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A tiszai ág. hitv. evangélikus egyházkerület 
Miskolcon, 1927. évi augusztus 23—24. napjain 

megtartott közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 

Jelen voltak: 

Geduly Henrik püspök és dr. Zelenka Lajos egyház-
kerületi felügyelő társelnöklete mellett: 

A) Egyházkerületi ti 

Dr. Mikler Károly főjegyző, 
Budapest 

Dr. Zsedényi Béla jegyző, 
Miskolc 

Szohor Pál jegyző, Nyíregy-
háza 

Hronyecz József püspöki titkár, 
Nyíregyháza 

Werner Gyula törvsz. biró, 
Kisvárda 

Platthy Mihály törvsz. biró, 
Nagykázsmár 

tviselők és bírák: 

Dr. Jancsó Lajos törvsz. biró, 
Miskolc 

Dr. Hacker Ervin törvsz. biró, 
Miskolc 

Paulik János főjegyző, Nyír-
egyháza 

Duszik Lajos főjegyző, Mis-
kolc 

Vietórisz László jegyző, Diós-
győr-Vasgyár 

Marcsek János jegyző, Tokaj 
Tóth József törvsz. biró, 

Fancsal 



B) Az egyházmegyék képvise letében: 

a) A hegyaljai egyházmegyéből: 
1. Szavazati joggal: 

homrogdi Lichtenstein László 
egyházm. felügyelő, Miskolc 

Pazár István diósgyőri egy-
házfelügyelő, Miskolc 

Platthy Mihály egyhm. másod-
felügyelő, Kázsmárk 

Nemes Károly esperes, Diós-
győr 

Varga László lelkész, Abauj-
szántó 

Zeman Zoltán lelkész, Tállya 
Poppe Béla tanitó, Tállya 

2. Tanácskozási joggal: 

Kulcsár Barna, Nyírbátor 
Eltscher Róbert, Saujhely 
Molnár István 
Farkas Győző lelkész, Deb-

recen 
Kopcsó János hitoktató lel-

kész, Nyíregyháza 
Dr. Zsedényi Béla, Tokaj 

Dr. Szohor Pál városi fő-
jegyző, Nyiregyháza 

b) A tiszavidéki egyházmegyéből: 
1. Szavazati joggal: 

Dr. Dómján Elek esperes, 
Sátoraljaújhely 

Dr. Horvay Róbert főreálisk. 
tanár. Debrecen 

Dr. Kubassy Béla főszolga-
bíró, Tiszalök 

Marcsek János lelkész, 
Toka j 

Lábossá Lajos hitoktató lel-
kész, Debrecen 

Kemény Péter tanitó, Nyir-
egyháza 

2. Tanácskozási joggal: 

Ottlyk Árpád arnóti egyház-
felügyelő, miskolci h. fel-
ügyelő 

vitéz dr. Görgey László egy-
háztanácsos, Miskolc 

Wünsch János miskolci egy-
házgondnok, Diósgyőr 

Hegedűs Győző miskolci egy-
háztanácstag, Miskolc 

Fiedler János miskolci egyház-
tanácstag, Miskolc 

A miskolci jogakadémia tanárai: 

Dr. Hacker Ervin, dr. Sztehlo Zoltán, dr. Surányi-Unger 
Tivadar, dr. Szontagh Vilmos. 

Vohaner Dezső tanitóképezdei tanár, Miskolc, Záhony 
Dezső igazgató-tanitó, Diósgyőr, Kulcsár Károly szikszói 
egyházfelügyelő, Szikszó, Zorkóczy Samu ózdi egyházfelügyelő, 



Budapest, Mátray Géza ózdi egyháztanácstag, Ózd, Csapó 
János ózdi egyházgondnok, Ózd, Ligeti Ede lelkész, Sajókaza, 
Turóczy Zoltán lelkész, Ózd, Tavassy Zoltán lelkész, Ujcsanálos, 
Belák János segédlelkész, Ózd, Erdős Mihály helyettes lelkész, 
Hernádvécse, Hronyecz Pál hitoktató lelkész, Miskolc, Berényi 
Sándor lelkész, Arnót. 

C) Fő- és középiskolai tanárképviselők: 

Bruckner Győző jogakadémiai dékán, Miskolc 
Gerhardt Béla tanitóképezdei főigazgató, Miskolc 
Dr. Vietorisz József főgimnáziumi igazgató, Nyíregyháza. 
Adorján Ferenc leánygimn. igazgató, Nyíregyháza 

Előzmények és jelentősebb mozzanatok. 

Az augusztus 22-én este Miskolcra érkező püspököt az 
egyházközség nevében Duszik Lajos lelkész, Ottlyk Árpád 
h. felügyelő és Hronyecz Pál vallástanitó-lelkészből álló kül-
döttség fogadta. Még aznap este értekezletet tartott a jog-
akadémia ügyében. 

Másnap reggel 8 órától az egyházmegyei elnökségekkel 
értekezett a Kerület elnöksége, majd az egyesitett bizottságok 
tartották meg üléseiket. 

Délben a Gyámintézet közgyűlése folyt le dr. Dómján 
Elek esperes és Pazár István diósgyőri egyházfelügyelő 
— ki br. Radwánszky Kálmán gyámint. világi elnököt helyet-
tesitette — elnöklésével. 

Délután 5 órakor a gyámintézeti istentisztelet tartatott 
meg a templomban, melyen az oltári szolgálatot Hronyecz Pál 
vallástanitó-lelkész, a szószéki Igehirdetést Marcsek János 
tokaji lelkész végezte. Ezen a helyi egyház tagjai is résztvettek. 

Este hat órakor tartatott meg a közgyűlést megelőző 
értekezlet, mely több ügyet készített elő. 
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Augusztus 24-én a közgyűlést megelőzően istentisztelet 
volt a templomban, melyen Paulik János ker. főjegyző ma-
gasztos imában egyesitette a honfiúi bánat és keresztyén bizo-
dalom érzéseit. 

A közgyűlés 972 órakor kezdődött s két étkezési alkalom 
miatt két izben megszakittatván, tartott este 9 óráig. 

A helyi egyház Nőegylete villásreggelin látta vendégül 
a közgyűlés közönségét, miért dr. Zelenka Lajos kerületi fel-
ügyelő mondott kedves köszönetet. 

A közgyűlés lelke mindvégig emelkedett, a hozzászólá-
sok egy-egy egyházáért, annak jogaiért sikra szállni kész, 
buzgó sziv megnyilatkozásai voltak. Különösen öntudatos, 
meleg és lelkesült felszólalások hangzottak el a Kerület ve-
szélybe jutott jogakadémiájával kapcsolatban az ősi, törvény-
ben biztosított jogaik védelmében dr. Zelenka Lajos ker.-i 
felügyelő, Geduly Henrik püspök, Lichtenstein László, Paulik 
János, vitéz dr. Görgey László, Mikszáth Kálmán miskolci 
főispán, dr. Dómján Elek és Tóth József közgyűlési tagok 
ajkáról. 

A tárgysorozat letárgyalása után Püspök buzgó imájával 
ért véget a közgyűlés. 

1. Dr. Zelenka Lajos, a Kerület felügyelője a következő 
beszéddel nyitja meg a közgyűlést: 

Méltóságos és Főtiszteletü Egyházkerületi Közgyűlés ! 

A kegyelet és hálás visszaemlékezés érzetétől e l fogódva 
üdvözlöm Önöke t tisztelt Hittestvéreim, midőn ezidei egyház-
kerületi közgyűlésünk tárgysorozatának elintézésére tiszai egyház 
kerületünk eme történelmileg is kimagasló Sionjának szentélyében 
Isten nevében összegyül tünk. Adja az Ur kegyelme, hogy tanács-
kozásaink színvonala, irányzata és e redménye ezúttal is sorakozzék 
az e szentély falai között megtartot t s zámos s nemrég még 
országos jelentőségű irányító közgyűlésekéhez. Segítsen ebben a 
törekvésünkben Isten kegyelme, elődeink mértéket nem ismerő 
áldozata és az elszakított véreink és hittestvéreinkkel való egye-



sülés közelének, a nagy angol publicisla : lo d Rothermere bátor 
akciója által is támogatot t reménye 

Az élet hihetetlenül megsokasodo t t és bonyolódot t gond ja , 
baja, küzdelme és csalódása a lefolyt közigazgatási év folyamán 
is fokozott teherpróba alá vette egyházunkat és felelős vezetőit. 
De nincs okunk a kishitűségre, Isten nem kisért e rőnkön felül, 
de kétségkívül ö s sze kell szednünk legjobb képességeinket és 
igyekezetünket, hogy az Elődeinkről reánk maradt szent ö ;öksége t 
csorbítatlan egészében megtar thassuk és utódainkra á törökí thessük. 

Az ősi turáni á t o k : a visszavonás , melyre vonatkozóan 
Deák Ferenc találóan jegyezte meg, ho<.y mintha azt a végzet 
csak azért találta volna fel, hogy a magyar soha se legyen nagy, 
— hatalmas, — megítélésem szerint mai nehéz napjainkban is 
egyik legfőbb akadalya o r szágunk talpraállásának és erőink kifejt-
hetésének az állam, egyház, társadalom és család érdekében. 

A lelkeknek egyrészt a háború előidézéséből, másrészt annak 
szerencsétlen kimenetele okozásából folyóan a felelőség megál-
lapítása révén megzavart békés egyensúlya, — miként az a világ-
történelem lapjai szerint már más esetekben is történt, — ezúttal 
is csak a diktatúrák erejével volt megfékezhető és konstrukt iv 
munkára szorítható. Azonban hazánk és történelmi egyházaink jövője 
érdekében kívánatos, hogy a szenvedélyek paroxismusá t mos t 
már a b e n s ő ki józanodás eredményeképen s igy a belátás fegyel-
mező erejénél fogva a lehiggadás, objektiv megítélés s ennek 
nyomán a megértés, méltánylás, megbecsülés s ezáltal a lelkek 
általános nyugalma váltsa fel. Viszont kívánatos, hogy addig is, 
amig ezt megérjük, a nemzet ezeréves törzsfájának t isztogatása 
közben a korhadt és beteg részekkel együtt, a törzs életképes 
ségét érintő vezérágak és pót ló haj tások is ne essenek a radi-
kális orvoslás áldozatául. Ezért komoly hazafiúi köte lessége min-
den igaz magyarnak, hogy fokozot t mértékben tisztelje és megtar tsa 
a törvényt, becsülje a tisztes kort s a köz javára munkáló tekin-
télyeket ; másrészt pedig, hogy rendelkezzék lelkierejének azzal a 
mértékével, mely hangtalanul, zokszó nélkül képes alárendelni a 
köznek minden egyéni érdeket s vélt, vagy való sérelmet. A veze-
tők pedig ebben példát mutatva ne a már meglévő, nagyjából 
bevált, csak talán átmenetileg kényelmetlen intézményeket rom-
bolják le, melyeknek újjáépítésére, vagy átépítésére kérdés, vájjon 
az idők forgatagában lesz e még egyáltalán mód és alkalom s a 
keresztyén valláserkölcsi alapon álló történelmi Magyarország 
közös szentegyházának sem a kegyeletet és tiszteletet élesztő és 
fentartó ornamentikájából , annál kevésbé annak egyúttal a magyar 
nemzeti államot is tartó oszlopaiból és kötelékeiből ne enged-
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jenek elenyésztetni és megsemmisüln i semmi oly alkatrészt, melyek 
a régi anyag s főként a régi ö s szekö tőkapcsok hiányában ú jonnan 
előállítva már pótolhat lanok. 

A törlénelmi egyházak sorában s főként a nemzet vérziva-
taros újkori századaiban az a lkotmány és szabadság jogok meg-
védésében a nemzet választott vezéreinek zászlói alatt fentar tás 
nélküli készséggel hadakozot t pro tes tan t izmusra kü lönösen nagy 
és nemes hivatás és köte lesség háramlik a nemzeti renaissance 
előkészítésének fá rad tság és áldozattal teljes, de annál hálásabb 
munkájában. 

A Megvál tónak bucsuzásakor tanítványaihoz intézett felhí-
vását követve (Máté evangéliuma 28. fej. 10. vers) tanitó egyház 
voltunk a múltban. Tanitó egyház kell, hogy legyünk és marad-
junk a megélhetés gondja i mellett, sőt azok ellenére változatlanul 
továbbra is, h i tsorsosaink intelligentiájának, miként tömegeinek 
összetartozását , egymásrauta l tságát s főként evangél ikus öntudatá t 
és önérzetét ma is, sőt ma inkább mint valaha az Ige, a tudo-
mányok és az igazságok szóbeli hirdetésével fog juk össze és 
éleszthetjük a legalkalmasabban és tarthatjuk fenn m ű k ö d é s b e n . 
Intézményeinkbe, a keretekbe az Ige hirdetése önt lelket, a zonban 
a cura pastoralis s az egyetemesen megszervezet t és a presbyte-
r iumok által helyénvalóan alkalmazóit egyházi fegyelem tartja 
fenn egyrészt a szükséges rendet és elevenséget, másrészt az 
egyházhivek önkéntes adakozásai , hagyományai és alapitványté-
teleiben jelentkező vagyoni támogatás fokozásával fokozza egy-
úttal az egyházhoz tar tozásnak érzetét és kötelékeit. 

Használja fel és aknázza ki azért egyházunk minden lelki-
leg is élő tagja az ő Istenadta képességei t anyaszen tegyházunk 
s ezzel önmaga és családja lelkiüdve, bo ldogsága és jóléte ér 
dekében, mert egyházunk e hazában a reánk nehezedet t viszo-
nyok között csak a pozitív hit erejével, Krisztus Urunk tanítá-
sainak megfelelő valláserkölcsi élettel és az á ldozatos jócseleke-
detek gyakorlásával töltheti be hivatását s számithat ezzel további 
fennmaradásra . 

Egyházi köreinket a lefolyt közigazgatási évben is több 
fon tos egyetemes érdekű kérdés foglalkoztatta. 

1. Az országgyűlés felsőházában való egyházi képviseletünk 
kérdése egy már nem várt és annál érzékenyebb csalódást ered-
ményezett. Az 1885. évi főrendiházi reform alkalmával a Tisza-
kormány s a háta mögöt t álló liberális t öbbség az akkor is fenn-
forgot t lélekszámbeli differencia dacára ugyanannyi tagsági he-
lyet juttatott az ágostai hitvallású evangélikus egyháznak, mint 
a reformátusnak, — akkor még helvét hitvallású evangél ikusok-
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nak. Most a két testvéregyház közötti viszonylatban fennállot t 
par i tásos állásponttól eltértek s ezzel a hazai történelmi egyházak 
közül az evangélikus egyház hivatalos képviselete és c supán 
csak ez csökkent egy p ü s p ö k s egy egyházkerületi fe lügye lő : 
az adott esetben ezidőszerint a dr. Raffay Sándor és lándori 
Kéler Zoltán dr. felsőházi tagságával . 

Ennek folytán azonban az elvi sérelem, valamint egyházunk 
kulturtényezői minősége s egyben politikai súlya némi alábecsü-
léséből folyó kellemetlen utóérzésen felül, melyet a magas kor-
mányban helyet foglaló h i t sorsosaink buzgó lkodása sem volt ké-
pes egyházunkról elhárítani, holott még a Tomcsányi féle javas-
latban a főrendiházi régi képviseletünk csorbítatlanul f en ta r to t t : 
m o n d o m ezen utóérzésen kivül azon két szavazat elmaradása 
folytán közegyházunk semmi lényegesebb hátrányt nem szenved, 
mert nem a felszólalások száma, hanem azok súlya alapján dön-
tik el. Az az érzékeny sérelem azonban, mely a felsőházi törvény 
megalkotásával ev. egyházunk történelmi jogait érte, egyházunk 
vezetőségét és egyetemét arra kötelezi, hogy minden kínálkozó 
alkalmat megragadva, e sérelemnek, mely egyúttal püspöki és 
kerületi felügyelői tekintély sérelme is, törvényi orvoslására tö-
rekedjék. Magyar evangél ikus egyházunk pedig kötelességei tel-
jesítésének megnyug ta tó tudatában zavartalanul fog haladni a 
történelem által részére kijelölt szük, rögös , de egyenes ösvé-
nyen tovább apáink példájára, szükség esetén a legszélsőbb ál-
dozatokra is készen hazánk és egyházunk a történelem bizony-
sága szerint mindég összeforrott j ogos érdekeiért. 

2. A vallás és közoktatásügyi miniszter ur őnagymél tósága 
egy nagyszabású és egyes felekezeti vona tkozásokban jelentkező 
túllépésektől eltekintve, ugy általános kulturális, mint nemzeti 
szempontbó l felettébb f igyelemreméltó törvénytervezetet készítte-
tett a közokta tás összes ágainak egységes elvek alapján igazga-
tása s egyben a közoktatás igazgatásának decentralizációja tár-
gyában. 

E javaslat, mely a közokta tásügyet négy u. n. kulturtarto-
mány keretében, a négy egyetemi székhelyen m ű k ö d ő kultur-
tartományi e lnökség utján s a tanügyi kinevezések, e 'őléptetések 
és áthelyezéseknél, valamint a felügyeletet illetően és a fegyelmi 
fe le lősségrevonás eseteiben a vidéki, főként egyetemi szakerők 
bevonásával óhaj t ja m ű k ö d t e t n i ; a Sop ronban m ű k ö d ő theologiai 
facul tásunk sajá tos helyzete folytán evangélikus egyházunk 
theologiai állami szakképviseletének részvétele kizáratnék a kul-
turtartománybeli adminisztrációba való befolyástól. Egyetlen ez-
időszerinti egyházi fő i skolánk: Thököly Imrének, Kossuth Lajos-
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nak immáron csendes kimúlásra kárhoztatott , Trianon folytán 
Miskolcon m ű k ö d ő ősi eperjesi jogakadémiája sem volna abba 
főiskolai minőségében bekapcsolva, holott a v i s z o n o s s á g s az 
osz tó igazság elve alapján is igényelhetnők, hogy egy ötödik, 
a miskolci kul tur tar tomány felállitásival az evangélikus egyház 
érdekei is f igyelembe vétessenek. AzáPal pedig, hogy a felekezeti 
összes iskolák ügyeit is közvetlenül a kuhur ta r tományok elnökei 
intéznék a saját teljes ha táskörükben , a pro tes táns kultuszminiszteri 
politikai államtitkárnak a közoktatás ügymeneté re és ügykezeié 
sére vona tkozó eddigi, a katholikus vallású miniszter mellett 
felekezetközi megegyezés folytán gyakorol t ellenőrzési joga és 
befolyása teljesen il luzóriussá válnék. 

Ő Nagymél tósága a vallás és közoktatásügyi miniszter ur 
igazságérzet és bö lcsessége bizonyára megfogja találni a meg 
felelő utat és módo t a tervezet nem csupán fenti közjogi 
vonatkozású hiányosságainak a megszünte tésére , hanem egyúttal 
azon ugyancsak pro tes táns szempontbó l f igyelemre méltó aggá-
lyok eloszlatására is, melyek a tervezetnek a fegyelmi eljárás 
anyagi és alaki szabályozásával kapcsola tban egyhazunk au to 
nomiájára való figyelemmel merültek fel. 

3. A magas kormánynak egyes érdekelt egyházi körök 
kezdeményezésére kifejezésre juttatott az a jóindulata, hogy a 
protes táns egyházak püspökei az 1917. óta élvezett püspöki 
fizetési államsegély a ránylagos csökken tése ellenében az orszá-
g o s földbir tokrendezés keretében megfelelő középbirtokokhoz 
juthassanak, — ez évben egyházunk közmegnyugvásá ra már az 
összes egyházkerü 'e tekben megvalósul . 

Az úgynevezett püspöki jövedelmek állami kiegészítésének 
ilyetén fundál t megvallása a kü lönböző nézőszögekből Ítélve a 
pro tes táns egyházi körök széles rétegeiben vegyes érzelmekkel 
fogadtatot t . Egyes világi körök aggályaihoz legújabban, főként a 
szerényebben javadalmazott s ennek folytán ma valósággal nél-
külözést szenvedő egyházi vezetőknek abbeli feljajdulása csatla-
kozott, hogy az ő fizetésük emelése és fundál t vagyonban való 
biztosítása érdekében g o n d o s k o d á s nem történt. 

Részemről a püspöki állami f izetéskiegészitésnek az egyház-
kerületek részére ily célra ju t ta tandó földbirtokkal felcserélését a 
javadalom közvetett és fundál t voltánál fogva püspöke inknek 
a mindenkori ál lamkormánytól javadalmazásuk tekintetében is 
függet lení tése érdekében helyeslem, bárha talán esetleg cseké-
lyebb volna is a földbirtok tiszta hozadéka a valorizálás folytán, 
esetleg az aranykorona 1917-iki értékéig emelkedő püspöki fize-
tést kiegészítő államsegélynél. Ezt a földbir tok juttatást azonban 
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kapcsola tban óhaj to t tam volna kérni és foganatosí t tatni a maga-
sabb egyházi közületek közigazgatási szükségleteinek, valamint 
a fő és középiskoláink, igy nemkü lönben egyházi és kulturális 
intézményeink részére az 1848. XX. t.-c. részleges végrehaj tása-
képen az o r szágos földbir tokreform keretében ugyancsak megfe 
lelő középbir tok juttatásával. 

Ezt az ál láspontot elvben egyetemes egyházunk és egyház-
kerületeink vezetői is osztot ták. Sőt egyházkerületünk részéről 
ilyen irányban felterjesztés is ment az egyházegye temhez . 

Azt hiszem, hogy ha a két testvér egyház hivatott vezetői 
egyértelműen kérelmeznék és szorgalmaznák a magas kormány-
nál egyházainknak a fenti ér telemben szanálását , az e redmény 
nem maradna el, hiszen erre már van praecedens rendelkezés is, 
mert az államsegélyt az 1848. XX. t. c alapján igénybevett 
ugyancsak ráutalt magyar görögka tho l ikus p ü s p ö k s é g káptalanja 
részére az O. F. B. eljárás keretében már megfelelő földbir tok 
kiutaltatott. 

A tiszai egyházkerület püspökének javadalmazására az 
O. F. B. a nyár folyamán a nógrádmegyei evangél ikus lakosságú 
Vanyarcz községben levő 577 kat. holdat kitevő régi Veres-
Beniczky féle, l egutóbb a Lóránt Dezső háború alatti szerzemé-
nyét képezett és Veres Pálné sz. Beniczky Hermin révén 
evangélikus kultúrtörténeti s a vele bará tságban volt Madách Imre 
ottani költői munkálkodásá t tekintve pedig általános irodalom-
történeti emlékű, szépfekvésü birtokot utalta ki. Bár a birtok a 
legközelebbi vasúti állomástól 25 km.-nyire fekszik s a magas-
lati hul lámos fekvésű földek a holdanként i kataszteri tiszta ho-
zadék szempont jábó l csak IV. —VII. osztályuaknak vannak fel-
tüntetve és ezért alappal igényelhettük volna a s zóban fo rgó 
földterületnek, — amint az eredetileg terveztetett is, — még 
megfelelő többlet j óminőségü föld juttatásával kiegészí tését ; — 
amennyiben az egyházkerületre a jut tatásból folyóan az átiratási 
százalékon felül egyéb anyagi teher n e m ; — s jelesül a felül-
épi tmények megvál tása cimén sem háramlanék ; — másrészt 
pedig, amennyiben a püspöki ál lamsegélynek a földbir tok katasz 
teri hozadékától a beszámítás 5800 pengőt kitevő max imumá g 
fennmaradó része az egyházkerület részére a p ü s p ö k ur jövede-
lemkiegészitése cimén a Nagymél tóságú vallás és közoktatásügyi 
miniszter ur áltlal kiutal tatnék; — ugy a s z ó b a n f o r g ó vanyareczi 
birtokot a püspöki javadalom céljaira e l fogadandónak vélménye-
zem. — El nem fogadás esetében a felmerült eljárási költségeket 
egyházkerületünknek kellene megfizetni . 

4. Az 1848. XX. t.-c. végrehajtása félbeszakadt munkálatai-
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nak újból feivétele és befejezése érdekében a két testvéregyház 
elnökségei legközelebb egy, az egyetemes ügyészünk mesteri 
tollával irt kimerítő és a lapos előmunkálatokkal támogatot t me-
morandummal fo:dul tak a nagymél tóságú vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úrhoz. Figyelemre méltó jelenség, hogy az állam 
pénzügyi támogatását mos t már a róm. kath. egyház vezető 
körei is az 1848. XX. t.-c. végrehaj tása cimén szorgalmazzák. 

Remélhető, hogy a magas kormány a mos t már minden 
oldalról sürgetet t epochalis jelentőségű kérdést, mely a protes-
táns egyházak jogigényeit tudvalevően 200 milliós a ranykorona 
örökalapitvány juttatásával megállapító Apponyi-féle törvényjavas-
latnak a hábo rús események hatása alatt kényszerült félretétele 
folytán maradt mindezideig elintézetlen, az o r szágos földbirtok-
reform által a váltságföldek révén nyílott kedvező alkalomnak 
felhasználásával immáron hamarosan és közmegnyugvás tke l tően 
fog ja törvényhozási uton, ugyancsak örökalapi tvány alakjában 
megoldani . 

5. A zsinati munkála tok bizottsági tárgyalása már annyira 
előrehaladt, hogy amennyiben az egyetemes gyűlés a zsinatnak 
a r e fo rmá tus testvéreknek a jövő év tavaszán Budapes ten meg-
tar tandó jubiláris zsinatával egyidejűleg egybehivását határozná 
el, ugy ennek a jelen átmeneti v iszonyok között bizonyára 
csupán korlátolt munkaprogrammal egybeh ívandó zsinat megtar-
tásának a zsinat anyagát illetőleg nincs akadálya. 

6 Anyagi erőtlenségünket mi sem jellemzi találóbban, mint-
hogy a Sopronba kihelyezett állami evangél ikus theologiai facultás 
melleit egyetemes közgyűlésünk által felállítani határozott theo-
logiai otthon felépítését, miután az ehez szükségelt 3 milliárddal 
szemben csak két milliárd áll rendelkezésre, — bizonytalan időre 
el kellett halasztani. 

Ugyacsak főként anyagi e rő t lenségünk következtében szinte 
leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik az egyetemes theologiai 
szeminárium létesítése, melyet egyetemes közgyű lé sünk a végzett 
theológusaink gyakorlati kiképzését biz tosí tandó, — rendelt 
Budapesten már a folyó év őszére felállítani. 

A trianoni kényszer okozta veszteségeink, valamint ama 
szomorú tény folytán, hogy egyházi ingó vagyonunk jelentékeny 
részét hazafias fe lbuzdulásunkban kadikölcsönkötvényekbe fek-
tetve, az ilykép majdnem a semmivé devalvált tőkéink jövedelmi 
különbözetét híveink ugyancsak megcsappan t erőforrásaiból nem 
póto lha t juk ; — a Nagymél tóságú vallás és közoktatásügyi mi-
niszter ur méltányló e lőzékenysége folytán, bár most már jelen-
tékeny mérvben felemelt államsegélyek még a célkiadások 
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fedezhetésére sem elegendőek, annál kevésbé fordi tható azokból 
a szükségel t intézmények létesítésére. 

Kultúrintézményeinket egyébként sem alapithatjuk a költség-
vetés bizonytalanságának kitett államsegélyekre. Már pedig híve-
ink tel jesí tőképessége és adójának mértéke már elérte a legszél 
s ő b b határokat. Emiatt voltunk kénytelenek feladni a trianoni 
diklálum folytán Budapes ten egyesitett theológiai főiskoláinkat ; 
— annak tulajdonitható, hogy lelkészeink és tani tóintézehink 
oktatószemélyzete mellékkeresetek ut ján kénytelen biztosítani 
szerény megélhe tésé t ; — hogy egyházmegyéink kormányzóespe-
resei bo r rava lószámbamenő tiszteletdijak mellett teljesitik a sze 
génységgel küzködve, az állam érdekében is fe ladataikat ; — hogy 
egyházmegyei törvényszékeink az üres egyházmegyei pénztárak 
mellett csak ugy tehetik folyamatba az egyházi peres és fegyelmi 
ügyekben az eljárást és tarthatják meg tárgyalásaikat, hogy az 
érdekelt, — leg többször vagyontalan feleket a bírói eljárási költ-
ségek letételére kötelezik és hogy mig a vagyoni erőre is 
hatalmas róm kath. egyházban összesen csak 163 nyugdí jas 
van, addig a számbavehe tő vagyonnal nem rendelkező szegény 
learányszámozot t és Tr ianon által kegyetlenül megcsonkí to t t 
evangélikus egyház 36 nyugdí jas lelkészről, azonfelül 118 lelkész 
özvegyről, 66 félárváról és 8 egész árva lelkészgyermekről kell, 
hogy gondoskod jék . 

Ezek u jabb kiáltó bizonyítékai annak, hogy az 1848. XX. 
t.-c. megfelelő végrehajtása elől a magyar kultura és ezzel a 
magyar jövő veszélyeztetése nélkül kitérni tovább nem lehet s 
hogy a segély mértéke gyanánt az 1848. évi XX t.-c. 2. § értel-
mében és pedig szószerinti ér telmében nem az egyes felekezetek 
lélekszámaránya, hanem csupán iskolái és egyéb, az állam ér-
dekében is szükséges és h a s z n o s kultúrintézményeink tényleges 
szükségletének a mértéke szolgálhat . 

7. Felettébb megnyugta tó , hogy az egyetemes egyházi nyug-
díjintézet megszervezésére kiküldött egyetemes bizot tság tanács 
kozásait a nyár elején befejezvén, az előmunkálatokat egyértelmű 
megál lapodással elkészítette, ugy, hogy a folyó év őszén meg-
tar tandó egyetemes közgyű lésünk a már keservesen nélkülözött 
intézményt most már akadály nélkül é l e tbe fog ja léptetni. A mun-
kálatok előkészítése körül , melynek bizottsági tárgyalásait b u z g ó 
odaadással és szaktudással egyetemes felügyelő urunk és mint 
szolgálatra leg idősebb p ü s p ö k : szeretett P ü s p ö k ü n k vezet ték; 
a lelkészi kar soraiból is javaslataikkal többen igen figyelemre-
méltó tevékenységet fejtettek ki. 

8. Magyar Evangélikus egyházunknak ma már egyet lenegy 
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főiskolájá t : az Eperjesről Miskolcra átmentett ősi jogaka-
démiáját az elsorvasztás veszélye fenyegeti . 

Méltóztatnak tudni, hogy gróf Klebelsberg Kunó vallás- és 
közoktatásügyi miniszter ur őnagymél tósága még 1923 ban, 
hazánk akkori sú lyos pénzügyi helyzetére való utalással , hogy 
Csonkamagya ro r szág jogászszükségle té t a négy egyetem teljesen 
biztosítja, a jogakadémiák megszüntetését vette célba. — A le-
folyt négy év óta észlelhetjük és érezzük ennek a törekvésnek 
az intenzivitását és súlyát. 

Őexcelienciájának ez a törekvése az illető egyházaknak az 
1791: XXVI. t.-c.-re alapított ellentállásán meghiusul t , amennyiben 
bár a vallás- és közoktatásügyi Miniszter ur Őnagymél tósága 
megvonta a jogakadémiák összes államsegélyét, (akkor ös szesen 
365.000 papirkoionát) a három történelmi egyház fenntar tó fő 
hatóságai egy-egy felekezeti jogakadémia fenntar tását részben 
saját jövedelmeikből, részben a jogakadémiáknak vendégszere tő 
falaik között helyet adott Miskolc és Kecskemét thjf. városok 
á ldozatkészsége által pótolta és szerződésszerü leg biztosította. 

A vallás- és közoktatásügyi Miniszter ur ekkor arra való 
utalással, hogy a jogakadémiák megszünte tésé t , m 'n t amelyek a 
tanulmányi e redmény garanciája nélkül, c supán a Csonkamagya -
rországon elhelyezkedést nem találó jogászproletár iá tus növelését 
eredményezik, ku l tu rprogrammjába felvette az évente felvehető 
hallgatók létszáma tekintetében rendelkező 1920. évi XXV. t.-c. 
alapján a jogakadémiák első évfolyamára felvehető hallgatók lét-
számát az egyetemekkel szemben aránytalanul csekély mérvben, 
80-ban kontingentálta, majd ezt a számot is a mult tanévre a jog-
akadémiáknál 40-re leszállította, amely rendelkezés ellen ugy 
alaki, mint anyagi kifogásokat érvényesítve, az egyházkerüleli 
közgyűlés határozatának megfelelően előterjesztéssel éltünk s a 
miniszteri rendeletet nem haj tot tuk végre. — A folyó év julius 
havában, l egnagyobb sajnálatunkra az e lőter jesztésünk indokolá-
sának teljes hallgatással mellőzésével a létszám újra 40 ben álla-
píttatott meg, közvetlenül ezt megelőzően pedig egyházkerületünk 
püspökéhez folyó évi julius hó 10 ről 50 139/1927. sz. a. intézett 
iratában annak kijelentésével, hogy a köztisztviselői pályára minő-
sítő jog- és ál lamtudományi vizsgálatok megtartását a jövőben 
kizárólag a tudományegyetemek számára óhaj t ja fenntai tani , — 
ezért az eddigi jogakadémiai á l lamvizsgabizot tságok működésében 
a most folyó (19267-iki) tanévet u to lsónak tekinti, felkéri Őnagy-
méltósága a Püspök urat, hogy e b izot tságoknak jövőben való 
újbóli megalakítását, valamint az azok megerős í tése iránti előter-
jesztést mellőzni méltóztassék. 
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Ezen mindkét rendelkezéssel szemben Elnöktársam Őméltó-
ságával indokolt e lőter jesztésekben kértük az első évre felvehető 
joghallgatók létszámának a jogakadémia müködhetésé t , másrészt 
a joghallgatók megfelelő kiképzését biztosí tó mértékre való 
felemelését, illetve a jogakadémiák államvizsgáztatási jogának 
fenntartása mellett az állam vizsgálati bizot tságok folytatólagos 
megerősí tését . 

Ezen elnökségi intézkedéseink helyességét á l láspont jának 
nyilvánításával az egyházkerületi közgyűlés bö lcsessége lesz 
hivatva elbírálni. 

Közvetve bár, de lényegileg mindkét rendelkezés beleütközik 
az 1791: XXVI. t.-c. 5. § ba, mert jogakadémiánk életképességét 
támadja meg. — Negyven felvehető első éves hallgató mellett 
és ha a mai minősí tő jog tudományi és á l lamvizsgáknak megfelelő, 
de szigorított és c supán az egyetemek jogi fakultásai előtt lete 
hető államvizsgálatok l épnek ; — ugy a jogakadémiánk hallgatói-
nak száma a négy évfolyamban összesen 100 —120 at tenne ki, 
amely esetben, — miután régi alapjaink és alapitványaink elvesz-
tek, részben pedig hadikölcsönkötvényekbe fektetve devalválódtak ; 
— ezen hazafiúi á ldozatunk egyúttal azt is e redményezné, hogy 
a Caraffa s a megszálló csehek elől megmente t t jogakadémiákat 
— anyagi erőforrások hijján, már rövid egy-két év alatt kényte-
lenek volnánk saját magunk beszüntetni. 

A róm. kath. egyház egri jogakadémiáját 1921. év óta az 
egri érsek Őexcellenciája s a főt isztelendő egri székesfőkáptalan 
a saját á ldozatkészségéből , egyházi erőforrásaikból tartják fenn 
mert belátják egy róm. kath. szellemben nevelt vezető jogászin-
telligencia kitermelésének szükségét s mert nekik az anyagi áldo-
zat fokozot t mértékének alkalmazására is mód juk van. — A jog 
akadémia fenntar tása a l egnagyobb áldozatot is megéri, mert 
azzal megment ik a katolikus egyháznak főiskolafenntar tási jogát 
is, amennyiben amint azt a „Magyar Kultura" kath. folyóirat folyó 
évi aug. 5 iki számában o lvasha t juk : „A katholikus egyház az 
egri érseki jogakadémia, mint u to lsó világi főiskolájának feladása 
után aligha kerülne mégegyszer abba a helyzetbe, hogy főiskola 
fenntartási jogával é lhessen, az egyébként is a magyar katholikus 
egyháznak, ugy mint a kecskeméti református , a miskolci pedig 
az evangélikus egyháznak, ha nem is jogilag, de tényleg egye-
temes jogakadémiája, amely hivatva van a jogi oktatás terén a 
magyar katholikus jugoszláv végváraként szolgálni abban az 
esetben, ha a magyar politikai élet fej lődése keresztényellenes 
irányzatot venne fel, sőt arra van hivatva, hogy továbbfejlesztve 
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a majd kedvező politikai légkör mellett felállítandó katholikus 
egyházi egyetemnek magja legyen." 

Vájjon nem áll-e a helyzet hason lóan reánk evangél ikusokra 
nézve is ? - És hol maradna az osztó igazság a felekezetekközi 
törvényen alapuló egyen jogúság és viszonosság, ha az állam kor-

. mánya a felekezeti jogakadémiák m ű k ö d é s b e n tarthatását c supán 
az erre még a trianoni veszedelem utáni időkben is teljes anyagi 
erővel rendelkező egyházak részére biztosítaná? 

Az ellenreformáció korabeli ü ldözések következtében pusz-
tulásnak indult eperjesi Kollégiumnak, melyben dr. Pancrát ius 
Mihály t udós p ro fesszor már 1666 óta jogi e lőadásokat is tartott , 
— 1682 ben gróf Thököly Imre, a Kollégium hálás tanítványa 
és hatalmas pár i fogója , két darab, ö s szesen hatszáz holdas, jó-
karban levő tokaji szőlőt adományozo t t s ezen kivül Rimaszombat 
városa jövedelmének a felét. — Ha m e g volna ez u t ó b b már 
rövidesen elkonfiskált birtok, ha megvolnának ezek a jövedelmek, 
ugy ma nekünk sem kellene a g g ó d n u n k egyetlen, nemcsak világi, 
de általában egyetlen felekezeli főiskolánknak r ö . idesen h ibánkon 
kivüli okból kényszerült beszünte tésétől , sőt csak ama konfiskált 
fejedelmi adományok bir tokában is, a jogakadémiát a már meg-
szüntetni kényszerült theologiai akadémiánk rekonstruálásával s 
hozzá még filozófiai fakul tásnak a felállításával alkalmilag csonka 
egyetemméfejlesztenők, t e rmésze t e sen : a magas ko rmány hozzá-
járulásával, de az állam pénzügyi t ámoga tásának igénybevétele 
nélkül. 

így azonban, jog igényünknek az 1848. évi XX. törvénycikk 
alapján bekövetkező honorá lás ig és nemzeti reményeink betelje 
sedéséig csak a jogc ímünk marad meg az egye temmé fe j lesz tés re 

Azonban addig is, amig egyházunknak vagyoni lehetőségét 
illetően mai megszeget t szárnyai a magyar ko rmány és törvény-
hozás gondoskodásábó l , az 1848. évi XX. törvénycikk végrehaj-
tásával újból megnövekednének s a többi felekezetekkel az 
egyenlőség és v i szonosság arányos tehersulyával a magyar kul-
tura nyilvánvaló előnyére szabad versenyre ke lhe tnének : — mint 

jogakadémia sorsa iránt elsősorban érdekelt és felelős tiszai 
egyházkerület felügyelőjének, legyen szabad e helyről, esküvel 
elvállalt kötelességemet teljesítve, teljes bizalommal arra kérnem 
O nagy méltóságát a vallás- és közoktatásügyi Miniszter urat, 
hogy ám gyakorolja az állami legfőbb felügyelet jogát a jogaka • 
démiákka! szemben, miként a többi jogakadémiát és egyetemet 
illetően, — a legsz igorúbb mér t ékben ; közöl je észrevételeit és 
eset leges óhajait a fenntar tó ha tósággal — és a u t o n o m hatás-
körünkben a szükséges lépéseket m e g f o g j u k tenni, de kérem 
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ne méltóztassék konkiét tények nélkül általánosítva a jogi szak 
oktatás bel ter jességének hiányosságait s az ezzel kapcsolatban 
jelentkező jogásztulprodukciót , mint részben éppen a tulnépes 
egyetemek tuligénybevett s ezért meggyengül t fe ldolgozóképes 
ségének eredményét éppen és csupán csak a jogakadémiák 
számlájára irni. Sőt inkább csak ugy vélem, hogy a jogi szak 
oktatásnak féhétlenül már évtizedek óta gyökeres orvoslásra 
szoruló reformja sikerrel csupán a jogakadémiák fenntartásával 
oldható meg s ehhez csupán a jogakadémiáknak anyagi szem-
pontból is biztosított függetlenítése, hogy a vizsgadijaklól és 
tandijjövedelmektől teljesen befolyásulat lanul é lhessenek a tan-
szabadságnak sokak által téves értelmezését hatálytalanítva, a 
beiratkozott hallgatók teljes audi tór iumának figyelme által kisért 
és ösz tönzöt t tudományközvet i tő és egyben fejlesztő szép 
hivatásunknak 

Ne feledjük, hogy Kossuth Lajos és Deák Ferenc is jog 
akadémiákon szerezték jogi és államtudományi készültségük alapjait. 

A jogi és közigazgatási pályákhoz szükséges törvényes minő-
sítés megszerezhetését csupán az egyetemek jogi karához kötni 
pedig sérti egyrészt a történelmi felekezeteknek az 1791. évi 
XXVI. törvénycikk 5. § ába foglalt jogát, mely főiskolák fenntart-
hatására irányuló jognak tudvalevőleg incorporált része az is, 
hogy az illető intézetek a végzett tanfolyamok után mindazokat 
a vizsgákat is megtarthassák, amelyek már tisztán alaki okoknál 
fogva is n incsennek magasabbrendü iskolák (egyetemek) hatás-
körébe utalva". — Azonfelül még súlyos és bizonyára kü lönösebben 
rá nem szolgált elitélését jelentené és pedig ugy a jelenleg működő , 
mint a trianoni kényszer folytán már megszüntete t t felekezeti, sőt 
királyi jogakadémiák működésének is. Azonfelül alkalmat szolgál-
tatna a tudvalevőleg az illető vidék legjelesebb jogászaiból és 
legelső hivatalvezetőiből a vallás és közoktatásügyi minisztérium 
dön tő befolyásával megalakított jogakadémiai jog- és államtudo-
mányi vizsgálóbizottságok vizsgáltatási rendszerének is ferde vilá 
gi tásba helyezésére. 

Teljesen megbízom Őnagymél tóságának ismert bö lcsességé 
ben, törvénytiszteletében, pár ta t lanságában és mél tányos érzüle 
tében, ezért hazafiúi örömmel reménylem, hogy a hazai történelmi 
egyház Trianon ellenére is és megmente t t három jogakadémiájá-
nak a fenntarthatását és a nemzeti művelődés szempont ja iból 
kétségkívül jelentős főiskolai reformjai keretében az egyetemekkel 
azonos szabályok alkalmazása mellett zavartalan továbbfejlesz-
tését az érdekelt felekezetek törvényes jogainak érintetlen hagyása 
mellett biztosítani kegyeskedik. 
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9. Az „egymás terhét hordozzá tok" krisztusi elv lelki vi 
lágában élő minden elfogulatlan magyar szivét, érzését fájdalmas 
rezgésbe hozza oly férfiak kidőlése, akik nemcsupán az általuk 
viselt állás kiválóságánál, de egyéniségük szellemi és erkölcsi 
kiválóságánál fogva is vezérei voltak megfogyatkozot t nemze-
tünknek. 

Mint magyar ember, mélyen érzem kathol ikus atyánkfiai 
vesztesége mellett az egész magyarság veszteségét a történelmi 
nagy Magyarország egyelőre mindeneset re u to lsó hercegprímá-
sának elhuuyta felett, akiről tudjuk, hogy származását illetőleg 
szláv anyanyelve dacára fa junk asszimiláló képessége folytán 
izig vérig magyarrá vált, tisztult hazafiságának pedig a felekezeti 
béke s ezzel kapcsola tos nemzeti egység érdekében kifejezést 
adva, köz tudomás szerint Róma előtt is hallatta közbenjáró 
szavát. Azonfelül mint pro tes tánsok is, fá jó szivvel éreztük és 
aggodalomtól eltelve mérlegeltük a testvér református egyház-
nak mélységes gyászát a gróf Degenfeld József es dr. Darányi 
Ignác f ő g o n d n o k Őexcellenciáiknak, a magyar protes tant izmus 
jellegzetes büszkeségeinek, egymagában is programot és eröt kép-
viselőhatalmas energiaforrásainak és irányitóinak elvesztése felett 

Működésük , emlékük maradjon világító fáklyánk életünk utain. 
10. E helyről is őszinte örömmel üdvözlöm dr. Bruckner 

G y ő z ő urat jogakadémiánk dékánját és t udós professzorá t ab-
ból az alkalomból, hogy a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia le-
velező tagjává választotta. E magas t u d o m á n y o s elismerés köz-
egyházunk és a magyar tudomány egyik l egbuzgóbb munkásá t 
érte és díszére válik ősi jogakadémiánknak is, mert leghivatot 
tabb elismerése annak, hogy falai között a t udomány komoly és 
megszentelt munkája folyik. 

És örömmel üdvözlöm e helyről Paulik János egyházke 
rületi fő jegyző és Nemes Károly tb. egyházkerületi fő jegyző, 
hegyaljai főesperes urakat is, mint régi és kedves barátaimat és 
munkatársaimat azon alkalomból folyólag, hogy Kormányzó Urunk 
Őfőmél tósága az egyházi hosszú m ű k ö d é s e közben szerzett ér-
demeiket a magyar érdemkereszt III. osztályának adományozásá -
val méltóztatott kegyesen elismerni. Az a u t o n o m egyházak tiszt-
viselői és főként lelkészei működésének e l sősorban illetékes és 
igen értékes elismerése hittestvéreinknek és elöljáróiknak meg-
nyilatkozó bizalma. 

Fogadják mély hódolattal és hálával az é rdemnek a magas 
kormány előterjesztésére legfelsőbb helyről kifejezett el ismerését. 

11. Tisztelettel köte lességszerűen bejelentem, hogy Kor 
mányzó Ur Őfőmél tósága a mult év október hó folyamán kelt 
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legfelsőbb elhatározásával a hivatali és családi okokból előter 
jesztett kérésemre a budapest i királyi Ítélőtábla tanácselnökévé 
kinevezni méltóztatott. Ebből folyólag hivatali működésem szék-
helye és ezzel ál landó lakásom az eddigi egyházkerületben Nyir 
egyháza helyett Budapes t lett. Ennek folytán egyházkerületünk 
tényezőivel az eddigi sürü érintkezést fennt nem tarthatom, sem 
pedig egyházi ügyeink intézésébe oly közvetlenül és intenzivitás -
sal, mint azelőtt, be nem folyhatok. 

Hogy felügyelői kötelességeimet ennek dacára ugy, ahogy 
korom s a változott körülményeim engedték, teljesíthettem, csakis 
elnöktársam Őmél tósága , főt isz te lendő p ü s p ö k urunk fá radságot 
és áldozatot nem ismerő és gyar lóságaimat saját fényes tehetsé-
geivel kiegészítő t ámogatásának köszönhe tem, mely példát többi 
kedves munka tá r sa im: az egyházmegyénk elnökségei és egyház 
kerületünk tisztikara megér tő szeretetreméltóságukkal és jóindulatu 
támogatásukkal követni szívesek voltak. Midőn nekik ezért, 
egyúttal egyházkerüle tünk ügyének előbbreviteléért és Őmél tó 
sága a p ü s p ö k urnák azonfelül még egyházunk au tonom jogai 
és szabadsága megvédése körül hatalmas képességei és tekintélye 
teljes súlyának latbavetésével kifejtett buzgólkodásukér t hálás 
köszöne temet nyilvánítanám, egyházkerületi felügyelői állásomat 
egyházkerületünk közönségének az eddigi bizalmat megköszönve , 
ezennel tisztelettel rendelkezésére bocsá tom. 

Midőn ezek után ismételten tisztelettel és hitrokoni szere-
tettel üdvözlöm egyházkerüle tünknek ezen mai közgyűlésére 
egybegyűl t minden rangu és rendű képviselőit, egyházkerüle tünk 
törvényszékének biráit és összes tisztviselőit, közös munkálko-
dásunkhoz Isten kegyelmét és áldását kérve, egyházkerület i 
közgyűlésünket ezennel megnyi tom. 

Egyházkerületi közgyűlés az elhangzott meg-
nyitó beszédet Püspök javaslatára egész terjedelmé-
ben jegyzőkönyvbe vétetni határozza; kijelenti, hogy 
az abban kifejezett gondolatokkal mindenben egyet-
ért, kivéve azt a részletet, melyben érdemekben gaz-
dag, nagyrabecsült felügyelő elnöke, ki az egyház-
kormányzás sok gondot, fáradtságot és terhet jelentő 
teendőit páratlan buzgósággal végzi, ez állását a 
Kerület rendelkezésére bocsát ja ; ez alkalommal is 
bensőséges bizalmáról, szeretetéről és nagyrabecsülé-
séről biztosítja. 



— 20 — 

Duszik Lajos helyi lelkész egyháza nevében üdvözli 
a Kerület közgyűlését. Beszédében rámutat arra a halovány, 
szomorú Madonna-arcra, mellyel Kerületünk néz reánk. E 
Madonna-arcon a Máday, Czékus, Zelenka, aztán a Péchy, 
Szentiványi, Meskó László egy-egy arcvonását látja. Majd 
kijelenti: hiába gyűlnek össze kerületi gyűlésre az ellenséges 
és gonosz államhatalmak által elszakított testvéreink, hiába 
alakulnak kerületté, érezniök kell, hogy az ősi lélek a szel 
lemerő hatalmával, az Isten-kéz által őrzött jogfolytonosság 
tudatával ezt a megmaradt töredéket ihleti; hiába kicsiny 
területben, anyagban, de a történelmi múlttal való folytonos-
sága, melynek megtestesülése Püspökünk, e maradékkerületet 
avatja az ősi, a teljes Kerület jogutódjává. E gondolat vilá-
goljon tanácskozásainkban lelkünk előít s e gondolattal meg-
teljesedve, menjünk innen tovább dolgozni, tovább várni, to-
vább hirdetni szószéken és iskolai ka thedrán: lesz még bol-

» 

dog hallelujás találkozás. 

Püspök a meghatottság melegével tolmácsolja 
a Kerület köszönetét a lelkes és lelkesítő üdvöz-
letért. 

2. A tagok számbavevésére kiküldött bizottság jelentése 
alapján, mely szerint ugy a hivatalból, mint jkvi kivonattal 
kiküldött illetékes tagok kellő számban vannak jelen, 

Elnökség a közgyűlést megalakultnak jelentette ki. 

3. (P.) A jegyzőkönyv hitelesítésére az Elnökségen és 
jegyzői karon kivül 

Kubassy Béla és Szohor Pál gyűlési tagok kül-
dettek ki. 

4. (P.) Előterjesztetett a Püspök évi jelentése, amely elő-
zetesen nyomtatásban közöltetvén a tagokkal, Közgyűlés annak 
felolvasásától eltekint. 



Méltóságos és Főtisztelendő Egyház-
kerületi Közgyűlés! 

Pál, a nagy apostol, amikor a Zsidókhoz irt levél X. 
fejezetében olvasóit a közeli üdv türelmes várására serkenti, 
néhány oly intelemben részesiti őket, amelyeket joggal alkal-
mazhatunk napjaink magyarhoni evangelikus keresztyénségére, 
sőt az egész magyarságra is, ,,Rettenetes dolog az élő Istennek 
a kezébe esni," — mondja az apostol. S azután, hogy emlé-
keztessen e rettenet részleteire, feltárja előttük a közelmúlt 
megrázó tapasztalatait: , ,Emlékezzetek meg, úgymond, az ez 
előtt való napokról, amelyekben — minekutánna megvilágo-
síttattatok volt — a háborúságnak nagy tusakodását szenved-
tétek, ... társai lettetek azoknak, akik a nyomorúságos álla-
potban vannak." 

Kétségkívül, az apostol ez az emlékeztetése a Krisztus 
váltságmüvében — és az ótestámentomi törvénnyel szemben 
— az ő egyedüli közbenjárói voltában vetett hitért viselt szen-
vedésekre vonatkozik s ebben az értelemben kell azt alkal-
maznunk önmagunkra és anyaszentegyházunkra is. A Krisztus 
váltságmüvében vetett tiszta hit boldog üdvszerző forrás szá-
munkra s anyaszentegyházunk számára is. Az érette való 
szenvedés, amikor ez a hit s ennek a boldogító tudata szem-
ben áll a hitetlenséggel, harcol a bűnnel, megküzd a kísértés-
sel, ellene áll az elfogultság, a gőg, a kevélység, a guny, a 
szidalom, az üldözés minden támadásának: a ,.különböző 
háborúságok nagy tusakodásait" borítja a hivő lélekre, de 
egyben feltárja annak egyedülálló, semmi más által nem pótol-
ható nagy értékét Istennek országában. S épen ennek a tuda-
tában inti az apostol tovább az olvasót, hogy mert „nektek 
drágább és maradandóbb jószágtok vagyon a mennyekben, 
azért ne vessétek el a ti bizodalmatokat, melynek nagy juta-
lom fizetése vagyon. Mert szükség néktek a békességtürés, 

ľ 
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hogy minekutánna Istennek akaratját cselekedénditek, elvegyé-
tek az ígéretet." ••• S aztán, mintha csak személyesen látná az 
üdvre sóvárgó lelkek türelmetlenségének egyes jeleit, azzal a 
vigasztalva csillapító, megnyugtató biztatással él : „Mert még 
egy kevés, csak egy kevés idő vagyon és aki eljövendő, eljő 
és nem késik, — az igaz ember pedig hitből él." 

Ha az evangélium tiszta egyházának saját magasztos 
földi hivatása során nem is adatott még meg az a boldogító 
tapasztalás, hogy tiszta krisztusi igazságaival, mint erjesztő 
kovásszal, áthassa az egész teremtett mindenséget és az embe-
riség megszámlálhatatlan millióiból hitben élő igaz embereket 
formáljon, sőt, ha emberi cse lszövény útvesztői közé jutva, 
emberi gonoszság és sátáni bűnök szirtfokaiba ütközve, egy-
szer-egyszer, munkásságának egyes területein visszaüttetik a 
számban és erőben való gyarapodástól: mindenki másnak 
joga van a megriadásra, a megfélemledésre, a csüggedésre, 
csak magának az anyaszentegyháznak és az élén álló vezér-
férfiainak nem, akiknek tisztában kell lenniök azzal, hogy a 
„Krisztusban való megvilágosittatást" sokszor hosszú időkön 
át ,,a háborúságok nagy tusakodása által előidézett szenve-
dések" szokták követni, sőt, mint azt amaz Egyetlenegyszülött-
nek a példája mutatja, követni szokta „gyaláza t" és mint 
eleink példája mutatja, követni szokta , ,nyomorúságos állapot," 
— de mindezek dacára bizodalmunkat, „amelynek nagy juta-
lom fizetése vagyon" elvetnünk nem szabad. 

Tagadni nem lehet, hogy az egyház sorsa e földön nehéz 
küzdelem, sok keserűség, méltatlanul érő bántalom. De ne 
feledjük el, hogy e részben felekezet és felekezet között leg-
feljebb árnyalati a különbség. A lelkeknek a Krisztus számára 
való meghódítása feladatában egyik felekezet csaknem annyi 
akadályba ütközik, mint a másik. És ha külső hatalmi eszkö-
zök és egyes közéleti szellemáramlatok hatása alatt a statisz-
tikai helyzetkép az egyik felekezet számára átmenetileg ked-
vezőbb, a másik számára kedvezőtlenebb számcsoportokat 
tüntet is fel: azoknak, akik igaz ember létökre hit által élnek, 
pillanatra sem szabad bizalmukat elvesziteniök, még kevésbbé 
elcsüggedniök, elernyedniök ; abban a biztos tudatban és szent 
meggyőződésben kell továbbra is megharcolniok a hitnek a 
nemes harcát, hogy az, „aki eljövendő, eljő és nem késik," 
talán SZÍVÓS küzdelem, talán nehéz próbatételek, talán hábo-
rúságok nagy tusakodásainak az árán, de biztosan győzelmet, 
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sőt az egész világra kiterjedő általános diadalt szerez a maga 
igazaínak és akkor ama „nagy jutalom" kézhezvételénél me-
lyik egyház népe lesz boldog, ha nem az, amelyik addig is 
igyekezett az Ö igazait tisztán és igazán hirdetni és szentsé-
geit az Ö rendelései szerint kiszolgáltatni ! ? 

Azért mondja e felette gazdag gondolatokat tartalmazó 
fejezet végén a nagy apostol: ,,Mi nem olyanok vagyunk, akik 
elvonjuk magunkat veszedelemre, hanem olyanok, kik higyjünk 
a mi lelkünk üdvösségére." S azért vallom én is, hogy az a 
kötelességem, hogy ellene mondjak minden evang. felekezeti 
defaitismusnak és öntudatgyöngitésnek. Pál apostol, Luther 
Márton, nagy elődeink dicsőült szelleme ugyanerre tanit. A 
Krisztus tiszta igazságainak birtokára támaszkodó nyugodt ön-
tudatra, az 0 megváltó és üdvszerző érdemében vetett hit 
bátor és öntudatos megvallására, az ezt hirdető s az emberi-
ség javáért önzetlenül munkáló evangelikus egyház és intéz-
ményeinek áldozatos, forró szeretetére igen. De arra se az 
apostol, se a nagy reformátor, se eléink példája nem tanit, 
hogy azért, mert kimondott rövid idő alatt valamely egyházi 
közcélt megvalósítani, valamely uj intézményt létrehozni a 
viszonyok mostohasága folytán nem tudunk, vagy azért, mert 
fegyelmi téren egyik-másik gyülekezetben bajok vannak, vagy 
azért, mert némely gyülekezetben a belmissiói munka még 
csak gyermekkorát éli, vagy, mert az állam még nem minden 
békebeli segélyt valorizált, vagy bármi más, itt-ott mutatkozó, 
kétségkívül bántó, de egyáltalán nem speciális evangelikus 
felekezeti kiváltságot képező fogyatékosságért, hibáért, mulasz-
tásért, tökéletlenségért azonnal megfujjuk a közveszedelem 
riadóját és elparentáljuk magyarhoni evangeliumi anyaszent-
egyházunk jövőjét. ... Sőt. ha ilyen jelenségek felmerülnek, 
aminthogy tényleg felmerülnek, — de soha se feledjük el, hogy 
nemcsak nálunk, hanem a keresztyénség egész egyetemének 
a területén — legyen ez számunkra komoly intőjel a buzgó 
munkára, a lankadatlan kitartásra, a SZÍVÓS küzdelemre, amely 
nem a dicsőség mámorával kecsegtető alkalmi és pillanatnyi 
sikerekre, de állandó, céltudatos előnyomulásra s ekként a 
lelkeknek a Kriszius számára való meghódítására törekszik. 

Ugyanebben a szellemben kell felfognunk magyar hazánk 
a trianoni erőszak-diktálta békeparancs folyományaként szen-
vedett súlyos helyzetét. Bármennyire szorítson is a béklyó, 
amelybe bele akarták préselni a magyar nemzet szabad moz-



Hitéleti, er-
kölcsi i életi 
és belmissiói 
helyzetkép. 
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gását, gazdasági és szelleméleti expansivitását s amelynek a 
vasaira kívülről az ezredéves hazának megannyi elszakított, 
drága tartozéka tapad reá : pillanatra sem szabad elvetnünk a 
jobb jövendőbe, az elnyerendő drága „nagy jutalomba" ve tett 
bizodalmunkat. Nekünk lelki szemeinkkel máris látnunk kell a 
nagy napot, amikor az igazság eszméjétől vezérelt történelmi 
géniusz Isten kegyelméből megadja nekünk a sóvárgott elég-
tételt, beteljesítve a nagy „ígéretet." Jeles francia, angol olasz 
és amerikai államférfiak, irók és tudósok egész sorának (a sok 
közzül legyen szabad csak a Jules Romains, Mussolini és a 
lord Rothermere neveire hivatkoznom) a nyilatkozatai igazol-
ják, hogy a sötét trianoni éjszakában már látni adatik nekünk 
az első biztató fény felvillanása és csak SZÍVÓS, céltudatos 
munka, kitartó küzdelem, pillanatra sem lankadó bizodalom 
és áldozatos honfiúi magatartás ... és akkor ... „még egy kevés, 
csak egy kevés idő vagyon és aki eljövendő, eljő és nem 
késik!" Óh, vajha mihamar kitárt szívvel, boldogságtól köny-
nyező szemekkel köszönthetnők a várvavárt kedves eljövendőt, 
az ezredéves dicsőségében és erejében magát megfürösztve, 
újjászületett Nagymagyarországot! 

* * 
* 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés ! 
Bevezető soraimnak a szel leme és egész gondolatmenete el-
árulja azt a meggyőződésemet, hogy magyarhoni evang. egy-
házegyetemünk s benne tiszai egyházkerületünk valláserkölcsi 
és egyházi közéleti helyzetképe, ha helyenként mutatkozó 
bajok gyógyítására, jelentkező kezdeményezések céltudatos 
kifejlesztésére, SZÍVÓS, lelkiismeretes, önfeláldozó lelkipásztori 
és gyülekezeti munkára felhívó indítékokat is tartalmaz, nagy-
ban és egészben megnyugtatónak, sőt igen sok helyen örven-
detesen kialakultnak mondható. Nem lehet elvitatni a gyüleke-
zeti istentiszteleti vallásos buzgóság, a még a rendkívül súlyos 
közgazdasági viszonyok közt is számottevő formában jelentkező 
egyházi áldozatkészség és az egyház közügyei iránt való 
érdeklődés számos megnyugtató jelenségét és a belmissiói 
munkásságnak egyre szélesedő mérvű örvendetes fellendülését. 
Az egyes lelkészi hivataloktól és az esperességektől, közép- és 
főiskoláktól beérkező jelentések igazolják, hogy közegyházunk 
a jó munkában való állhatatos kitartásától egyre örvendetesebb 
eredményeket várhat. Mult évi tiszteletteljes jelentésemben 38 
kérdőpontra adott válaszok közlésének a formájában szerkesz-
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tettem meg az egyházközségeink beléletére vonatkozó, a val-
lásos hitbuzgóság, áldozatkészség, belmissiói munkásság, egy-
házhüség, népmozgalmi adatok főbb címeiről összeállított hely-
zetképet. A m. é. közgyűlés helyesléssel méltóztatott fogadni 
azon bejelentésemet, hogy a f. é. közgyűlés elé terjesztendő 
jelentésem idevonatkozó részei most már csak a jelentősebb 
eltérések adataira terjeszkedjék ki. Nagyjában megtartva 
tehát a mult évben közhelyeslésre talált kérdőpontok sorrend-
jét, a beérkezett válaszokból a következőket bátorkodom 
közzéadni: 

1. A gyülekezetek tagjainak lélekszáma az egész egyház-
kerületre összesítve 29012, vagyis 417-el több, mint a mult 
évben. Féltünőbb gyarapodás tapasztalható Abaujszántón, még 
pedig a lelkész jelentése szerint azért, mert ez alkalommal a 
szórványban szorgosabban vitte keresztül a nyilvántartást. 

2. Keresztelések száma 896, 90-el kevesebb, mint tavaly. 
Legnagyobb hanyatlás észlelhető Miskolcon, a tavalyi 61-el 
szemben 35 és Nyíregyházán a tavalyi 709-el szemben 650. 

3. Az esketések száma kitett 276-ot, 5-el kevesebbet, mint 
a mult évben. Tiszta párok: 126, vegyesek 150. 

4. Reversális javunkra 47 esetben. Határozott haladás 
észlelhető Ózdon és Diósgyőrött, mert mindkét helyen 2—2-vel 
előnyomultunk. 

5. Reversális kárunkra 39 esetben. A 4-ik pont alattival 
összehasonlítva, tehát a mérleg 8 esettel volna reánk nézve 
kedzezőbb. Azonban figyelembevéve azt a körülményt, hogy Mis-
kolc számszerűleg csak azt mutatja ki, hogy a 20 rendbeli 
vegyes pár közül 2 adott reversálist a javunkra, de hogy a 
kárunkra mennyien adtak, arra nézve azt jelenti, hogy „nem 
tudja" : a mérleg pontosan meg nem állapitható. Mindenesetre 
Miskolcon szorgalmazni fog kelleni, hogy az állami anya-
könyvi hivatal bocsássa rendelkezésre az idevonatkozó 
adatokat. 

6. Hozzánk áttértek 43-an, 14-el többen, mint a mult 
évben. Feltűnőbb az emelkedés Ózdon, (8-al több, mint tavaly) 
és Nyíregyházán (6-al több, mint tavaly). 

7. Tőlünk kitértek 38-an, 6-al több, mint tavaly. Feltű-
nőbb az emelkedés Kölesén, ahol 3 év előtt hozzánk egyszerre 
áttért 30 nagyszekeresi ref. család tagjai közül ez évben 8-an 
visszatértek régi egyházukba. 



- 8 -

A 6-ik és 7-ik pont alattiak mérlege ez évben 8 lélekkel 
való számbeli gyarapodást eredményez. 

8. A konfirmáltak száma 15 lélekszám gyarapodással 
382 volt. 

9. Urvacsorával a mult évi 8.772-vel szemben ez évben 
10.101-en, vagyis 1229-el többen éltek. Örvendetes jele a belső 
hitéleti gyarapodásnak ! 

10. Az elhaltak száma szemben a mult évi 574-el ez évben 
529 volt, tehát 45-el kevesebb. 

11. Vadházassági esetek fennforgását a lelkészek 4-el 
kevesebb számban mutatják ki, mint tavaly, mert Ózd azt az 
örvendetes tényt jelenti, hogy beható pasztörizálás utján sike-
rült mind a 4 vadházasságban élő párt az egyházi áldás véte-
lére rábeszélnie. Legyen áldás a jobb útra térteken és a lelkész 
gondos pásztori munkáján. 

12. Nőegylet nincs még Abaujszántón, Arnóton, Fancsal-
ban, Hernádvécsén, Sajókazán, Kölesén és a szabolcsi missió-
ban. Célszerűségi okokból az u. n. általános (tehát nem spe-
ciálisan evang.) nőegyletben fejtik ki nőtestvéreink működésűket 
Nyíregyházán és Özdon. Legtöbb helyen a Lutherszövetség 
keretei közt helyezkednek el nőegyleteink. Külön leányegye-
sülete van Sátoraljaújhelynek, Nyíregyházának, filléregylete 
Debrecennek, Miskolcnak. Tállyán pedig — habár nem szer-
vezett egyesületi formában, de szintén áldásos tevékenységet 
fejtenek ki nőtestvéreink. 

13. Ifjúsági egylete van Sátoraljaújhelynek, a Corfirman-
dusok Köre és a Lutherszövetségi ifjúsági egyesület alakjában 
Nyíregyházának, a téli hónapokra korlátozott működéssel Köl-
esének, Confirmandusok Lutherszövetsége alakjában Debre-
cennek, Ifjúsági Lutherszövetség alakjában Ózdnak, a f. évben 
alakulva, még kezdetleges stádiumban Miskolcnak, Fancsalnak, 
Diósgyőrnek és Sajóarnótnak. Az ifjúsági egyletek száma a 
mult évi állaggal szemben kettővel több. 

14. Templomegyesülete csak Nyíregyházának van, ám ez 
is inkább a többi egyesületbe beolvadva fejti ki működését. 

15. A Lutherszövetség működik Fancsalon, Miskolcon, 
igen élénk egyház és léleképitő működés kifejtésével Ózdon 
(bibliakörök, énekkar, gyűlések, „Uj ég és uj föld" c. folyóirat 
kiadása, szórakozó délutánok, Luther-rózsa akció stb.), Debre-
cenben (külön telnőttek és külön evang. egyetemi hallgatók 
Lutherszövetsége), Kölesén, Nyíregyházán, Sátoraljaújhelyen és 
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Tokajban, tehát két egyházközséggel több helyütt, mint a 
mult évben. 

16. Egyéb belmissiói jellegű egyesületek Nyíregyházán és 
Sajókazán az énekkar, Miskolcon a leányegylet, Fancsalon 
ismeretterjeszjesztő jellegű ifjúsági egylet, Diósgyőrött alakuló-
ban a confirmáltak egylete, Abaujszántón énekkar. Megszűnt 
a vasárnapi iskola működése Hernádvécsén. Apadás a mult 
évi egyéb belmissiói egyesületek számával szemben : egy. 

17. Belmissiói jellegű összejöveteleket tartott Abaujszántó 
adventben és böjtben hetenként két estén, Diósgyőr nőegylete 
adventtől húsvétig, Diósgyőr-vasgyár szeptembertől juniusig 
minden hó utolsó csütörtökén este közösen a reformátusokkal 
és 3 izben tartott szeretetvendégséggel; Fancsal a téli hónapok 
vasárnapjain 12 esetben, Miskolc bibliaórákat hetenként 3-szor, 
leányegyleti reunionokat havonként 2-szer és férfi filléregyleti 
összejöveteleket kéthavonként egyszer, Ózdon heti 4, Putnokon 
heti egy bibliaórát, utóbbi helyen még külön az ifjúság szá-
mára havonként egyszer, vasárnapi iskolát Ózdon és Eíánszál-
láson, vasárnaponként Lutherszövetségi gyűlést s azonkívül 
még négy vallásos estélyt; Tállya adventtől húsvétig hetenként 
3-szor, Ujcsanálos adventben és böjtben hetenként egy esti 
istentiszteletet és télen át hetenként egy-egy bibliaórát, Debre-
cenben adventben 4, böjtben 5 és a reformátiót megelőzőleg 
3 vallásos estélyt, Kölese „néhányszor" a téli hónapokban, 
Nyíregyháza a templomban két vallásos estélyt, számos leány-
egyesületi és megkonfirmáltak egyesülete által rendezett dél-
utáni előadást és a tanyákon tartott vasárnapi vallásos dél-
utánt, Sátoraljaújhely adventi és böjti esti istentiszteleteket, 
húsvét és pünkösd közt hetenként egyszer hit- és egyházvé-
delmi előadást, egy esetben K. I. E. világszövetségi ünnepélyt, 
Tokaj adventben és böjtben vallásos estéket, a Szabolcsi 
Missióban Geszteréd 3-szor vallásos felolvasást. Tehát egyedül 
Hernádvécse némult el, mióta elveszítette buzgó pásztorát. 

18. A kötelező offertóriumok és gyűjtések az összes egy-
házakban betartattak. 

19. Közegyházi célokra befolyt az egyes egyházközségek, 
illetve hivek adományaiból 25.413 pengő 24 f., tehát 21.115 
pengő 80 fillérrel több, mint tavaly, a mi szembetűnően örven-
detes haladás. 

20. Általános társadalmi és nemzeti célokra, amennyiben 
ez adományok összege egyáltalán kimutatható, mintegy 4132 
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pengő 33 fillért, tehát a mult évvel szemben 2282 pengő 89 
fillérrel többet áldoztak egyházaink, illetve hiveink. Ezen pont 
alatt a jövőben nem fogok adatokat kívánni, mert nyilvánvaló, 
hogy a források e részben nem állanak a lelkészeknek ren-
delkezésére. 

Egyébként a 19. és 20. pont alattiakra nézve Tállya, Uj-
csanálos és Sátoraljaújhely nem mutatnak ki semmit. 

21. Egyházaink a br. Baldácsy-alapból, a Gyámintézettől, 
a G. A. egylettől, a közalapból, adócsökkentési segélyből, 
rendkívüli államsegélyből és gyűjtésekből összesen 9309 pengő 
64 fillér segélyben részesültek, ami 4393 pengő 13 fillérrel 
kevesebb, mint a mult évi, de csupán azért, mert a f. é. adó-
alapi segély kimutatásaikban még nem szerepel és mert a mult 
évi kimutatásukban Abaujszántó és Hernádvécse még tetemes 
építkezési célra gyűjtött országos, illetve megyei gyűjtési ered-
ményekről számoltak be. 

22. Egyházi lapjaink közül (a zárjelben a mult évi pél-
dányszám foglaltatik) az „Evangélikusok Lapja" (85) 105, a 
„Harangszó" (131) 161, az „Örömhír (649) 590, egyéb belmis-
siói jellegű lap (420) 563 példányban járt egyházközségeinkhez, 
illetve híveinkhez. Példányszám emelkedés : 234. 

23. A hivatalos ügydarabok száma az egyházkerület 
lelkészi hivatalaiban kitett összesen 5117-et, 365-el többet, 
mint tavaly. 

24. Hivatalos, vagy belmissiói utat a lelkészek 301 eset-
ben, tehát 87-el többet végeztek, mint egy év előtt. 

25. Meglátogattak a lelkészek 1498 családot, tehát 122-vel 
kevesebbet, mint a mult évben. 

26. Belmissiói előadásokat tartottak a lelkészek 11 eset-
ben, tehát 55-el többet a mult évinél. Itt azonban ki kell 
emelnem, hogy a rendszeres adventi és böjti istentiszteleteken 
tartott elmélkedések ide nem számithatók. 

27. Jellegzetesebb belmissiói munkát végzett Tokaj házas-
felek békitése, reversális meggátlása, illetve részünkre biztosí-
tása érdekében 1—1, templomkerülés megakadályozása végett 
több esetben, Nyíregyháza viszálykodó házasfelek eredményes 
békitésével, a reversális veszteségek kiegyenlítésével, a szek-
táriusok makacskodásával szemben számos esetben, Kölese 
viszálykodó házasfelek békitésével 1, áttérésnél 2 esetben 
eredményesen, Tállya házasfelek békitésében 5, reversális 1, 
áttérés biztosításánál 1 esetben, Ózd egy válás megakadályo-
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zásával, a reversálisok elleni SZÍVÓS és igen dicséretes sikerű 
küzdelmével, amelynek a jelentésben megrajzolt képe hü tükre 
egy felülmúlhatatlan buzgóságu lelkipásztor odaadó és sikeres 
tevékenységének, Fancsal két viszálykodó házaspár kibékité-
tésével és két áttérés biztosításával, Diósgyőr és Diósgyőr-
vasgyár 3 reversálisadás meggátlásával, az utóbbi két notórius 
templomkerülő férfi jobb útra térítésével, Sajóarnót egy esetben 
a viszálykodó házasfeleknek kibékitésével, reversális meggát-
lása, illetve javunkra biztosításával 2 esetben, áttérésben 2 
esetben, alkoholismus leküzdésében 3 esetben, szektárius haj-
lamok ellen több esetben, Abaujszántó egy viszálykodó házas-
pár kibékitésében s egy templomkerülőnek jobb meggyőző-
désre irányításában. 

28. Föltünőbb bűnözési hajlamok mutatkoznak Abauj-
szántón, ahol főként az idősebbeknél az alkoholismus kezd 
terjedni és Diósgyőrött az egészségtelen szellemű mozidarabok 
látogatásában. Visszafejlődésben van az alkoholismus Sajókazán. 

29. A szektárius mozgalmak terén Sátoraljaújhelyben a 
baptismus mutat bizonyos fokú elevenséget, Nyíregyházán a 
methodista mozgalom elszigetelődött, Ózdon a helyzet válto-
zatlan, Miskolcon a mozgolódás kezd alábbhagyni, Diósgyő-
rött stagnál, Abaujszántón sikerült a baptismus mozgolódását 
elfojtani. 

30. Az egyházi fegyelem terén Sajóarnót erősebb, Abauj-
szántó csak a szeretet szel lemében gyakorolt fegyelmet látja 
kívánatosnak, Diósgyőr s különösen Diósgyőr-vasgyár főként a 
reversálisokkal vonatkozásban a legszigorúbb mérték alkalma-
zását, Fancsal pedig egyházközségi „fegyelmező tanács" meg-
alakítását látja szükségesnek, Hernádvécse a legutóbbi 
lelkészválasztási izgalmak ártó hatásait ecseteli, Ózd az 
egyházvédelmi szabályzat gyakorlásának öntudatositó hatásai-
ról számol be, a többiek kielégítőnek, megnyugtatónak, sőt 
igen előnyösnek látják az állapotot s hál Istennek, ezeké az 
erős többség. 

31. A z egyházi adófizetés és adakozási készség példás 
Debrecenben, jó Kisvárdán, Érpatakon, Ujcsanáloson, Ózdon, 
Sajóarnóton, Hernádvécsén, Diósgyőrön a vasgyárral, növe-
kedő Tokajban, hanyatló Fancsalon, Sátoraljaújhelyben, Köl-
esén, Tállyán, Geszteréden, az adófizetés késedelmes Nyíregy-
házán, bár ez utóbbiban és Sátoraljaújhelyen az önkéntes 
áldozatkészség példás ; a gazdasági viszonyok miatt ellanyhult 
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Abaujszántón, Sajókazán, bár az önkéntes áldozatkészség itt 
is sok szép esetet mutat és elszomorító az egyházi adófizetés 
Miskolcon, hol is az önkéntes áldozatkészség terén a szegé-
nyebb sorsú, de templomszerető hivek vezetnek. Az önkéntes 
áldozat terén Tállya is hálával emlit meg sok kimagasló 
jelenséget. 

32. Uj intézmény és alkotás létesült Hernádvécsén a 
szép uj torony, Miskolcon a diák-bibliakör, Ózdon az uj orgona 
és a templom renoválása, az ifj. Lutherszövetség II. és Putno-
kon III. csoportjának a megalakításával, Sajókazán a templom 
kivül és belül gyökeres átjavitásával és részben újonnan való 
felszerelésével, Kölesén az ifjúsági leányénekkar megszerve-
zésével és Nyíregyházán a Lutherszövetségi leányegyesület 
létesítésével, a megújított orgonával és a hősök emlék-
táblájával. 

33. Nemzeti és egyházi ünnepeink egyházunk ifjúságának 
a bevonásával mindenütt hűségesen megtartattak. 

34. A hitoktatást mindenütt ugyanazok végzik, a kik a 
mult évben végezték. Erészben Ózdon volna szükség változ-
tatásra. A lehetetlenséggel határos, hogy a lelkész és a slelkész, 
tehát két ember, a kinek egyéb sokirányú elfoglaltsága is van, 
263 növendéket 15 községben, 20 intézetben, heti 42 órában 
legyen kénytelen ellátni. 

35. A lelkészek túlnyomó része munkatársa a különféle 
egyházi sajtóorgánumoknak, különösen ki kell emelnem Paulik 
János, Duszik Lajos, Túróczy Zoltán és Marcsek János lelké-
szek e részbeni buzgó irodalmi tevékenységét. Nemes Károly 
diósgyőri lelkész, főesperes megírta egyháza történetét 1913— 
1926-ig s ezzel az egyházközség története teljes egészében 
elkészült. Dr. Dómján Elek S.-A.-újhelyi lelkész, főesperes pedig 
Luther kátéit fordította és egy vallástörténeti doktori értekezést írt. 

36. Az egyház vallás-erkölcsi feladatainak sikeres teljesí-
tése érdekében Abaujszántó roskadozó falú templomának meg-
mentését a hitélet megmentésével egynek vallva, itt is felkiált 
a testvérkezek segítségét esdő szóval, hangsúlyozva az általános 
vasárnapi munkaszünet és kocsmazárás szükségét; Fancsal a 
felettes egyházi hatóságok fokozottabb irányító közreműködését 
kívánja a lelkészek erköcsi és alkormányjogi támogatására a 
szabadosságokkal szemben, mert a felülről jövő alkormányjogi 
fegyelmezés igazságos gyakorlása nélkül szerinte az egyházak 
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nagy része gyakorlatilag indepedens, szabadosságokra hajlamos 
társulatokká alakúi át. Miskolc azoktól, a kiknek ez példaadó 
kötelessége, a szorgalmas templomlátogatást várja. Ózd a bel-
missió céljaira egy gyülekezeti terem létesítését, Borsodnádas-
don pedig templom építését látja szükségesnek, mely utóbbi 
kijegecedési pontjává válhatnék a vele szomszédos, eddig ev. 
szempontból gondozatlan nagyhevesi szorványterületnek is 
Sajókaza templomépitési adóságai törlesztése céljából nagyobb-
mérvü segélyezést kiván; feltárja, hogy Kurittyánban a templom 
alapos renoválást igényel, Rudabánya örvendetesen gyarapodó 
templomalapot létesít, s ösztönzést és a siker biztosítékát látná 
abban, ha hathatósan támogatnák, — a vidéki hívekkel való 
gyakrabbi érintkezés céljából a lelkész részére belmissiói segély 
kiutalását látja szükségesnek, — s a kormányrendeletek által 
elviselhetetlené lett iskola fenntartási terhek súlya ellen emel 
szót. Tállya a hegyalja keserves gazdasági helyzetében vál-
ságtól félti egyházát. Ujcsanálos a kath. missziós páterek mód-
jára vendégszónokok küldését és evang. pietista egyesületek 
szervezését óhajtja. Debrecen új temploma építését tűzte ki 
zászlajára. Nyíregyháza a templomlátogatást elsőrendűnek 
mondja, de a curapastoralis behatóbb gyakorlása végett szük-
ségesnek mondja egy egyházi fogat beszerzését. S. A. Ujhely a 
gyülekezeti hit és erkölcsi élet menetében örvendetes fejlődést 
lát. Tokaj egyetemes, általánosan kötelező, egységes lelki-
pásztori munka szükségét érzi. 

Mindezek — méltó és főtdő. Egyházkerületi közgyűlés -
nemcsak a bajok meglátásának és gyógyítási módjaik helyes 
megválasztásának, de egyúttal hűséges, céltudatos, buzgó 
pásztori tevékenységnek a képét tárják fel. Es a mikor az evan-
gélium lelkészének oly ritkán jut osztályrészül a saját gyüle-
kezete hálája és méltányló elismerése, — hiszen sokan egy 
egész életet leélnek anélkül, hogy működésükkel szemben 
saját egyházközségeik közgyűlésein csak egyetlen elismerő 
meleg szó elhangzanék, — nekem, ki egyházkerületünk egész 
lelkészi karának a munkásságát teljes alapossággal ismerem, 
kötelességem indítványba tennem, hogy a lelkészi kar búzgó 
lelkiismeretes, a belmissió és a cura pastoralis egyre több 
területét áldásosán munkáló hivatásszerű tevékenységével szem-
be n közgyűlésünk fejezze ki legőszintébb elismerését s ösztön-
zésül a további lankadatlan munkára fejezze ki azt az elha-
tározást, hogy e nagy fontosságú munkamezőn teljesítendő 
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további buzgolkodása mindenkor számot tarthat az egyház-
kerület teljes erejű anyagi és erkölcsi támogatására. 

A mint a fent közölt adatokból is látszik, ez évben a 
belmissiói munkásságnak főként az ifjúság pasztörizálásával 
foglalkozó ága fejtett ki nagyobbszabású tevékenységet. A le-
folyt évben a keresztyén és az evangélikus ifjúsági világszö-
vetségi mozgalmaknak több vezérférfia kereste fel egyházke-
rületünket s tartott a mozgalmak felkarolását, intenzív keresz-
tyén evang. ifiúsági munkát kezdeményező buzdító beszédeket 
Nyíregyházán, Debrecenben, Tokajban, Ózdon, S. A. Újhelyen, 
Miskolcon. A keresztyén ifjúsági egyesületek világszövetségé-
nek magyar evang. osztálya is megalakúlt s élére, titkári 
minőségben, Abaffy Gyula ózdi hitoktató-segédlelkészt állította, 
a ki máris erőteljesen munkába vette az ifjúsági mozgalom 
fejlesztési programját s ezen célból tavasszal, egyházkerületünk 
területén, Ózdon megtartotta az osztály első conferentiáját, 
amelyen e sorok írója az ifjakhoz intézett búzditó beszéddel, 
é s az este, a templomban a nagyközönség részvételével tartott 
vallásos estélyen e lőadás tartásával vett részt. Mivel Abaffy 
Gyulának létfentartása megkívánja, hogy számára egyházkerü-
letenként évi 240 pengő biztosittassék, az egyetemes felügyelő 
úr ő Méltóságának ez iránt hozzám időközben intézett meg-
keresésére úgy nyilatkoztam, hogy a tiszai egyházkerület részére 
vállalom e terhet. Kérem ezen intézkedésem jóváhagyó ludo-
másúlvételét. Belmissiói szempontból jelentősnek tartom az 
evang. papnék conferentiájának külön szervezetben való meg-
alakulását is, nemcsak a papné-testvéri viszony ápolása, az 
egymástól távoleső hason hivatású asszonyok az egyházi élet 
emelését célzó gondolataik, eszméik, s az idevonatkozó tapasz-
talataik kicserélése s a fennkölt papnéi hivatás szívben, lélek-
ben való folytonos ébrentartása céljából, de jelentősnek tartom 
különösen az egyes gyülekezet belmissiói munkaprogrammjának 
élénkítése és a széteső egyháztársadalmi rétegek tömöritése 
szempontjából, mint amely nagyszabású munka területen a 
lelkész hitvese férjének eléggé meg nem becsülhető munkatár-
sává válhatik. Nagyon kívánatosnak s komoly belmissiói jelen-
tőségűnek tartom a lelkészi karnak az ifjúsági leventemozga-
lomba való szerves belekapcsolódását is. Érdeklődésünkkel, 
imáinkkal, áldásainkkal legyünk ott e mozgalom kiemelkedőbb 
mozanatainál; ne engedjük át se a teret, de még az elsősé-
get se más felekezetek lelkészeinek, hogy a mi evang. levente-
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ifjúságnak lássa, hogy e hazafias, erkölcsnemesítő, társadalom-
erősítő mozgalomban sincsen részünkről elhagyatva. Jól esik 
megállapítanom, hogy ez év folyamán a lelkészi működésem 
körébe eső nyíregyházi tanyákon lelkésztársaimmal együttesen 
9 tanyakörzet levente-ifjúságainak zászlószentelési ünnepélyein 
volt módunkban közreműködni. 

Azzal zárom le az egyházkerületünk valláserkölcsi és 
belmissiói helyzetképét feltáró fejezeteket, hogy, mint látszik, 
az Isten országa számára való talajelőkészítés, magvetés és 
öntözés munkája Isten kegyelméből, a lelkészi kar buzgósá-
gából s egyházközségeink áldozatos egyházszeretetéből megnyug-
tató, sőt sokhelyt örvendetes buzgósággal eredményesen folyik. 

A lefolyt év kimagasló eseményeiről, a melyek az egy-
ház különféle viszonylataiban merültek fel, van szerencsém a 
következő tájékoztatást adni, illetve jelentést tenni. 

Ha az egyház és állam egymásközötti viszonyának ide-
ális képe' csak annyit jelent, hogy mindenik engedje a másikat 
szabadon működni, tehát, hogy mi evangélikus létünkre állam-
polgársági jogainkat és vallásunkat szabadon gyakorolhassuk, 
akkor elmondhatjuk, hogy viszonyunk az állammal ideális. 

De ha a hatalmasabb állam és a gyengébb egyház egy-
más közötti viszonya ennél a negatívumnál sokkal többet 
jelent, jelenti azt, hogy az állam a történelmi egyházakkal, a 
melyek évszázadokon át legerősebb fenntartó pillérei voltak az 
állami rend és a békés, öszhangzatos társadalmi fejlődés biz-
tonságosságának, egyúttal morális és materiális támogatással, 
védelemmel, oltalommal és alátámasztással tartozik, a hű szol-
gálat számára a hűség és odaadás mértékéhez képest az elis-
merés pálmáját kell nyújtania megbecsülés, szerepjuttatás, 
egyenlő jogok, egyenlő tekintélyvédelem, egyenlő képviselet 
biztosítása utján: akkor lehetetlen meg nem állapitanunk, hogy 
a protestantizmusnak, s ezen belül evang. egyházunknak még 
sok kívánni valója van. Utalok a felsőházi törvényre, a mely 
minden komoly ok és szükség nélkül két, az alkotmányos 
jogfejlődés folyamán szerzett helylyel kevesbítette evang. egy-
házunk képviseletét. Utalok arra a kormányrendeletre, a mely 
az 1790—91. XXVI. t.-c. rendelkezései ellenére mogfosztotta 
jogakadémiánkat a jog- és államtudományi vizsgálat tartásának 
a jogától és ezzel, a praecedens jogelvéből folyólag helyrehoz-
hatatlan rést ütött a hazai protestantizmus iskolai antonomió-
jának történelmileg kifejlődött s a magyar alkotmányban bizto-
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sított jogállományán. Utalok a népiskolai alap terhére felépített 
népiskolák tanítói állomásának első ízben a miniszter által törté-
nendő betöltésére, a hol tehát, cserében múló anyagi javakért, 
az állam megint csak százados történelmi patinájú autonomikus 
jogok feláldozását kívánja. Utalok azokra a mind sűrűbben fel-
lépő jelenségekre, a hol ünnepek, ünnepélyek alkalmából csak-
nem kizárólag mindenütt csak az egyik egyházfelekezet szerep-
lésének biztosítanak hivatalos súlyt és tekintélyt — a többiek: 
másodrendű szereplésre vannak kárhoztatva. Utalok az iskola-
fenntartókra hárított rendkívüli nagy terhekre s ezzel szem-
ben az 1848. XX. t.-c. alapján folyósított államsegély még 
mindig csak nagyon is töredékes formában történt valorizálá-
sára. — Nem vonom kétségbe a kormány jóakaratát, — sőt 
sok esetben velünk szemben is tanúsított jóindulatú figyelmét. 
Csak azt szeretném, ha az állam és az egyház viszonyában 
mindenkor nem a személyes jóakarat vagy az egyes szemé-
lyekkel vagy tényezőkkel szemben tanúsítóit lekötelező figye-
lem, hanem kizárólag a törvényes, alkotmányos alapon álló 
tárgyi szempontok, tehát az egyenlő és viszonos elbánás elvei 
érvényesülnének. 

A fent kifejtettek nagyban és egészben világot vetnek a 
többi felekezetekkel szemben fennálló viszonyunkra, tehát 
arra a tényre is, hogy e téren is volna még sok-sok tennivaló. 
Aláírom, sőt a Krisztus evangéliumának szellemében és ezer 
sebből vérző Csonka-Hazánk legelemibb szükségeinek isme-
retében hangosan követelem, hogy ne egymással szemben, ne 
is csak hidegen egymás mellé sorakozva álljunk, de meleg 
testvéri összefogással haladjunk Isten országa örök eszmé-
nyeinek a szolgálatában egymással nemes versenyre 
kelve, de egymás letiprásának, legázolásának, lekiseb-
bilésének legkisebb szándéka nélkül. Kezemet szivemre téve 
vallom, hogy evang. anyaszentegyházunk igy járt el a múltban, 
igy akar eljárni a jövőben. Adja Isten, hogy a hatalmasabb 
katholicismus és a testvér protestáns egyház velünk szemben 
ugyanígy gondolkodjanak, érezzenek és cselekedjenek. Mi 
történelmileg, véren és áldozatokon szerzett alkotmányos jog-
állományunkon csorbát üttetni nem engedhetünk s ahol erre 
irányuló kísérletet látunk, azt leküzdeni kötelességünk: de 
ezen, ameddig a helyzet megengedi, csak theoretikus állás-
ponton tul szivünk-lelkünk mindég nyitva áll a történelmi egy-
házakkal szemben való legtestvériesebb viszony ápolására. 
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Mint a mult évi egyetemes jegyzőkönyvben olvasható, 
hála dr. Raffay Sándor püspök, br. Kaas Albert és Kuthy 
Dezső fáradozásainak, a minket a külföld protestantismusá-
val, közelebbről az ottani evang. egyházakkal összekötő kap-
csolataink a mult évben is további szilárdulást vettek. Az 
arányleg kicsiny létszámú magyarországi evang. egyháznak a 
világ protestáns mozgalmaiban mindenütt szava, súlya és 
tekintélye van. Isten á ldása legyen azokon, akik e drága s  
a mi egyházias öntudatunkra és tevékenységünkre á ldásosán 
kiható köteléket ápolják. A f. évben, mint azt már jeleztem, 
Németországból és Svájcból, sőt Indiából több külföldi protes-
táns mozgalom zászlóvivője (Hägen, John Nelson Christananda, 
Ohlemüller, G. Schürmer, G. Sartorius) fordult meg hazánk 
nagyobb evang. egyházaiban s igy egyházkerületünkben is, 
hogy é lessze az evangéliumi hittudat és az Ur országáért való 
küzdés szent lángjait s főképen, hogy az evang. ifjúság szivé-
ben ébressze fel a Krisztus ügyéért való önáldozat szükségé-
nek a tudatát. Előadásaik a gyülekezetek hitéletére á ldásosán 
termékenyítő hatásúak voltak. Augusztus 8—14. a keresztyén 
védelem vi lágszövetsége tart nagyszabású konferenciát Buda-
pesten. Október hó 27-én, egyetemes közgyűlésünk napján 
pedig szerencsénk lesz a Lutheránus Világgyülés budapesti 
gyülekezése alkalmából fogadni e Morhead professzor elnök-
lete alatt álló nagytekintélyű testület küldötteit. 

Egyetemes egyházunk életének legfontosabb mozzanata 
az uj egyetemes nyugdíj intézeti szabályzat elkészülte. Hosszas , 
sürün tartott gyakori tanácskozások és alapos megfontolások 
eredménye e nagyszabású alkotás, amelynek főbb rendelke-
zései mai közgyűlésünk tárgysorozatán is szerepelnek. Sza-
vakba alig lehet belefoglalni ez alkotásnak egyházunk köz-
életére kiható áldásosságát. Kétségkívül jelentős terhet ró az 
az egyházközségekre és a tagokra, de bízvást mondhatom, 
hogy áldásai egyházi szempontból messze túlhaladják a vise-
lendő anyagi teher arányait s azért csak odairányul áldó 
fohászom : adja a kegyelem Istene, hogy e jótékony hatású 
intézmény minden zökkenő és nagyobb nehézség nélkül telje-
s í thesse á ldásos rendeltetését. — Az újonnan alakított ország-
gyűlés felsőháza február havában kezdte meg működését. 
Egyházunk részéről br. Radvánszky Albert egyetemes, dr. 
Zsigmondy Jenő bányai egyházkerületi felügyelő, én és Kapi 
Béla püspöktársam vagyunk a tagjai. Az alakuló üléseken 
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kivül résztvettem a közigazgatási és pénzügyi bizottság ülé-
sein, a költségvetés tárgyalása alkalmából azonban, amikor is 
egyházunk részéről felszólalni óhajtottam, közbejött betegsé-
gem miatt tervemet nem valósíthattam meg és Kapi Béla tár-
samat, aki ugyancsak felszólalni készült, informáltam tervbe-
vett mondanivalóim anyaga felől. — Az évek óta tervezett Zsinat 
előmunkálatai közül már csak a háztartási részre vonatkozó 
tervezet elkészítése van hátra. Őszre remélhetőleg ez is elké-
szül és talán még az egyetemes közgyűlést megelőzőleg kinyo-
matható lesz. — A soproni theol. Otthon építkezése, melyet a 
népjóléti minisztérium egymilliárdos kölcsöne utján óhajtott az 
egyetemes egyház keresztülvinni, a beérkezett költségvetési 
ajánlatok rendkívül magas volta miatt halasztást szenved. 
Hasonlóképen halasztást szenved a lelkészképző szeminárium 
már ez évi szeptember hó 1-én tervezett felállítása is, mert az 
ez időszerint rendelkezésre álló 16.000 pengő államsegély e  
célra nem elégséges és különben sincs egyszersmindenkorra 
biztosítva. A budapesti Lutherotthon vezetésében az eddigi 
igazgató távozásával és Vidovszky Kálmán békéscsabai főgymn. 
vallástanár igazgatóvá választásával változás állott be. Az 
épületre húzni szándékolt harmadik emelet ráépítését pénz-
ügyi nehézségek mialt el kellett ejteni. A külföldi egyetemi 
ösztöndijak biztosítása érdekében az egyetemes és egyház-
kerületi elnökségek tanácskozása szükségesnek véli egy meg-
bízottnak a külföldi egyetemekhez küldését. A középiskolai 
internátusok létesítéséhez nyújtandó államsegély kieszközlése 
céljából tárgyalások indultak meg a pénzügy- és kulturminisz-
teriumokkal. A tanítóképzés egyetemesitése céljából a 3 tanító-
képző tanári karának és felügyelő bizottságának képviselői az 
ősz folyamán együttes tanácskozásra kapnak meghívást. Az 
evang. tanárok és evang. tanítók üdülőházának felépítése cél-
jából az illetékek szedésének engedélyezésére a püspökök 
felhatalmaztattak. A liturgia egységesítése tárgyában kiküldött 
bizottság elkezdte munkálatait. A z 1848. XX. t.-c. megvalósí-
tása érdekében, főként a nagy egyházfenntartási terhekre való 
tekintettel az adóalapi és közalapi ál lamsegélyek teljes mér-
tékű valorizálása végett az egyetemes egyház külön felterjesz-
tésekkel fordult a kormányhoz, sajnos, eddigelé eredmény 
nélkül. A lelkészi korpótlék ismételt sürgetés eredményeként 
a 3000 koronán aluli javadalmuakra nézve 50%-ig menő valo-
rizálással f. év julius hó 1-étől kezdve ismét folyósittatott s 
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reményünk van arra, hogy a közel jövőben magasabb száza-
lékban fog folyósittatni. Az u. n. katonai gyülekezetek szerve-
zetére nézve a ref. egyház e célra kiküldött bizottságával és 
a honvédelmi miniszter képviselőjével együttesen tartott tanács-
kozáson sikerült oly szabályzattervezetet elfogadtatni, amely 
minden aggodalmat a lehetőségig eloszlat. Végül, mint ugyan-
csak egyetemes érdekű ügyekről, megemlékezem a Luther-
szövetség ez évben is buzgó igyekezetéről, hogy az egyhá-
zunkban élő társadalmi erőket egyházunk javára mozgásban 
tartsa és arról, hogy a bevált „Evangélikusok Lapján" és a 
„Harangszónu és „Örömhíren" kivül egyetemes egyházunk 
területén számos, inkább gyülekezeti, vagy más kisebb területi 
érdekű egyházi sajtóorgánum keletkezett, nem minden koc-
káztatása nélkül az egyetemes érdekű lapok existentiális érde-
kének ; nemkülönben, hogy a protestáns sajtóiroda Farkas 
Sándor hozzáértő, lelkes munkásságával ez évben is sikere-
sen oldotta meg nagyfontosságú feladatát, — és, hogy az egye-
temes és kerületi elnökségek, mint azt részvételi naplóm később 
közlendő adataiból látni méltóztatik, számos esetben tartottak 
tanácskozást az időközileg felmerült ügyek az egyház javára 
leendő elintézése, illetve a f. évi egyházkerületi és egyetemes 
közgyűlésekre való előkészítése céljából. 

Kapcsolatosan van szerencsém jelenteni, hogy egyház-
kerületünknek a mult évi egyetemes közgyűléshez intézett, 
fontosabb tárgyú felterjesztései a következő elintézésben része-
sültek : A lelkészi fizetések 100%-os valorizálását elvi jelen-
tőségű határozattal mondotta ki az egyet, egyház. A br. Bal-
dácsy-alapitványi egyházkerületi járulékok a régi szokás szerint 
két részletben való folyósítása iránt megkerestetett az igazga-
tóság. Az egyházunkat ért sérelmek felől kimerítő munkálat 
készithetése céljából felhívással fordul az összes egyházi és 
iskolai közegekhez az adatok beszolgáltatására. Az egyházi 
javadalmas tisztviselők házasságkötésére vonatkozó szabály-
rendelettervezet végleges szövegének elkészítése céljából 
bizottság küldetett ki. Egyházunk törvényben meghatározott 
nevének helyes alkalmazása céljából felterjesztéssel fordult a 
kormányhoz. Gyöngyös lelki gondozására anyagi fedezet nem 
bocsátható rendelkezésre. A vasárnapi teljes munkaszünet, 
illelve kocsmazárlat elrendelése érdekében megujittatnak az 
eddigi felterjesztések. A belmissiói munka egyetemes rendezé-
sét szükségtelennek véli az egyetemes közgyűlés s ajánlja 
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használatra a jól bevált Kapi-féle belmissziói kalauzt. A jog-
akadémia elsorvasztására irányuló törekvések elleni védekező 
lépések megtételére az egyetemes felügyelő kéretett fel. 
Üdvözli az egyetemes közgyűlés dr. Bruckner Győzőt 
tudományos akadémiai levelező taggá választatása s áldást 
kiván Moravszky Ferenc főgymn. igazgatónak nyugdijbavonu-
lása alkalmából. Örömmel veszi tudomásul, hogy megalakult 
az eperjesi collegiumi és rozsnyói főgymnáziumi öreg diákok 
szövetsége. A Szigethy-féle „utasítás a középfokú iskolákban 
a vallásos és egyházias érzés ápolására" kinyomattatik és a 
középfokú iskoláknak kiadatik. Adorján Ferenc buzgó tevé-
kenységével elkészült az egyházunk szellemének megfelelő 
középiskolai rendtartás. Elrendeltetik a mohácsi veszedelem 
400-os fordulójának gyászünnepélyekkel megülése. Az elemi 
iskolái uj tanterv és tananyagbeosztás elkészítésével Lahmann 
Györgyöt bizza meg az egyet, közgyűlés. A tanárok 35, a 
tanítók 40 évi szolgálat után is állásukban megtarthatása cél-
jából felterjesztéssel fordul a miniszterhez. A tanárok magán-
tanitásában továbbra is érvényben kívánja tartani a közép-
iskolai rendtartás vonatkozó rendelkezéseit. A tanítói nyugdíj-
járulékok csökkentése, illetve községi teherré változtatása 
érdekében felterjesztéssel fordul a kormányhoz, nemkülönben 
a tanítói, kántori és lévitai javadalmak elválasztása és a tan-
dijpótló államsegély valorizálása érdekében. A közalapból 
7,000.000 K-t, az adóalapból 30 millió koronát, az 1848. XX. 
t.-c. értelmében közigazgatási célokra 6400 pengőt (80 millió 
koronát), a miskolci tanítóképzőnek 1600 pengőt bocsát ren-
delkezésére. Megválasztja az egyet, tvszék tagjaivá dr. Zelenka 
Lajost, Duszik Lajost és dr. Mikler Károlyt, a tanügyi bizott-
ság tagjaivá dr. Bruckner Győzőt, Adorján Ferencet, Gerhard 
Bélát, számvevőszéki elnökül dr. Dómján Eleket, az egyet, 
nyugdijintézeti bizottságba dr. Mikler Károlyt, a többi bizott-
ságba a régi tagokat, a liturgiái bizottságba engemet (egyúttal 
elnökül) és Paulik Jánost. 

Az egyetemes felügyelő úrral úgyis, mint egyházunk fejé-
vel, úgyis, mint közgyűlési és bizottsági elnöktársammal állandó 
írásbeli és személyes érintkezésben voltam, — s ez évben is 
megerősödött bennem az a meggyőződés, hogy Ő Méltóságá-
nak kiváló személyes tulajdonságai, lelkének nemes vonásai, 
vallásos mély hite és páratlanul buzgó és áldozatos egyház-
szeretete drága kincs, amelyet a Gondviselés kegyelme a meg-
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próbáitatások nehéz esztendeiben bocsátott magyarhoni ev. 
Sionunk rendelkezésére. A háborús gondolkodásmód és ennek 
a megpróbáltatásokkal teljes békeidőkre való kihatása saját-
szerüen idegesítő állapotot váltott ki a lelkekben. Izgató, kényes 
kérdések egész tömege lép fel az egyházi közéletben is, sok-
szor bántó személyes éllel. Es én tanuja, az egyház közjaváért 
dobogó szívvel hálás tanuja lehetek annak, hogy 0 Méltósá-
gának ritka lelki tulajdonságai szolgáltattak biztosítást arra 
nézve, hogy e fenyegetően károsan hathatott kérdések a tapin-
tat, a megértés, az egyház jól felfogott érdeke szellemében 
nyertek legyen megoldást és igy a felmerülő esetek száma 
hovatovább csökkenő irányzatot mutasson. Az Ő Méltóságával 
való hivatalos levelezésem főtárgyai a következők voltak : 
Értesít, hogy a 15 m. koronát kitevő lelkészsegélyezési alapból 
egyházkerületünkben özv. Csók Györgyné 200.000, özv. Friedrich 
Zsigmondnénak ugyancsak 200.000 K-t folyósított a bizottság. 
A róm. katholikus püspöki karnak nemzeti ünnepélyek alkal-
mából a protestantismussal való cooperátiója tekintetében ho-
zott közismert határozatával szemben Ö Méltósága óhajára ki-
fejtettem álláspontomat, amelynek az a lényege, hogy minden 
egyház saját meggyőződése szerint Ítélhet e kérdésben, mi — 
függetlenül attól, óhajtanak-e velünk mások cooperálni, vagy 
sem, mindenesetre továbbra is ott leszünk imáinkkal, áldá-
sainkkal, igehirdető buzdító beszédeinkkel a nemzeti jellegű 
nyilvános ünnepélyeken ; az afeletti kritikát pedig, hogy ilyen 
alkalmakkor az állandó gondban, keserűségben és gyászban 
élő magyarságnak a nemzeterősitő tényezők közösségéből taná-
csos-e kisemmiznie egy akkora jelentős contingenst, aminőnek 
a közelmúltban a keresztyén egyházfelekezetek nagy nemzeti 
célok szolgálatában való összefogása bizonyult, bátran reábíz-
hatjuk az intransígenskedők saját jobb meggyőződésű híveinek 
hazafias lelkületére. — A Br. Baldácsy-alapitványi kerületi 
járulékok hovaforditása tekintetében ő Méltósága egy bizalmas 
jellegű megbeszélésre hivta egybe az egyházke.ületek vezetőit. 
Ezen a megbeszélésen az a nézet talált általános helyeslésre, 
hogy mivel az alapító levél szel lemében és az alapítvány 
létrejöitekor tartott kerületközi határozat értelmében az egyes, 
az alapító levélben megjelölt célok közötti megosztás aránya 
tekintelében minden egyházkerület önállóan intézkedik, az 
egyes egyházkerületeken kivül álló tényezőknek nincsen hatás-
körük ahoz, hogy az immár félszázad óta fennálló gyakorlaton 
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változtathassanak. — A kultuszminiszter urnái a folyó év 
januárjában tudvalevőleg fontos egyházpolitikai értekezlet tar-
tatott az államsegély kérdésében egyrészt a vezető prot., illetve 
külön a vezető rkath. egyéniségek, másrészt a kultuszminisz-
térium illetékes ügyosztályvezetőinek és a pénzügyminisz-
ternek a bevonásával. Ez értekezlet anyagát és az annak 
az alapján részünkről készített memorandumot az egyetemes 
felügyelő ur rendelkezésemre bocsátotta s az mai közgyű-
lésünk egyik fontos tárgya lesz. — Értesít az egyetemes 
felügyelő ur arról, hogy Harsányi István volt máramaros-
szigeti missiói lelkész 1924. évi április hó 1-étől kezdődő 
joghatállyal nyugdíjaztatott. — Mint ugyancsak egyetemes 
érdekű ügyet jelentem, hogy az 1926/27. tanévre a soproni 
theol. fakultásra az I. semesterben 75, a II-ban 76 hallgató 
iratkozott be, ezek közül I. éves volt 32; egyházkerületünk-
beli pedig 6. — Az Északamerikai Egyesült Államok fennállá-
sának 150 éves fordulójáról való ünnepélyes megemlékezés 
érdekében az egyet, felügyelő ur óhaja értelmében intéz-
kedtem. — A tudomány köpönyege alatt mindinkább fel-
burjánzó erkölcsromboló és a vallásnak is hadat üzenő iro-
dalommal szemben körlevélileg fordultam az esperesek és 
igazgatók utján az egyházközségekhez és iskolákhoz- — Hálá-
san köszöntem meg 0 Méltóságának a születésem 60-ik évfor-
dulójára küldött kedves, megtisztelő meleg üdvözlést. — A 
gyúrói ügyben hozott egyetemes törvényszéki Ítélet végrehaj-
tása szempontjából kifejtettem véleményemet. — A gályarabok 
felszabadulásának 250 éves évfordulója alkalmából a holland 
királynőhöz és nemzethez intézett hálairatokat elláttam aláírá-
sommal. — A megalakítandó Theologiai Bizottságba egyház-
kerületünk részéről rendes tagnak Dr. Dómján Eleket, póttagul 
Turóczy Zoltánt hoztam javaslatba. — Hozzájárultam, hogy az 
egyetemes közgyűlést megelőző bizottsági ülések okt. hó 20-án 
kezdődjenek, a közgyűlés okt. hó 27-én tartassék s a kerüle-
tünkből az egyházegyetemhez felmenő iratok oda legkésőbb 
okt. hó elejéig felküldessenek, a mi viszont az egyházkerületi 
közgyűlés időpontjának némileg előbbretolásával jár. — Intéz-
kedtem, hogy az Ínségbe jutott oroszországi hittestvérek segélye-
zésére szánt gyűjtés eredménye az egyetemes pénztárba bekül-
dessék. — Az iskolák belső igazgatásában használatos iratok 
bélyegmentessége tárgyában kelt miniszteri rendeletet kihirdettem. 
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Rátérve mármost az egyházkerületünk közéletében fel-
merült fontosabb események ismertetésére, az esperességek 
idevonatkozó jelentéseinek összefoglalásával van szerencsém 
a következőket jelenteni: 

a) Közérdekű mozzanatok. A) Hegyaljai egyházmegyében 
Abaujszántó és Tállya a Hegyalját sújtó nyomorúságos gazda-
sági viszonyok, a hivek teljes elerőtlenedése folytán az egy-
házközségek anyagi összeroppanásától félnek. — Arnót az 
ifjúságot és a szórványt behatóbban gondozza. — Diósgyőr a 
vegyes házasságkötéseknél felmerülő reversális harc kiélező-
déséről, hazafias ünnepélyeknél az eddig együttesen lángolt 
oltárok szétváltáról. kipótolt és kibővített orgonájának avatási 
ünnepélyéről, templomszentelésének előkészítésben levő negyed-
százados ünnepéről szól ; a vasgyári fiókegyház még nem 
részesült földbirtokban, ellenben a gyártelepen templomépitési 
célra kapott 1200 CD-öl telket s a község megszavazott e célra 
1 2 0 0 0 pengő segélyt; megkezdte Pereces bányatelep rendsze-
res gondozását s az ottani uj templomába költöző rk. egyház 
eddigi imatermét prot. istentiszteletek céljaira sikerült biztosí-
tania. — Fancsal a nagy anyagi gondokon kivül panaszosan 
szól arról, hogy a nagy szórvány ellátása segéderő nélkül 
keresztülvihetetlen. — Miskolc élénkülő egyháztársadalmi és 
belmissiói élete mellett hatszor kereste fel az egri, négyszer a 
gyöngyösi híveket igehirdetéssel, belmissiói előadásokkal. Egy-
háztársadalmi jótékonysága példaadóan nagyszabású. — Ózd 
mintaszerű mozgékonysága az eddig ismerteiteken kivül meg-
nyilvánult abban is, hogy a 25 év előtt megkonfirmáltakat meg-
ható jubiláris ünnepségre gyűjtötte össze és a konfirmátiói 
oktatás idejét heti 3 órában szeptembertől—pünkösdig állapí-
totta meg; vidéki hivei gondozása céljából hozzájuk ünnepi 
üzeneteket küldött ki 1600 példányban. Iratterjesztése jelenté-
keny. — Sajókaza filiája, Rudabánya, templomépitési alapot 
létesített. — Tállyán és Abaujszántón erőre kap a kivándor-
lási mozgalom. — Ujcsanálos nyugalombavonult tanítóját, Nagy 
Pált, utolsó vizsgája alkalmából melegen ünnepelte. B) A 
Tiszavidéki egyházmegyében élénk mozgalom indult meg a 
kerületi és egyetemes belmissiói mozgalom egységes vezetése, 
kerületi és egyetemes előadók választása és bizottságok ala-
kítása iránt. — Debrecen uj templom építését határozta el, 
mely alkalomból a püspök a gyülekezethez buzdító szózatot 
intézett ; iskolájába negyedik tanerőt állított. — Kisvárda a 
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templom és lelkészlak építésére kapott egy holdas belsősőg 
vételárát kifizette, az O. F. B. által megítélt 15 hold lelkészi 
javadalmi földet birtokba vette és bérbeadta, önállósitasa cél-
jából lépéseket tett a kongrua biztosítása iránt. Buzgó felügye-
lője, Werner Gyula a helyi társadalom hálás elismerése, a 
kultuszminiszter elismerő meleg bucsuiratának vétele mellett 
vonult 40 éves tanügyi szolgálata után nyugalomba. — Nyír-
egyházán az ifjúsági Vöröskereszt egylet, a Lutherszövetségi 
Ifjúsági egylet, az egyházi énekkar és a Leventeegyesületek 
élénkítik az egyházi törekvések iránti érdeklődést. — Egyébként 
a belmissióval összefüggésben kiemeli az esperesi jelentés 
Debrecennek példás ifjuságnevelési, jótékonysági és szórvány-
gondozási munkáját, a nyíregyházi vegyeskar, confirmandusok 
egylete, Lutherszövetségi ifjúsági egylete által rendezett vallá-
sos estélyek, e lőadások és szeretetvendégségek jótékony hatá-
sát, a sátoraljaújhelyi egyházvédelmi előadások érezhetően 
öntudatositó kihatását, a Lutherszövetségi nőegylet mellett 
külön a Lutherszövetségi leányegyesület megalakulását, — 
Tokaj intenzív és öntudatos szórványgondozó munkáját, amely-
nélfogva a lelkész ünnepekkor elküldi ottani híveihez a saját 
kiadásában megjelenő üdvözleteket, — a lelkész neje vezetése 
alatt áldásosán működő vasárnapi iskolát tart fenn, — a lel-
kész rendszeres működési naplót vezet ; s meghonosította azt 
a szép szokást, hogy Pünkösdkor a presbytérium a hívekkel 
együtt ünnepélyes formában járul az Urvacsorához. 

b) Hivatalbeli változások. A felügyelői karban: Abauj-
szántón megválasztatott I. felügyelővé dr. Rozmann Dezső 
földbirtokos, II. felügyelővé dr. Zimmermann Lajos ügyvéd ; 
Tállyán a lemondott Sóhalmy György helyére Szirmay László 
cs. és kir. kamarás, földbirtokost választotta a közbizalom 
felügyelővé. A lelkészi karban elhunyt a kiváló buzgóságu, 
apostoli lelkületü Weiszer Gyula hernádvécsei lelkész. A 
helyére történt választás eredményét perrel támadták meg. 
Ennek eldöntéséig szóló hatállyal helyettesül Erdős Mihály 
nyíregyházi s. lelkészt rendeltem ki. Ózdról az orsz. ev. ifjú-
sági missió élére távozott a kiváló buzgalmu Abaffy Gyula s. 
lelkész, helyére Belák János került. A tanítói karban : Sajó-
arnóton az Orosházára távozott Zatykó Mihály helyére Bog-
nár László választatott, Nyíregyházán elhunytak Kiss István 
és Prisztauka Lajos tanítók, nyugalomba vonultak Oszwald 
József és Béler Gusztáv, megválasztattak Koreny Gyula, Sol-
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tész István, Estók József, Péter Irma, helyettes tanítónő : Sol-
tész Ilona ; Debrecenben helyettes tanítónő : Gulácsy Lajosné. 
Az egyháztanácsosi és gondnoki karban: az egyháztanács 
újonnan alakult Sajóarnóton, Diósgyőr-vasgyárban számvevő-
széki elnökké választatott Ondrus János gyárigazgató, Fan-
csalban gondnokká az elhunyt id. Petró János után fia, ifj. 
Petró János, Miskolcon irodavezetőnek Lányi Ödön ny. vas-
gyári felügyelő, Ózdon az elhunyt Dóbisz János helyére gond-
nokká Csapó János, Tállyán pénztárossá ifj. Sóhalmy György, 
Debrecenben a presbyterum és a tisztviselőkar újonnan válasz-
tatott, uj presbyterek : Gaal József és Neubauer Sándor, ellen-
őr Adriányi Kornél, iskolaorvos : dr. Mayer Elek, Kölesén 
lemondott Smajda Sándor algondnok, Nyíregyházán elhunytak 
Bálint Károly, Cseh Pál, Déry P. Pál, Kovács András és 
Oberländer Zsigmond egyházi képviselőtestületi, illetve tanács-
tagok ; Sátoraljaújhelyben elhunyt Czékus György presbyter,  
eltávoztak Povázsay Pál és Czitó Ferenc presbyterek, Tokaj-
ban elhunyt Frits Gyula gondnok s helyére választatott Kreplin 
Árpád; Geszteréden felügyelőül választatott Adorján János 
s újonnan alakult az egész egyháztanács. 

c) Alapítványok, hagyományok. Miskolcon Micsik László 
hagyatékából 25 millió koronás illeték- és ösztöndíj alapítvány 
létesült. Tállyán Müller Paula tiszapolgári ok. tanítónő 2 iskolai 
gyermek felruházására 800 pengős alapítványt tett. Horváth 
Sándor ig. tanár könyvtárát az egyháznak hagyományozta. 
Nyíregyházán özv. Palicz Lajosné összes, a többi hagyomá-
nyosok kielégítése után fennmaradt vagyonát a felépítendő 
második templom alapjára hagyta. Déry P. Pál egyháztaná-
csos mintegy 29000 pengő értékű hagyományt tett az egyház-
nál örökhagyományul, felerészben a felépítendő új templom 
javára, felerészben egyházi adója örök váltságául. 

d) Adományok, gyűjtések. Lásd az első pont alatt. 
e) Építkezések. E rovat alatt a többi egyház részéről a 

szokásos évi tatarozások, javítások, kisebb beruházások stb. 
lévén feltüntetve, ezeknek hozzávetőleges értékét 5612 pengőben 
vélem megállapíthatni, míg külön kiemelem, hogy Miskolc 
350 millió korona költséggel templomát kívülről teljesen reno-
váltatta, Nyíregyháza teljesen rendbe hozatta központi elemi 
iskoláját, megújította orgonáját, a közp. iskola lépcsőházát 
művésziesen dekorálta, abban az egyház hősihalált halt tagjait 
megörökítő emléktáblákat állított fel és a Tamásbokorban új 
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iskolát épített összesen mintegy 500 millió korona költséggel. 
f) Új vágyak tervek, alkotások. Tállya óhajtaná templo-

mát teljesen megújítani. Szerencs templom után sóvárog. Monok 
orgonára, harangra vágyik. Abaujszántó megrepedt temploma 
falazását óhajtja rendbehozni. Rudabánya templomot készül 
építeni. Somsály új oltárt szerzett. Diósgyőr-vasgyár templom-
épitéshez készül. Debrecen új templomot kíván. 

g) Irodalmi munkásságot nagyban és egészben az első pont 
alatt ismertettem. 

h) Ünnepélyek. Sajókaza művésziesen megépített temlo-
mát, Diósgyőr harangjait ünnepélyesen felavattatta s nagy örö-
mömre szolgált, hogy a sajókazai templomavatáson kerületünk 
területén üdvözölhettem egyetemes felügyelőnk ő Méltóságát is, 
— külön ünnepélyt szentelt továbbá Nyíregyháza megújitolt 
orgonája és hősi emléktáblái felavatásának, — Debrecen az 
egyetemes gyámintézet ottani őszi gyűlésekor és a Báró Bal-
dácsy-alapítvány igazgatósága az alapítvány 50 éves fennállása 
alkalmából (1926. okt. 19) az alapító emlékének. Mindezen 
ünnepélyeken — a diósgyőrit kivéve, hová azért nem mehettem, 
mert összeesett az egyetemes gyámintézet közgyűlésével (1926. 
okt. 24.) — tevőlegesen részt vettem. Jelen voltam továbbá 
Ziermann Lajos egyet. gy. i. elnök, Dr. Zelenka Lajos egyház-
kerületi felügyelő, Paulik János egyházkerületi főjegyző és 
Hronyecz József püsp. titkárral együtt a nyíregyházi ref. Leány-
kálvineum 1926. okt. 25-iki felavatási ünnepélyén. 

i) Kitüntetések, üdvözlések. Ez alkalommal egyházkerü-
letünket és egyházegyetemünket érdeklő többrendbeli kedves 
életfordulatról, ünnepélyről és kitüntetésekről van alkalmam 
beszámolni. Üdvözöltem Dr. Vass József népjóléti m. kir. minisz-
ter urat születése 50 éves fordulójakor, a mint ő Nagyméltósága 
hálás sorokkal köszönt meg; továbbá Kozák István nyíregy-
házi reálgimn. tanárt szolgálatának 25 éves fordúlóján; Dr. 
Dómján Elek főesperest a theol. doktori fokozat elnyerése 
alkalmából; Gerhard Béla tanítóképző intézeti igazgató főigaz-
gatói cimmel történt kitüntetése alkalmából. — Bennső öröm-
mel siettem üdvözlésére Paulik János egyházkerületi főjegyzőnk, 
nyíregyházi ev. lelkész, a M. E. L. E. érdemes elnöke, az evang. 
egyházi közügy országosan ismert nevü kiváló munkatársa 
személyiségének, a midőn hivatalosan is értesültem arról, hogy 
Kormányzó űr ő Főméltósága őt a III. o. polgári érdemkereszt-
tel tüntette ki. Neki és e kitüntetésben osztályosának, Nemes 
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Károly hegyaljai főesperes, diósgyőri lelkész, ttb. egyházkerü-
leti főjegyzőnek, az egyházkormányzás és az egyházi közügy 
melegszívű, érdemes, hűséges munkásának személyesen fejez-
tem ki legmagasabb kitüntetésük alkalmából a magam és egy-
házkerületünk legmelegebb áldás kivánatait. De ugyancsak 
melegen üdvözöltem Ziermann Lajost soproni lelkészt, egye-
temes gyámint. elnököt és Dr. Rásó Lajost, egyetemes egyházi 
ügyészt m. kir. kormányfőtanácsosi cimmel történt kitüntetésük, 
Dr. Surányi — Unger Tivadar miskolci jogakadémiai tanárt 
házasságkötése alkalmából és áldáskivánattal Werner Gyula 
kisvárdai felügyelőt, a ki 40 évi kiválóan buzgó és eredményes 
tanügyi működés után nyugalombavonult. 

j) Segélyezések. A fent már kimutatott segélyezéseken kivül 
az adóalapból 400 pengőjével segélyeztetett Abaujszántó, Kis-
várda, Sátoraljaújhely és Tokaj, 160 pengőjével Diósgyőr, 
Érpatak, Fancsal, Tállya, 80 pengőjével Hernádvécse és Ják-
falva. A 427 pengőt kitevő amerikai segélyből kapott Gyureskó 
Zsuzsánna, özv. Walentinyi Áladárné, özv. Csók Györgyné és 
Szikszay Zoltán 40—40, Szelényi Endre 60 pengőt, 207 pengő 
pedig még az időközben" felmerülő szükséglet szerint fog 
kiosztatni. — Ezenkívül előterjesztésemre a kultuszminiszter ur 
Krecsák János theologusnak külföldi tanulmányaiban 80 P, 
Zemann Zoltán tállyai lelkésznek 500 P, Tóth József alesperes, 
fancsali lelkésznek 250 P, Marcsek János tokaji lelkésznek 
400 P, Farkas Győző debreceni lelkésznek 400 P, Ligeti Ede 
sajókazai lelkésznek 200 P, Weiszer Ernő hernádvécsei lel-
kész hozzátartozóinak 160 P, Abaujszántónak 480 P, Sajókazá-
nak 300 P, Diósgyőrnek 400 P, Tállyának 400 P kivételes és 
rendkívüli államsegélyt bocsátott rendelkezésére, az egyet, 
felügyelő ur pedig Czékus Jolánt nov. 1-i joghatállyal 11'90 
aranykorona havi segéllyel felvette a rendkívüli nyugdijpótló 
államsegélyből segélyezendő félárvák közzé s egyidejűleg 80 P 
betegsegélyt folyósított számára. — Farkas Győző debreceni 
lelkész jelentése szerint a svéd evang. egyház az ő egyház-
községének templomépitési célra 1600 P segélyt küldött. — 
Egyházkerületünk közvetlenül kapott a minisztériumból a f. 
naptári évre 2668 P, az 1848. XX. t.-c. rendelkezései alapján 
az egyetemes pénztár utján 6400 P, pótállamsegélyként 406 
pengőt, ugy, hogy az egyházközségek mintegy 1200 pengőt 
kitevő kerületfenntartó járulékaival és egyéb, kisebb tételekben 
befolyó jövedelemmel együttvéve egyházkerületünk összes 



- 28 -

dologi és személyi kiadásainak fedezésére 10 800 pengő áll 
rendelkezésére. Postaköltség megtérítéséül a kerület és intéz-
ményei 934 pengőt kaptak. 

k) Fontosabb intézkedések. A egyházkerületnek a püspöki 
javadalom céljaira a földbirtokreform során az 0 . F. B. Ítéle-
tével juttatott vanyarci (Nógrád vm.) Lóránt-féle földbirtok bir-
tokba adására f. é. julius hó 26-a tüzetett ki, amely aktusnál 
a kerületünk képviseletében való megjelenést elnöktársam 
Ő Méltósága volt kegyes elvállalni, épenugy, mint a julius hó 
3-án foganatosított vételár megállapító tárgyaláson is ; az egye-
temes ügyész urat pedig ügyvédi minőségben kértem fel a 
megjelenésre, amit Ő Méltósága készséggel teljesített is. Kap-
csolatosan megjegyzem, hogy a tárgyaláson elnöktársam Ő 
Méltósága velem egyetértőleg fenntartotta közgyűlésünk szá-
mára azt a jogot, hogy a birtok el- vagy el nem fogadása te-
kintetében véglegesen nyilatkozzék; továbbá, hogy felmerült 
hirek szerint az eljárási költség és a birtokon lévő épületek 
értékének 4%-a az egyházkerületet terhelné, amire pedig fede-
zetünk nincs ; végül, hogy az eddig a püspökök részére folyó-
sított állami hozzájárulási összeg a birtok használatba vételé-
vel egyidejűleg automatice megszűnik. Az ügyben tehát mai 
közgyűlésünk lesz hivatva a döntő szót kimondani. — Sajnos, 
arról, hogy egyházkerületünk területén iskolák, egyházközsé-
gek a végéhez közeledő földreform során az eddigieken kivül 
földbirtokhoz jutottak volna, vagy, hogy a kormány az egyház-
kerületünk utján az egyetemes közgyűlés m. é. 17-ik sz. hatá-
rozata alapján felterjesztésben kért juttattási könnyebbségek 
megadására hajlandósággal birna, eddigelé nem vettem érte-
sítést. — Köriratban fordultam a főgimn. igazgatókhoz és a 
középiskolai vallástanárokhoz, hogy növendékeik pályaválasz-
tása során ismertették a theol. fakultás feladatát s az általa 
nyújtott kedvezményeket. — I. Ferencz József halálának 10 
éves fordulójával és Vasvári Pál szabadsághős születésének 
100 éves fordulójával kapcsolatban megtettem a szükséges 
intézkedéseket. — Október hó 2-án felavattam Krecsák Jánost 
s.-lelkészül. — A p. ü. bizottság határozatából értesítettem 
Nagy Kálmán volt ideiglenes egyházkerületi ellenőrt, hogy az 
egyházkerület eddigi szolgálatait megköszönve, az állás teen-
dőinek ellátásáról másként kiván gondoskodni. — Nandrássy 
Aurél ny. tanítót egyelőre havi 8 P tiszteletdíj felajánlásával 
felkértem az ellenőri teendők ideiglenes ellátására. — A főgimn. 



VIII. o. vallástani vizsgájára Adorján Ferencet, a tanítóképző 
vizsgáihoz Turóczy Zoltán ózdi lelkészt kértem fel az elnöki 
tiszt ellátására, a nyirgyházi Kossuth Lajos reálgimnáziumhoz 
Dr. Mikler Károly egyházkerületi főjegyzőt, a leánygimnázium-
hoz Morauszky Ferenc ny. főgimn. igazgatót küldtem ki érett-
ségi vizsgálati elnökül. — A reánk ruházott hatáskörben elnök-
társammal kineveztük dr. Szelényi Ödön ny. theol. tanárt jog-
akadémiai magántanárrá, — a tanárválasztó bizottság pedig, 
melyben az elhunyt Dessewffy Géza helyére Nemes Károly 
póttag hivatott be, a Dr. Obetkó Dezső halálával megüresedett 
kereskedelem- és váltójogi tanszékre Dr. Surányi-Unger Tivadar 
műegyetemi magántanárt, ügyvédet választotta meg. — M. é. 
nov. 13-án és f. é. május hó 19-án hivatalos látogatást teljesí-
tettem a jogakadémián és a tanítóképzőben, utóbbi helyen 2 
tanár előadásának a meghallgatásával is. — A jogakadémia 
képesitö hatáskörének csorbittatlan fenntartása, illetve az ezt 
sérelmesen érintő kultuszminiszteri rendelet megváltoztatása 
érdekében teendő lépések ügyében tanácskozást folytattam 
elnöktársammal, a jogakadémia dékánhelyettesével, Dr. Baltazár 
Dezső és Dr. Ravasz László ref. püspökökkel s megállapodá-
sunkhoz képest megtesszük a lépéseket. — Egyházlátogatást 
a szónak kimondottan canonica visitationalis értelmében ez 
évben sem tartottam, tekintettel arra, hogy a csonka kerület-
ben már csupán a saját esperességemben nem jártam can. 
visitatiós körúton. De igyekeztem ott lenni mindenütt, ahol az 
élet komoly vagy ünnepélyes feladatai azt az egyház érdeké-
ben fekvőnek láttatták s alább közzétett utinaplóm tanúsága 
szerint e célból 58 napot töltöttem uton. 

Mindezen, akár az egyházegyetem, akár az egyházkerü-
let, akár az egyes egyházak és iskolák érdekében teljesített 
utakban és eljárásokban, intézkedésekben és tevékenységek-
ben ez évben is a legodaadóbb, a legáldozalosabb egyház-
szeretettől vezérelt lelkülettel, tudásának hatalmas köréből táp-
lálkozó bölcseséggel és megértő, lekötelező elnöktársi kész-
séggel -támogatott s vett részt velem együtt csaknem minden-
kor, mindenhol és mindenben egyházkerületünk példaadóan 
buzgó világi vezére, egyházkerületi felügyelőnk Ö Méltósága, 
— s hálára kötelező megértéssel támogattak ebben az egyház-
megyék elnökségei, a kerületi tisztviselői kar, az egyházak és 
iskolák vezetői, ugy, hogy ha a trianoni erőszak által csonkává, 
törpévé zsugorodott egyházkerületünk az egyetemes egyház 
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9. Fonlosabb 
miniszteri 

rendeletek. 

közéletében mégis számottevő erkölcsi sulylyal bir, az, a lel-
készi és felügyelői kar az átlagon felül emelkedő színvonalán 
kivül jórészt ennek a példásan tündöklő munkakész egyetér-
tésnek az áldásos folyománya. Fogadják is mindnyájan érette 
leghálásabban átérzett köszönetemet. 

Külön is ki kell emelnem legbuzgóbb munkatársaim kö-
rében Hronyecz József püspöki titkárt, aki velem együtt, — a 
kerület még mindig súlyos anyagi helyzete következtében nem 
lévén betöltve a 3-ik munkaerő állása — másodmagával osz-
tozott ernyedetlen szorgalommal a közel ké'ezer különféle ügy 
sokszorosan több aktára rugó irodai teendőinek az elintézé-
sében. Méltó, hogy szerény anyagi ellátása mellett buzdító 
indításokat kapjon az egyházkerületi közgyűlés elismerésében. 

Fontosabb tartalmú miniszteri rendeletek — a beérkezett 
összesen 157 drb. rendelet közül — a következők: 1) A tani-
tóképző-intézeti tanárok fizetéséhez való helyi hozzájárulás 
15 °/o-ban állapittatik meg. — Az iskolai nyári szünet szep. 
16-áig tart. — A tanítóképző részére a miskolci áll. el. iskola 
2 helyiségét e tanévre átengedi. — Ady Lajos debreceni tan-
kerületi főigazgatót megbízza a középiskolákban az állami ellen-
őrzés gyakorlásával. — Felemelt mértékben állapítja meg a 
tállyai lelkész congruáját. — Hozzájárul a nyíregyházi leány-
gimnáziumban a vallástanári állásnak áll. fizetéskiegészitéssel 
ideiglenes betöltéséhez. — Dr. Fülei Szántó Imrét a tanítókép-
zőhöz a szakfelügyelet gyakorlására kiküldi. — Tudomásul 
veszi, hogy a leányközépiskolák uj típusainak a megállapítása 
során a nyíregyházi leánygimnázium leányliceummá alakul. — 
A belügyminiszter megküldi a közerkölcsiség védelméről szóló 
rendeletét. — A tanítóképző-intézetnél nem járul hozzá a 8-ik 
tanszék szervezéséhez, — s nem biztosit az építkezési állam-
segély kiutalásáról, a mely rendelet vétele után szükségesnek 
láttam az egyetemes felügyelő urat is felkérni a támogatásra s 
ez hála az egyet, felügyelő ur sikeres közbelépésének, ered-
ményre is vezetett. — Szalay Sándor nyíregyházi reálgimnázi-
umi tanár hivatalból való nyugdíjazása ügyében megalakítja a 
vegyes bizottságot. — Megküldi az egységes magyar gyorsírás 
alapokmányát. — A korpótlék-reviziót kiterjeszti a nem kongruás 
lelkészekre. — Középiskolai tanárok részére szünidei tanfolya-
mot létesít. — Dr. Leffler Béla volt nyíregyházi főgimn. tanár-
nak nyugdijat állapit meg. — A többi rendelet túlnyomórészt 
az évközi adminisztráció legnagyobb részét képző vizsgaenge-
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délyre, fizetés kiegészítésekre, congruára, családi pótlékra, 
isk. ünnepélyekre, gyűjtésekre, rendkívüli segélyekre és a taní-
tói és tanári karokban beálló személyi változásokra vonatkozik. 

Bár a halál angyala szorosan vett csonka egyházkerüle-
tünk élő-ható tényezőivel szemben ez évben elég kíméletes 
volt, ám a protestáns közélet s az evang, egyházegyetem köré-
ben mégis sokakra ráborította az elmúlás palástját. így érzé-
keny vesztesége a hazai prot. közéletnek dr. gróf Degenfeld  
József ref. konventi elnök, tiszántúli ref. egyházkerületi fő-
gondnok, e jeles és kimondottan egyházáért élő-haló vezér-
férfiu halála, kiben én egyúttal a közös prot. bizottsági nagyra-
becsült elnöktársamat is gyászolom s kinek f. évi julius hó 
16-án tartott végtisztességtételén az egyetemes egyház és egy-
házkerületünk részvétét ugy az egyházkerület, mint a gyászoló 
család előtt személyesen tolmácsoltam. Nem közönséges fáj-
dalommal és részvéttel láttuk sirbahanyatlani dr. Darányi 
Ignác dunamelléki ref. egyházkerületi főgondnokot, aki az ösz-
szes ref. világi vezérférférfiak közül kimagaslott irántunk mindég 
őszintén átérzett meleg prot. hittestvéri szeretetével és együtt-
munkálkodó készségével. A f. év április hó 30-án Budapesten 
tartott gyászszertartáson kerületünket dr. Mikler Károly főjegyző 
úrral egyházkerületi felügyelő ur Őméltósága képviselte. Súlyos 
veszteség érte evang. egyetemes egyházunk közéletét, főként 
annak belmissiói és irodalmi törekvéseit Győry Lóránt bánya-
kerületi gy. i. elnök, a kiváló elbeszélő, előadó és lelkes 
munkás tényező elhunytával, aki pár nappal mult évi közgyű-
lésünk után költözött atyáihoz. Tóth Lajos kultuszminiszteri 
államtitkár, főiskolai ügyeink megértő barátja is elköltözött az 
élők sorából, s hogy távozása nem közönséges veszteség, azl 
épen az egyetlen főiskolánk ügyében a közelmúltban szerzett 
fájdalmas tapasztalatok mutatják. A régi nagy tiszai egyház-
kerület halottjai közül háromnak a sírjánál állunk a hálás 
kegyelet cypruslombjával a kezünkben s ezek: Dr. Lersch 
Kornél az egykori tátraaljai, dr Medveczky Sándor az egykor 
kishonti esperesség felügyelői és dr. Horovitz Simon, az eper-
jesi jogakadémia egykori hires-neves, érdemes öreg tanára. A 
vesztes haza és benne a legvesztesebb tiszai egyházkerüle 
távoli sírjaik homályán tört szívvel gyújt emlékezés kegyele 
szövetnekét. Nagyaszonyaink közül eltávoztak a minden halan-
dók utján br. Hámos Lászlóné, az egykori gömöri esperesség 
felügyelő özvegye, Sárkány Sámuelné, a kegyeletes emlékeink-
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ben élő bányakerületi püspök özvegye, Csiskó Jánosrxé, az 
egykori neves kassai lelkész és VI. Sz. Kir. városi esperes 
özvegye. Lelkészi karunk nehezen pótolható veszteséget szen-
vedett a kiválóan törekvő Weiszer Ernő hernádvécsei lelkész 
váratlanul korai távozása miatt. Nyíregyházi leánygymnáziu-
munk is fájdalommal állott ott kiváló másodfelügyelője, minden 
egyházi közügy lelkes barátja, Kovács András sírjánál. S 
benső részvéttel láttuk távozni Oberländer Zsigmondot, egy-
házkerületünk volt ellenőrét és Csajka Józsefet, az abaujszán-
tói egyháznak hosszú időn át buzgó felügyelőjét. És, habár 
nem volt egyházunk, sem a testvéregyház hive, de mint her-
nádvécsei egyházunk minden törekvésének nagylelkű, áldozat-
kész támogatója, megérdemli tőlünk a gyász könnyeit br. 
Sardagna János hernádvécsei volt nagybirtokos, akit f, évi 
julius hó 15-én kisértek ki örök nyugovóra. A mulandóság 
sötét árnyai tehát ez évben is sok drága sirhantra borulnak 
reá. Egy a reménysugár : a változások változhatatlan Urának 
megujuló kegyelméből a kegyelet mellett ott virraszt kedve-
seink sirhantján a Krisztus válságmüvére s ennek érdeméért 
amaz örök jutalom elnyerésére támaszkodó hit s a feltámadás 
hervadatlan reménye. Egyházkerületi közgyűlésünk bizonyára 
megtalálja a méltó módját hálás kegyelete kifejezésének. 

Résztvettem : 
1926. szeptember 7. Nyíregyházán, az egyházkerületi közgyűlés 

jegyzőkönyvének a hitelesítésén. 
11-15. Sopronban, a theológiai fakultás szak-

vizsgálatán elnöki minőségben és Szom-
bathelyen, Kapi Béla püspöktársam meg-
látogatásán. 

Október 12-14. Budapesten, a püspöki conferentián, a 
minisztériumban és az egyet, felügyelővel 
való tanácskozáson. 

Október 17. Sajókazán, a báró Radvánszky Kálmán 
egyházfelügyelő s a gyülekezet példás 
áldozatkészségével művészileg megújított 
templom felavatásán, amelyet az oltár 
előtt végeztem. 

Október 19-20. Budapesten, a közös prot. bizottság ülésén 
és a br. Baldácsy Antal alapítvány léte-
sítésének 50 éves fordulója alkalmából 



Október 24. 

Október 25. 

November 7-12. 

November 13. 

November 19-20. 

December 16-17. 

1927. január 10. 

Január 13. 

Január 28—febr 2. 

Február 23-24. 

Március 9-12. 

rendezett emlékünnepélyen, hol az imát 
mondottam. 

Debrecenben, az egyetemes gyámintézet 
közgyűlésén, az egyházegyetem és 
elnöktársammal együtt az egyházkerület 
hivatalos képviseletében, üdvözölve a 
közgyűlést. 

Nyíregyházán, az ottani leánykálvineum 
felavatási ünnepélyén. 

Budapesten, az egyetemes közgyűlést elő-
készítő bizottsági üléseken, az egyetemes 
közgyűlésen, az egyetemes törvényszéken 
és a kultuszminisztériumban. 

Miskolcon, a jogakadémia tanárválaszto 
bizottsági ülésén, amikor is dr. Surányi 
Unger Tivadar gyakorló ügyvéd, mű-
egyetemi magántanár nyilvános rendes 
tanárrá választatott. 

Budapesten, egyetemes jegyzőkönyv hite-
lesítésén. 

Budapesten, egyetemes elnökségi érte-
kezleten. 

Budapesten, a kultuszminiszter úr által 
tartott egyházpolitikai értekezlet jegyző-
könyvében foglaltakra adandó válasz 
felől tanácskozó bizottsági ülésen, és 

ugyancsak Budapesten, a zsinati törvény-
kezési albizottság ülésén. 

Budapesten, az országgyűlés ünnepélyes 
megnyitásán és a felsőház alakuló ülésein. 

Budapesten, az egyetemes felügyelővel 
való személyes megbeszélésen és a 
minisztériumban. 

Budapesten, a m. kir. honvédség prot. 
vallású egyéneinek egyházi szervezése 
ügyében kiküldött bizottság ülésén, a 
minisztériumban a nyíregyházi leány-
középiskola átszervezése ügyében és a 
Deák-téri Lutherszövetség vallásos es-
télyén, hol Írásmagyarázatot tartottam. 

3 
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Március 16-17. Budapesten, a felsőház pénzügyi és köz-
igazgatási bizottsága ülésén. 

Május 3-4. Budapesten, a miniszterelnökségen 3 rend-
beli bizalmas természetű ügy megbe-
szélésén. 

Május 18. Miskolcon, a tanítóképző (előadások hall-
gatásával is) és a jogakadémia meg-
látogatásán. 

Május 19-20. Ózdon, a ker. ifjúsági egyesületek evang. 
csoportja conferentiáján beszéd tartásával 
é s az ugyanaznapi vallásos estélyen 
szintén előadás tartásával. 

Május 30-31. Budapesten, az egyetemes és kerületi 
elnökségek conferentiáján. 

Junius 6-8. Budapesten, az egyet, nyugdijintézeti és a 
liturgia egységesítése tárgyában kiküldött 
bizottság ülésén. 

Junius 15-17. Budapesten, az egyet, nyugdijintézeti 
bizottság ülésén. 

Julius 1-2. Budapesten, a theol. szeminárium és a 
theol. otthon ügyében tartott elnökségi 
conferentián. 

Julius 16. Debrecenben, gr. Degenfeld József teme-
tésén. 

Augusztus 4. Diósgyőrön, Nemes Károly főesperes-
lelkész kitüntetése alkalmából tartolt 
ünnepélyen. 

Amidőn még van szerencsém közölni, hogy üdvözöltem 
Szirmay Lászlót a tállyai egyház felügyelőjévé választatása, 
Kapi Béla püspöktársamat a „Bizonyságtevés" c. beszédkötete 
megjelentetése, Dr. Szüts Istvánt h. államtitkárrá történt kine-
veztetése, Horváth Sándort, a magyar evang. lelkészi kar 
Nesztorát, lelkészi működése 60-ik fordulója és Frint Lajost, 
a romániai magyarajku evang. egyházközségekből alakult egy-
házkerület superintendensévé történt választatása alkalmából: 
tiszteletteljes jelentésem végéhez érve, leborulok a mi mennyei 
Atyánk szine előtt, aki a mai egész magyarságnak s ezen 
belül minden intézménynek a sorsát nehéz megpróbáltatásokon 
keresztül, de bizonyára szerető atyai nevelő szándékkal viszi 
magasabb célok felé s aki szeretett evangéliumi anyaszent-
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egyházának is kegyelme gazdagságával volt és lesz segítségére 
abban, hogy legyen a Krisztusban hivő emberiségnek gondos 
nevelő anyja ama nagy napig, mig ,,eljő az, aki eljövendő és 
nem késik." 

Mély tisztelettel kérem, méltóztassék jelentésemet 
tudomásul venni s ehez képest 

1. a jelentésben feltárt időközi elnöki intézkedéseket, 
kiutalásokat és kinevezéseket jóváhagyva, megerősíteni, 

2. egyházkerületünk buzgóságban példaadó felügye-
lőjének, nemkülönben tisztviselőinek, esperességi elnök-
ségeinek és az esperességek tisztikarának, lelkészi, fel-
ügyelői, tanári, tanítói, gondnoki és egyháztanácsosi ka-
rának és egyházunk minden szóban, tettben, áldozatok-
ban, hagyományokban és adományokban tevékenykedő 
tagjainak, barátjának és jótevőjének hálás elismerését 
tolmácsolni, 

3 azokat, kik megfáradtak az Ur egyháza szolgá-
gálatában, működésűk iránt hálás elismeréssel és áldás-
kivánattal elbocsátva, viszont azokat, akik uj munká-
sokként állottak be a szent munkamezőre, melegen 
üdvözölni, 

4. a legfelsőbb helyről elismerő kitüntetésben része-
sült testvéreket ünnepélyes formában biztosítani arról, 
hogy az anyaszentegyház körüli hűséges munkásság 
világi részről, a kormányszékekből és az államfő részé-
ről való kitüntető elismerésében anyaszentegyházunk hálás 
szivvel látja az emberi társadalom igaz javáért kifejtett 
buzgóság erkölcsi jelentőségű értékelését és ahoz benső 
testvéri érzülettel csatlakozva, ünnepi örömmel, meleg 
hittestvéri áldáskivánattal köszönti a kitüntetetteket 

5. Elboruló lélekkel látja, mily nagy áldozatokat 
kivánt a tünő év a magyar protestantismus, közelebbről 
evang egyházegyetemünk és egyházkerületünk buzgó 
közéleti munkásainak a so rábó l ; elmerengő kegyelettel, 
hálás emlékezéssel ejt könnyet sirhantjaikra. s emléke-

3• 



- 36 -

zetöket jegyzőkönyve lapjaiba foglalva, meleg testvéri 
részvétéről külön kivonatokkal biztosítja a gyászolókat. 

Istennek pedig legjobb áldása nyugodjék az idők 
végeiglen forrón szeretett magyar hazánkon, drága anya-
szentegyházunkon, még törpévé vált mivoltában is nekünk 
annyira kedves tiszai egyházkerületünkön, 

A Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Köz-
gyűlésnek 

Nyíregyházán, 1927 augusztus 5-én 

alázalos szolgája : 

Geduly Henrik 
püspök. 



1. A közgyűlés köszönetet szavaz a Püspöknek 
az egyházi közélet minden részletére kiterjeszkedő 
tanulságos és épületes jelentéseért s azt tudomásul 
veszi. 

2. Jóváhagyja a Püspöknek az egyház érdekében 
tett összes intézkedéseit 

3. Hálával adózik a kerület buzgó Felügyelő-
jének a kerület érdekében történő példaadó és fárad-
hatatlan tevékenységeért, háláját fejezvén ki egyúttal 
a kerület tisztikarának, az esperességek elnökségé-
nek, lelkészi és felügyelői, valamint tanári és tanítói 
karának s mindazoknak, akik lelkes és áldozatos 
tevékenységükkel az Egyházkerület javát előmozdí-
tották. 

4. Meghatódott szivvel mond bucsut mindama 
tagjainak, akik az év folyamán az Ur rendeléséből 
itthagyták a földi élet küzdőterét s azok között dr. 
Lersch Kornél, dr. Medveczky Sándor esperességi 
felügyelők, dr. Horovitz Simon volt eperjesi jogakad. 
tanár, Oberländer Zsigmond kerül, ellenőr, Kovács 
András leánygimn. másodfelügyelő és Csajka József 
egyházfelügyelő, valamint Weiser Ernő lelkész em-
lékét jegyzőkönyvében megörökíti. 

5. Hálás kegyelettel emlékezik meg a testvér refor-
mátus egyház nagy halottjairól: gróf Degenfeld József 
konventi elnök és dr. Darányi Ignác kerül főgond-
nok elhunytáról, akik egyházuknak messzire világító 
tiizoszlopai voltak; valamint Tóth Lajos kultusz-
miniszteri államtitkárról, aki főiskolai ügyeinknek 
mindenkor megértő barátja volt s mindnyájuk em-
lékét jegyzőkönyvében megörökíti. 

A kegyelet cipruslombját helyezi továbbá Győry 
Lóránt volt miniszter s bányakerületi gyámintézeti 
elnök sirhalmára is, aki buzgó tevékenységével s  
gyöngéd, nemes lelkületévei oly gyönyörűen juttatta 
kifejezésre a Krisztus szellemét. 
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6. Meleg szeretettel üdvözli Paulik János lel-
készt és Nemes Károly esperest a legfelsőbb helyről 
történt kitüntetésük alkalmából s táviratban üdvö-
zölni határozza dr. Schneller István, régi volt eper-
jesi tanárt, 80-ik születési évfordulója alkalmából. 

7. Örömmel üdvözli a Kerület jogakadémiájának 
dékánját a Magyar '1 ud. Akadémia levelező tagjává 
történt megválasztása alkalmával. 

5. ( D ) Az egyházkerületi felügyelő rámutatván a mind 
nagyobb hullámokat vétő Rothermere-akcióra, indítványozza, 
hogy a hazánk érdekében sikra szálló nemes lordot emlék-
iratban üdvözölje a Kerület. 

Közgyűlés, mint a gonoszul megcsonkított Ma-
gyarországgal együtt legtöbbet veszített ősi integráns 
tiszai egyházkerületnek képviselője, a magyar és 
evangélikus sziv legmelegebb érzéseivel fordul a 
nemes lord felé, kinek sajtója a nyomtatott betű 
hatalmával világgá kiáltja a rajtunk esett égbekiáltó 
sérelmet, elrendeli, hogy hálánk, nagyrabecsülésünk 
és reménységünk emlékiratban terjesztessék ügyünk 
tisztalelkü szószólója elé s e hálairat megszövege-
zésével Duszik Lajos jegyzőt bizza meg. 

6. Az egyházmegyék javaslatai alapján 1927—1928-ra 
tanitóképviselőül Záhony Dezső diósgyőri és Kemény Péter 
nyíregyházi tanítók választattak meg. 

Tudomásul szolgál. 

7. (P ) Olvastatott az egyetemes Elnökség következő 
meghívója: A magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén egye-
temes egyház évi rendes közgyűlését 1927. évi október hó 
27-én, délelőtt 10 órára a pesti egyház Deák-téri dísztermébe 
(IV., Sütő-utca 1., II. em.) tüzzük ki. 

Az egyházkerületeknek megválasztott kiküldötteit és az 
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E. A. 148. § - a értelmében az egyetemes közgyűlés összes 
jogosult tagjait ezen összehivólevelünkkel a kitűzött egyetemes 
közgyűlésre tisztelettel meghívjuk. 

A közgyűlést megelőző napon, úgymint október 26-án, 
délután 6 órakor ugyanazon a helyen közgyűlési élőértekez-
letet tartunk. A közgyűlés napján délelőtt 9 Va órakor pedig 
megnyitó istentisztelet lesz a Deák-téri templomban. 

A közgyűlés tárgyai: az egyetemes felügyelő jelentése, 
a bizottságok jelentései, az egyházkerületek felterjesztései, 
felebbezések és indítványok. 

A bizottsági ülések az eddigi szokástól eltérőleg nem a 
közgyűlés hetében, hanem október hó 20-tól kezdődőleg 
tartatnak meg, azoknak nyugodt menete s igy munkájuk 
eredményessége érdekében. 

Az ezidei egyetemes közgyűlést különösen nagyjelentő-
ségűvé teszi az az örvendetes tény, hogy azon, mint vendé-
geinket, üdvözölhetjük a Lutheránus Világgyülés végrehajtó-
bizottságának tagjait. 

Kelt Budapesten és Nyíregyházán, 1927. junius hó 1. 

báró Radvánszky Albert s. k., Geduly Henrik s. k., 
egyetemes felügyelő. püspök. 

E meghívás alapján a kerület képviseletében a követ-
kezők küldetnek ki: 

I. Szavazati joggal. 

a) A lelkészi karból : Nemes Károly, Ligeti Ede, 
Paulik János, Marcsek János. 

b) A világiak részéről: dr. Händel Vilmos, 
Szohor Pál, Zorkóczy Samu, Hostyák Albert. 

II. Tanácskozási joggal. 

a) A lelkészi karból : Farkas Győző, Hronyecz 
József, Vietórisz László, Varga László, Thuróczy 
Zoltán. 

b) A világiak részéről: dr. Tomcsányi Vilmos Pál, 
Platthy Mihály, dr. Streicher Andor, dr. Hacker 
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Ervin, dr. Scheller Károly, dr. Sztehlo Zoltán, 
dr. Szontagh Vilmos, dr. Zsedényi Béla, dr Surányi 
Unger Tivadar, dr. Kubassy Béla, dr. Bencs Kálmán, 
dr. Salzmann Ottó, Bartus Béla, Mikler Sándor, Pazár 
István, Zelenka István. 

8. (D ) A Lutherszövetség mult évi munkásságáról jelenti 
előadó, hogy az országos Lutherszövetség mult évi közgyűlése 
a diák segitési akció felkarolását ajánlja az egyházközségek 
különösen meleg figyelmébe és pedig vagy egy offertóriumnak, 
vagy egy költségvetésileg beállított összegnek e célra fordítá-
sával, valamint propaganda estélyek tartásával; másik fő ak-
ciója az országos szövetségnek a Luther szobornak egy orszá-
gos „evangélikus n a p ' keretében leendő felállítása. 

A Szövetség mult évi közgyűlése a levente- és cserkész-
üggyel is foglalkozván, egyházunk fontos életbevágó érdekét 
látja abban, hogy e napjainkban hovatovább fejlődő ifjúság-
nevelési akcióba egyházunk - - lelkészei révén — bekapcso-
lódjék, felhívja az egyházközségek lelkészeit: hassanak oda, 
hogy lehetőleg mindenütt evangélikus cserkész-csapatok is 
alakuljanak. 

Közgyűlés az Országos Luther Szövetség vala-
mennyi akcióját helyesnek és egyházunk érdekében 
állónak vallván, felhívja egyházközségeit, hogy ugy 
a diáksegitési, mint az országos evangélikus nap 
rendezése és a levente és cserkész alakulatok szer 
vezési akciójába hathatósan belekapcsolódni igye-
kezzenek. 

9. (D.) Az egyetemes jegyzőkönyv 100. sz. pontjával 
kapcsolatban az egyetemes adóalapról jelenti előadó, ogy a 
mult évi egyetemes közgyűlés elfogadta az egyetemes pénz-
ügyi bizottságnak ama intézkedését, mely szerint a rendelke 
zésre álló 200 millió korona — 16.000 P — a kerületeknek 
8 : 6 : 3 : 3 arányban osztatott ki a dunántuli, bányai, dunán-
inneni és tiszai kerületek között. 
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Közgyűlés az aránykulcsot — meghajolván az 
országunk feldarabolása folytán előállott elszomorító 
helyzet e következménye előtt — elfogadja s az 
ekként ráeső 2490 P-t a következő egyházak között 
osztja szét : 

1. Abaujszántónak — — 400 P 
2. Kisvárdának ___ __ 400 „ 
3. Sátoraljaújhelynek ___ ___ 400 „ 
4. Tokajnak ___ . . . — 400 .. 
5. Diósgyőrnek — — 160 „ 
6. Érpataknak — — . . . 160 „ 
7. Fancsalnak — — 160 .. 
8. Tállyának 160 „ 
9. Hernádvécsének — . . . 80 

10. Jákfalvának _„ 80 ,. 

Segélyért fo lyamodnak: Kölese, Sátoraljaújhely, 
Érpatak, Kisvárda, Kálmánháza, Geszteréd, továbbá 
Tállya, Hernádvécse, Abaujszántó, Diósgyőr, Fancsal. 

Tudomásul szolgál. 

10. (D.) Előadó jelenti, hogy a közalap 1926. évi jöve-
delmének a missziókat, misszionáriusokat és vallástanitókat 
illető részét az egyetemes közgyűléstől nyert felhatalmazás 
alapján az egyházkerületi elnökség a következőképen osz-
totta ki: 

I. Szegény egyházak és missziók: 
1. Sátoraljaújhely — 200,000 kor. ; pengőben 16 P 
2 Hernádvécse — 200,000 „ „ 16 „ 
3. Toka j — — 200,000 „ „ 16 „ 
4. Abaujszántó __ 200,000 „ „ 16 
5. Érpatak _„ _ 150,000 „ „ 12 .. 
6. Geszteréd — 150,000 „ „ 12 
7. Kisvárda — 100,000 ,. „ 8 „ 
8. Diósgyőrvasgyár 100,000 „ 8 „ 

V 
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9. Kálmánháza 100,000 kor; pengőben 8 P 
10. Ujcsanálos — 200,000 , H 16 , 

1,600,000 kor; pengőben 1 2 8 P 

II. Vallástanárok: 
11. Kölese — __ 250,000 „ 20 „ 
12. Hernádvécse ___ 250,000 20 „ 
13. „ orgonálás 250,000 „ 20 „ 
14. Ózd Putnokért 250,000 „ 20 „ 
15. Sátoraljaújhely 250,000 „ 20 „ 
16. Tállya Szerencsért 150,000 „ „ 12 „ 
17. Kisvárda Pataky J. 150,000 „ 12 „ 
18. Fancsal, F. Gagyért 150,000 „ 1 '> 

i ̂  „ 
1,700,000kor. ; pengőben 136 P 

III. Misszionáriusok: 
19. Tokaj 300,000 kor.; pengőben 24 P 

mig a fennmaradt 400,000 „ 32 „ 
a nyíregyházi ág. h. ev. leánygimnáziumnak adatolt. 
Kiosztatott összesen 4,000,000 kor.; pengőben 320 P 

Tudomásul szolgál. 

10—a. pont. Mult évi közgyűlésünk 9. s az egyetemes 
közgyűlés 106. jegyzőkönyvi pontjának ismertetésével kapcso-
latban jelenti előadó, hogy a közalapból folyó évre 60,001.300 K 
segély folyósittatott, melyből — az egyet. p. ü. bizottság javas-
lata szerint — kerületünkre 4 millió, 320 P esett, amely a) 
szegény egyházak, b) vallástanárok, c) misszionáriusok között 
szétosztatott. 

Ezzel kapcsolatban jelenti, hogy egyetemes felügyelő fel-
hívta kerületünket, hogy az 1925. óta nem fizetett közalapi 
járulékát fizesse be. Az ekként elmaradt összeg 8,214 076 K 
Egyetemes közgyűlés a közalapi járulékot a folyó évre is a 
békebeli járulék ezerszeresében állapította meg. 

Közgyűlés a segélyek kiosztását tudomásul veszi, 
a járulék befizetés kötelességét természetesnek tekinti, 
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azonban kívánja, hogy az megcsonkitottságának figye-
lembe vételével s annak arányában kerületünkre spe-
ciálisan állapittassék meg, annál is inkább, mert — 
mint előbbi határozatai igazolják — a nyert segé-
lyeknél éppen a csonkultságára tekintettel megálla-
pított kisebb járulékarányt elfogadta. Tállya, Abauj-
szántó, Borsodnádasd, Monok és Szerencs kérvényeit 
a jövő évi szétosztásnál az Elnökség figyelmébe 
ajánlja. 

11. (D.) Ismerteti előadó az egyetemes egyház 1925. évi 
zárszámadását, mely szerint 

a) a közigazgatási számla 2.042,170.698 korona bevételt 
s ugyanannyi kiadást, 

b) az alapok és alapítványok számlája 1.542,766.702 
koronát tüntet fel. 

Ez összeget a következő tételekben helyezte el az egye-
temes egyház: 

1. Értékpapírokban 4 421 . 7 30 korona 
2. Takarékpénztári betét és 

készpénz — — 1.527,676.620 
3. Üllői-uti 24. sz. ház 625.614 
4. Koráikönyvre előlegezett 

összeg — — — — 2 071 „ 
5. Egyetemes adóalapnak 

előlegezett összeg — 7,795.263 .„ 
6. Sajtóalapnak előlegezett 

összeg __ — 2,078.404 
7. Egyéb követelés __ _ _ 136 000 

A vagyon összege 1 542,766.702 korona 

Tudomásul szolgál. 

12. (D.) A báró Baldácsy-féle alapítvány tárgyában 
jelenti e lőadó: 

1. hogy az áldott emlékű alapitványtevő főúr iránti 
kegyeletnek és hálának adóját az alapítvány létesítésének 
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ötvenedik évfordulóján a tulajdonos egyházkerületek megbí-
zottai díszközgyűlésen, egyházaink pedig a mult év október 
24-iki vasárnapján az Igehirdetések alkalmával rótták le; 

2. az. alapítványi igazgatóság, folyó évi január hó 28-án 
tartott ülésén a mult évi osztalékot véglegesen 210 millió 
koronában állapította meg, mig a folyó évi osztalék első 
részletének kiutalását aratás utánra volt kénytelen halasztani; 
sőt — mert a haszonbérlők tartozását peres uton sem tudná 
kellő időben behajtani — az országos református lelkészi 
gyámintézettől függő kölcsönt volt kénytelen felvenni; 

3. az alapítvány igazgatósága felhívja a kerületek figyelmét 
arra a körülményre, hogy amennyiben a közgyűlési megha-
talmazottaik megbízatása részben lejárt, azokat megválasztani 
szíveskedjenek; 

4. bemutatja a mult évi határozatunkban foglalt ama 
kérelemre adott választ, mely szerint ujittassék fel az a 
régi szokás, hogy a kerületi járulékok legalább két részletben, 
az év tavaszán és őszén folyósit tassanak; e válasz szerint az 
igazgatóságnak is ez az óhajtása, azonban a körülmények 
kényszerítő hatása alatt volt kénytelen attól eltérni; 

5. ismerteti a dunáninneni kerület folyó évi közgyűlésének 
41. sz. határozatát, mely szerint az alapítványból egy-egy 
kerületre eső jutalék akként volna felosztandó, hogy annak 
Vs-a a pusztuló, Ínséges és építkező egyházak, V3-a a lelkészi 
özvegyek és árvák, végül Vs-a a tényleges szükségletek szerint 
a kerület püspöke és szegény lelkészei részére jut tassék; 

6. végül ismerteti az alapítvány ügyvivőjének 1926 évről 
szóló jelentését; ebből kitűnik: a) hogy a főldbirtokrende-
zésnek az alapítványt érdeklő kérdései még mindig nem 
zárultak le; a vagyonváltság cimén kirótt teher pedig, noha 
az Országos Pénzügyi Tanács az alapítványi vagyonnak csupán 
20°/o-t jelentette ki váltságkötelesnek, még mindig az egész 
után fizettetett be, ami 800 q terhet jelent (4 éven keresztül 
e tételen 32 w. buza ment el), a haszonbérek lassan lemor-
zsolódnak a konjuktura megszűnése folytán s az egyes bérlők 
komoly nehézségekkel küzdenek, aminek következménye, hogy 
1,990 millió korona az 1926. évi bérlethátralék, ennek ellen-
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súlyozására kénytelen volt az igazgatóság kölcsönt felvenni, 
hogy az 1926 évi osztalék utolsó részletét kifizethesse; az 
1927. évi osztalék kerületenként 16000 pengőben irányoztatik elő. 

Közgyűlés a jelentéseket tudomásul veszi; 
kiküldötteit továbbra is az elnökségben és dr. Dómján 
Elek esperesben, mint póttagban választja m e g ; 
a dunáninneni kerület javaslatára vonatkozólag 
határozza, hogy azt nem kívánja érdemleges tárgyalás 
alá venni, miután eddig több évtizedes gyakorlat 
szerint állapittatik meg a kebelbeli szétosztási arány 
s egyébként is az az egyes kerület belső ügye. 
Végül azt a kérelmet intézi az alapítvány igazgató-
ságához, hogy az eddig fizetett vagyonváltságtöbb-
letnek buzaértékben leendő visszafizetését szorgal-
mazza (32 w. búzának mai értékét!) 

13. ( M ) A földbirlokreform következtében püspöki java-
dalom céljára juttatott vanyarci és pátkai birtokok ügyében 
jelenti az előadó, hogy az országos földbirtokrendező biróság 
elnöki tanácsa 1927. évi április hó 4-én ad. 33267/1927. sz. 
ítéletével az országos földbirtokrendező bíróságnak Pátka 
község megváltási ügyében 1926. évi julius hó 24. napján 
27.391/1926. sz. a. hozott Ítéletét, nevezetesen annak a jut-
tatásra vonatkozó rendelkezését megváltoztatta akként, hogy a 
tiszai és a duháninneni egyházkerületek mellőzésével — mint-
hogy ezek egyebütt már megfelelő juttatásban részesültek — 
csupán a dunántuli egyházkerületnek juttatott 500 holdat. Ezek 
szerint a biróság a tiszai evangélikus egyházkerületnek püspöki 
javadalom céljára 1926. évi junius 24-én, 1672. sz. a. kelt 
ítéletével csupán a Vanyarc (Nógrád m.) községben fekvő 
s már a mult évi egyházkerületi közgyűlés 12. jegyzőkönyvi 
pontja alatt bejelentett mintegy 508 kat. holdat juttatta, mely 
azóta az egyházkerületnek birtokába át is adatott. 

Az egyházkerületi közgyűlés, mult évi 12. jkvi. 
pont alatt hozott ama határozatának fentartásával, 
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miszerint megváltási fedezetül és pedig a felül-
épitményeket is beleszámítva, legfeljebb a püspöki 
kongrua kerete szolgálhat, — kimondja, hogy 

1. Az egyházkerületnek juttatott vanyarci birtok 
átadását tudomásul veszi 

2. A püspöki javadalom céljára juttatott vanyarci 
birtokot csorbítatlan állagában az egyházkerület 
püspökének haszonélvezetébe bocsátja s elhatározza, 
hogy amennyiben a javadalmas püspök a birtokot 
hosszabb időre bérbeadná, a bérleti szerződést az 
egyházkerületi elnökség — a püspök utódját is 
kötelező joghatállyal — jóváhagyhassa. 

13 —a) (M.) Az egyházközségeknek a födbirtokrendező 
bíróság által folyamatba tett földhözjuttatása tárgyában jelenti 
az előadó, hogy a tiszavidéki egyházmegye 1927. évi junius 
29-én tartott közgyűléséből 20 jkvi pont alatt érkezett jelen 
tés szerint a lefolyt közigazgatási évben Kisvárda birtokba 
vette a számára megítélt belső telket és 15 kat. hold szántó-
földet. Előbbinek árát már ki is fizette. A Nyíregyházához 
tartozó Görögszálláson két tanyai lelkészi állás szervezésére 
az országos földbirtokrendező bíróság 60 kat. holdat itélt meg, 
melynek birtokbavétele még tárgyalás alatt áll. 

Sátoraljaújhely igénye itéletileg még nem nyert elintézést. 
Tokajon a megítélt 20 kat. holdnak felfüggesztett birtokba-
vételi ügye változatlanul áll 

Az egyházkerületi közgyűlés a Kisvárdára és 
Nyíregyházára vonatkozó jelentést megnyugtatólag 
veszi tudomásul, egyben azonban újólag megkeresi 
az egyetemes közgyűlést, hogy az egyházkerület köte-
lékébe tartozó többi egyházközségek törvényes igé-
nyének halaszthatatlan kielégítését nyomatékosan szor-
galmazni s eziránt megfelelő lépéseket megtenni 
szíveskedjék. 

14. (P.) Elnökség jelenti, hogy a zsinati előmunkálatok 
— a háztartási rész kivételével — már elkészültek és hogy 
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az I. és II. rész már nagybizottságilag is letárgyaltatott 
s törvényjavaslat alakjában is készen van. 

A közgyűlés ezt a jelentést tudomásul veszi 
azzal, hogy a zsinat összehívása időpontjának kérdé-
sében az egyetemes Elnökség a külpolitikai helyzet 
bizonytalanságát is figyelembe venni kegyeskedjék. 

15. (P.) Paulik János előadó ismerteti az Ev. Egyet. 
Nyugdíjintézet restaurálására vonatkozó előmunkálatok állását 
Jelenti, hogy miután az egyet, nyugdíjintézet tőkéi a pénznek 
szerencsétlen devalvációja folytán tönkrementek s ez az 
intézmény életképtelenné vált, szükségesnek mutatkozott egy 
uj nyugdíjintézetnek a létesítése, amely az ezután nyugalomba-
vonuló lelkészeknek s papiözvegyeknek és árváknak biztositana 
valamelyes szerény ellátást Ez irányban az egyet, nyugdij-
intézeti bizottság már hosszabb idő óta folytatott megbeszé-
léseket s eszközöltetett számításokat s végül többféle terv és 
javaslat kellő figyelembevétele után f. év junius hó 24 én 
olyan megállapodásokra jutott, amelyeknek szemelőtt tartá-
sával az uj nyugdíjintézet — bár talán súlyos áldozatokkal, 
de a mai viszonyok közt elérhető legolcsóbb módon — fel-
veheti működését s beheggesztheti az egyházunk testén mutat-
kozó ezt a nyitott sebet. 

Az uj nyugdíjintézet a régi Gyürky-féle nyugdíjintézet 
alapelveinek szemelőtt tartásával s a régi nyugdijintézeti tagok 
jogigényeinek respektálásával kiván megalakulni és pedig 
olyaténképen, hogy a legkisebb nyugdíjigény 360^ pengőben, 
a legmagasabb 5400 pengőben állapittatik meg 40 évi hivatali 
szolgálat után. Az özvegyek elhalt férjeik nyugdijának a felére 
jogosultak, ez a nyugdíj azonban 1800 pengőnél kisebb nem 
lehet. A félárvák 20 éves korukig 150, a teljes árvák pedig 
300 P évi ellátási segélyre jogosultak 

A nyugdíjintézet fenntartásához, ugy a tagok, mint a 
fenntartók egyszersmindenkorra a tag betudott fizetésének 
15°/o-át tartoznak befizetni belépési dij gyanánt. Évi tagdíj 
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cimén pedig a fenntartók a betudott fizetés 4°/o-át, a tagok 
pedig 3600 P nyugdíjminimumig 4 % - o t , azontúl pedig a 
magasabb nyugdijösszeg után progressive 200 pengőnként 
V4°/o-ot, vagyis az 5400 pengős jogigénynél 6'25°/o-ot fizetnek. 
A belépési dij ugy az egyházak, mint a tagok részére több 
év alatt lesz törleszthető. 

A nyugdijintézeti tőke táplálására a fentieken kiviil az 
államsegélynek egyharmada, az induló vagyonnak 5 % kamata, 
a közigazgatási és közalapi segélynek időnként megállapított 
hányada és az offertóriumok vannak tervbe véve. 

Az uj nyugdíjintézet terve matematikai szakértő számítá-
sain épült fel, aki ilyetén alapon életképesnek mondotta. Az 
uj nyugdíjintézet 1928 jan. 1 -ével lépne életbe összes köteles-
ségeivel és jogaival. 

A közgyűlés örömét fejezi ki ennek a régóta 
vajúdó kérdésnek a végrevalahára való tető alá 
jutása felett s kimondja, hogy az egyet, nyugdijintézeti 
bizottság imént ismertetett javaslatát alapelveiben 
magáévá teszi, az uj alakulatot az összes gyülekeze-
tek jóindulatu figyelmébe ajánlja s annak a leg-
felsőbb fokon való jóváhagyása után — fenntartásához 
s felvirágoztatásához erkölcsi és anyagi támogatását 
ajánlja fel. 

A bemutatott uj szabályrendelet tervezet l l . § 
1. pontját a közgyűlés akkép tartja megváltoztatan-
dónak, hogy helyére a régi szabályrendelet szövege 
vétessék át. A püspökök lelkészi nyugdijának kérdé-
sére vonatkozó szakaszt elfogadja, azonban kitol-
dandónak véli azzal, hogy a szakasz életbeléptetése 
5 évig függőben tartassék s amennyiben az 5 év 
múlva történendő revizió alkalmával a nyugdijalap 
megfelelő teherbírása beigazolást nyer, annyiban 
végrehajtassék. Ugyancsak a 11. §. 5. pontjával 
kapcsolatban kívánja, hogy a rendkívüli esetekben 
szükségessé vált nyugdíjazásra vonatkozólag a püspök 
kezdeményezésére elsőfokon az egyházmegyei elnökség, 
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másodfokon az egyházmegyei, harmadfokon a kerü-
leti nyugdijválasztmány határozzon, mely utóbbi 
végérvényesen dönt. 

16. (M.) A mult évi jkv. 16. pontja kapcsán a felekezet-
közi sérelmek tárgyában jelenti az előadó, hogy a mult évi 
egyetemes közgyűlés 14. jkvi pont alatt felterjesztésünkre akként 
határozott, hogy egyrészt a vallás és közoktatásügyi minisz-
tériumnak az Országos Református Lelkészegyesület 1925. évi 
kongresszusából a felekezeti sérelmek tárgyában tett felter-
jesztésre egybeállított minisztériumi munkálatot észrevételezés 
és az evang. egyház sérelmeinek összeállítása céljából kiadja 
az egyetemes jogügyi bizottságnak; másrészt felhívja az egy-
házkerületeket az idevonatkozó adatok gyűjtése s azoknak az 
egyetemes egyház elnökségéhez való beküldése iránt. 

Ennek folytán egyházkerületünk elnöksége az egyház-
kerület kötelékébe tartozó egyházközségeket és tanintézeteket 
az adatok gyűjtésére s illetve jelentéstételre hivta fel. Nemle-
ges jelentést tet tek: Sajókaza, Ujcsanálos, Tokaj , Fancsal, 
Hernádvécse, Debrecen, Sátoraljaújhely, Miskolc és a nyíregy-
házai „Kossuth Lajos" reálgimnázium. Sérelmeket jelentettek: 
Kölese, Diósgyőr, Ózd, Abaujszántó, a nyíregyházi ág. h. ev 
leánygim názium. 

Az egyházkerületi közgyűlés a beérkezett jelen-
téseket tudomásul veszi s a kölesei, diósgyőri, ózdi, 
abaujszántói és a nyíregyházai leánygimnáziumi je-
lentéseket további intézkedés, illetve az egyetemes 
jogügyi bizottság rendelkezésére való bocsátás cél-
jából az egyetemes egyházi elnökséghez felterjesz-
teni határozza. 

17. (D.) Foglalkozott a közgyűlés a magyarországi ág. 
hitv. evangélikus keresztyén egyház lelkészképesitő szabályza-
tának tervezetével, 

azt általában elfogadhatónak, de az előadó észre-
vételei figyelembevételével módositandónak tartja. 
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A szabályzattervezetet az előadói észrevétekkel az 
egyetemhez felterjeszteni rendeli a közgyűlés. 

18. (P.) Előadó ismerteti az Egyházegyetem által a kerü-
letekhez hozzászólás végett beterjesztett vallástanárképesitő 
szabályzat- tervezetet. 

A közgyűlés az egész kérdést — mivel a lel-
készi oklevél vallástanilásra is képesít — a napirend-
ről teljesen leveendőnek találja. 

19. (P.) Elnökség jelenti, hogy az egyetemes közgyűlés 
30. sz. határozatával — egyházkerületünk e számú határoza-
taira való figyelemmel — a liturgia egységesítése céljából 
bizottságot küldött ki véleményes javaslat kidolgozására. 
Ez a bizottság a tiszakerületi püspök elnöklete alatt tartott 
ülésén a következő elvekben állapodott m e g : 

Szükségesnek látja egységes énekeskönyv és egységes 
partitura kötelezővé tételét és a főbb liturgiái tipusokra vonat-
kozó anyag összegyűjtését. További javaslatait ezen anyag 
beérkezte után teszi meg. 

Tudomásul szolgál azzal, hogy amennyiben 
nem remélhető, hogy az Egyházegyetem egész terü-
letén az egységesítés keresztülvihető, az egyházkerü-
leti közgyűlés szükségesnek tartja, hogy legalább 
egyházkerületileg kötelező s a főbb egyházi énekeket 
és liturgikus alkatrészeket magában foglaló partitura 
készíttessék el s nyomattassék ki, a hivek hang-
terjedelmére való kellő figyelemmel. Ennek előkészí-
tésére Pazár István, Becht József s Ligeti Ede tagok-
ból álló bizottságot küldi ki s elvárja a jövő evi 
közgyűlés elé beterjesztendő véleményes jelentését. 

20. (Zs.) Elnökség jelenti, hogy az állami tanügyi köz-
igazgatás úgynevezett kulturtartományokra való decentralizálás 
utján leendő újjászervezéséről szóló javaslatnak egyházunk 
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autonómiáját és az állami oktatásügyben való érvényesülését 
érintő szakaszával szemben a püspök ur az egyetemes fel-
ügyelőhöz intézett hosszabb emlékiratban fejtette ki aggályait. 

A közgyűlés maga is osztja ez aggályokat és 
felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy azoknak ille-
tékes helyen még a törvényjavaslat letárgyalása előtt 
kifejezést adni és egyházunk százados autonom jogait 
és az állami oktatásügyben való érvényesülését a 
törvényjavaslat vonatkozó sérelmes szakaszainak mó-
dosítása utján a magas kormánynál biztosítani mél-
tóztassék. Szorgalmazni kivánja továbbá Miskolc thjf. 
város azon kérését, hogy az úgynevezett kulturtarto-
mányok felállítása esetén az ötödik kulturtartomány 
is szerveztessék Miskolc központtal, mert ebben az 
esetben a lehetőségét látná annak, hogy az oktatásügy 
terén az evangélikus szempontok is érvényesülhes-
senek. 

Egyben kifejezi azt a kivánságát, hogy e tör-
vényjavaslat akként módosittassék, hogy a prot. 
államtitkárok a tanügyekre vonatkozó eddigi felügye-
leti jogköre épségben tartassék. 

21. (Zs.) Tárgyalás alá került a közerkölcs-romlás meg-
a d á s á n a k nemzetmentő kérdése abban a szellemben, amely-
ben a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 20809— 
1925. sz. rendelete kezdeményezte, s r b b a n a vonatkozásban, 
amelyben anyaszentegyházunk 56—1926. sz. egyetemes köz-
gyűlési határozata a gyülekezetek és iskolák kötelességévé 
tette. E valóban fontos és messzeható kérdés joggal sürgeti 
minden hivatott tényezőnek komoly meggondolását és áldozatos 
közreműködését, mert vele együtt áll vagy dől emberi és 
nemzeti méltóságunk valamennyi erős támasztó oszlopa. 

Kétségtelen, hogy a romlás oka elsősorban a háború 
demoralizáló hatása nemcsak nálunk, hanem az úgynevezett 
győztes nemzeteknél is; megnyilvánulása pedig az általános 
anyagi és erkölcsi vérvesztéssel járó kimerültség, fásultság, 
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idegesség, elkeseredés, a javak téves értelmezése, a tekintély 
lehanyatlása, a kötelességtudás megfogyatkozása, a személyes 
felelősségérzet hiánya, szóval mind az a sok hiba, vétek, bün 
és nyomorúság, amely bizonyára csak fokozatosan lesz csök-
kenthető a politikai és gazdasági viszonyok javultával, az iskolai 
és családi nevelés szigorú következetességével s az állami és 
egyházi törvényhozás célszerű intézkedéseivel. E tekintetben 
ugyan a már-már alig elviselhető feszültségnek valamelyes 
enyhülése állapitható meg részben azokból a mozgalmakból, 
amelyek terület-visszaszerzési lehetőséggel kecsegtetnek ben-
nünket, részben iskoláink munkásságából , amely a tanítási és 
nevelési eredményt lassan-lassan a békebeli állapot színvona-
lára emeli, részben a törvény erejével biró országos erkölcs-
védelmi rendeletekből, amelyek a közrend megteremtésére és 
az egészséges felfogás visszaállítására szemmelláthatólag üdvös 
hatással vannak. 

Nem kevésbbé fontos oka a romlásnak a régi társadalmi 
viszonyok eltolódása is, aminek következtében a kipróbált 
nemzetfenntartó rétegek önhibájukon kivül teljesen alulra kerül 
tek és meg is lazultak, az eredetileg kisebb fajsulyuak s nem-
zeti szempontból kevésbbé értékesek pedig a korszellem ked-
vezésével magasra emelkedtek s egyben meg is erősödtek. A 
hirtelen fordulat következtében csaknem mindenütt szembe-
került a józan belátás az értelmi hiánnyal, a tulajdonjoggal 
arányos vagyonmegosztás a jogosulatlan egyoldalú halmozással, 
a mérlegelő értékelés a felelőtlen hányavetiséggel. Itt csak a 
magasabbfoku műveltségtől, a minden ellentét kiegyenlítésére 
alkalmas helyes világszemlélettől s a feledést előmozdító időtől 
várhatunk jobbulást ; de addig is minden alkalmat és eszközt 
fel kell használnunk a középosztály emelésével a szélsőséges 
kilengések egyensúlyba hozatalára, a munka teljes megbecsü-
lésével minden jogosulatlan igény háttérbe szorítására, s a 
tisztességes megélhetés biztosításával a nemzetfenntartó családi 
élet széleskörű kiterjesztésére. 

Végül az izlés változása sem utolsó tényezője az erkölcsi 
romlás rohamos terjedésének, sőt tatán épen ez a rákfenéje 
sok egyéb nemzeti és társadalmi bajunknak is, mert a min-
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dénáron feltűnni, érvényesülni és emelkedni vágyás csápjaival 
az emberi hiúság ölelő karjaiba kapaszkodik. A társalgás 
nyegle hangja, a divathóbort őrülete, a nuditás, sexualitás, 
perverzitás arcpiritó szemérmetlensége, a mámor hajszolása, 
az élvezetek telhetetlensége mindmegannyi mérges kelevénye 
a halálosan megromlott, betegszervezetnek, amelyben a csillogó 
felszin alatt a legsötétebb erkölcstelenség magva csírázik nap-
ról-napra, éjszakáról-éjszakára. Férfi és nő rohamosan szere-
pet cserél fellépésben, szokásokban, élvezetekben s olyan lég-
kör megteremtésére törekszik, amelyet épérzékü ember szá-
mára elviselhetetlenné tesz a tomboló zene orgiája, a buja 
tánc lihegése, a törtetők ádáz tülekedése s az elbukottak pokoli 
halálhörgése. Templomaink hiába telnek meg az áhítatos és 
bűnbánó lelkek ezreivel, ha a léhaság lobogója alatt elkár-
hozandók tízezrei hamis jelszók lázas hangoztatásával egyre 
jobban és jobban eltávolodnak Isten országától. Jaj nekünk, 
ha végzetes sülyedésünk közben hasztalanul valljuk, hogy 
saját sírunkat ássuk meg, mikor meg nem hallgatjuk, vagy 
éppen gúnnyal fogadjuk az erény útjára visszavezetni törekvő 
erkölcsprédikációt! 

A közgyűlés az előadottak alapján az idézett 
miniszteri rendelet helyeslésével és egyetemes köz-
gyűlési határozat megszivlelésével megállapítja, hogy 
a nagyjában és egészében nemzeti életünk valamennyi 
megnyilatkozásában kimutatható közerkölcsromlásnak 
vállvetett erőkifejtessel meggátlása elodázhatatlan fel-
adata mindenkinek, aki a jobb jövő előkészítésére 
akár egyéniségénél, akár társadalmi állásánál, akár 
hivatalánál fogva jogosított és kötelezett tényező. 
Annak tudatában, hogy gyökeres javulás csak abban 
az esetben remélhető, ha állam, társadalom, egyház 
és iskola egymást megértő, kiegészítő és segitő mun-
kával törekszik e nemzeti szempontból is elsőrangú 
érdek céljainak megvalósítására s annak tudomásul-
vételével, hogy a gyülekezeteink és iskoláink e tekin-
tetben eddig is céltudatos munkát fejtettek ki: a maga 



- 38 -

részéről is melegen üdvözli a vallás- és közoktatásügyi 
in. kir. minisztert a nagy kérdés időszerű napirendre-
hozataláért, a m. kir. belügyminisztert az erkölcstelen 
és léha felfogás ellen megindított reformjaiért s egye-
temes közgyűlésünket példaadó, erélyes állásfogla-
lásáért ; egyben elrendeli, hogy a kerület lelkészei, 
tanárai és tanitói protestáns hagyományainkhoz hiven 
s nemes elődeink szellemében továbbra is buzgó 
munkásai legyenek az általános erkölcsromlás meg-
gátlása érdekében meginditott küzdelemnek s a bei-
missziói tevékenység kivánatos fokozásával és jellem 
képző fegyelmezés megengedett eszközeivel az erkölcsi 
integritás helyreállításában keressék elengedhetetlen 
feltételét hazánk területi integritásának. Ez alapvető 
követelmény kiemelésével a kérdés egész anyagának 
állandó nyilvántartását s gyakorlati megoldásának 
eszközeit és módozatait évről évre benyújtandó jelen-
tés» kötelezettségével a kebelbeli lelkészegyesületek, 
tanárok és tanítóegyesületek hatáskörébe utalja. 

21 —a) (Zs.) Előterjesztetett a nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth 
Lajos reálgimnáziumnak és a nyíregyházi ág. h. ev. leánygim-
náziumnak a felekezeti főhatóság által elrendelt részletes jelen-
tése a múlt évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 56. pont-
jában foglalt határozat végrehajtásáról. 

A közgyűlés az előadott tapasztalatok tudomásul-
vételével és intézkedések helyeslésével a két jelentést 
további eljárás céljából az egyetemes közgyűlés elé 
terjeszti. 

21— b) (Zs.) Napirendre került az uj állami tanterv, amely 
a középiskolák (gimnáziumok, reálgimnáziumok, reáliskolák) 
számára a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 38804 — 
1926. V. sz. rendeletével adatott ki A tantervmódosítást a 
középiskolák típusainak törvényes megváltoztatása tette szük-
ségessé. A különböző tipusok teljesen egyenlő óraszámban 
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más-más uton igyekeznek elérni a középiskolai tanitás célját, 
de érettségi bizonyítványukkal egyenlő jogosítást nyújtanak az 
egyetemi tanulmányokra s ezzel szerencsésen hidalják át a 
pályaválasztásnál régebben gyakran felmerült nehézségeket; 
másfelől azonban majdnem bizonyosra vehető, hogy a huma-
nisztikus iiányu gimnáziumok számának csökkenésével a klasz-
szikus nevelés adta idealizmus elhalványulásától lehet tartanunk 
s a gyakorlatiasság túlzott érvényesítése a müveit államokhoz 
való viszonyunk szempontjából is aggodalmat keltő megol-
dásnak látszik. 

Ami az egyes tantárgyakat illeti, a klasszikus nyelvek a 
gimnáziumban 67, a reálgimnáziumban 41 órában szerepelnek, 
a reáliskolában nincs klasszikus nyelv; a modern nyelveknek 
20 óra jut a gimnáziumban, 38 a reálgimnáziumban, 51 a 
reáliskolában; rajzórát 8-at találunk a gimnáziumban, 12-őt 
a reálgimnáziumban, 16-ot a reáliskolában; rajzoló és ábrá-
zoló geometriát csak a reáliskolában tanítanak 17 ó rában ; a 
földrajz, természetrajz, fizika, mennyiségtan megközelítőleg, a 
vallástan, magyar nyelv, történelem, filozofia és testgyakorlás 
teljesen egyenlő óraszámot mutat mind a három fajta közép-
iskolában. 

Átmenetileg sok nehézséget okoz a minden követelmény-
nek megfelelő tankönyvek hiánya, különösen pedig a modern 
nyelvek területén mutatkozó tanárhiány, mert a rendelet előbb 
lépett életbe, mint gondoskodni lehetett volna ilyen képesítésű 
tanárok kiképeztetéséről. Kellemetlen helyzetbe juthat ugyancsak 
a modern nyelvekkel az időközben iskolát változtató tanuló 
is, bár ujabb rendelet lehetővé teszi ilyen esetben is a meg-
kezdett tanulmányok fennakadás nélkül való folytatását. 

A tanterv végrehajtására vonatkozó utasítás hiányában 
intézetünk tanártestülete 12 módszeres értekezleten foglalkozott 
az egyes tantárgyak tanításának anyagával és módszerével, 
hogy az átalakulás a lehető legkevesebb zökkenővel menjen 
végbe. Egyébként társadalmunk az uj tantervet viszonylagos 
megnyugvással fogadta ; tanítványaink a francia nyelvet kellő 
eredménnyel tanulták; a meghirdetett görög tanfolyamra egy 
tanuló sem jelentkezett. 
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A közgyűlés az uj állami tanterv közelebbi ismer-
tetésére és fokozatos életbeléptetésére vonatkozó 
jelentést tudomásul veszi, kívánatosnak tartja az uj 
tanterv végrehajtására vonatkozó utasítás sürgős meg 
jelenését s Istennek áldását kívánja a törvény értel-
mében reálgimnáziummá szervezett középiskolánk 
további munkásságára. 

22 . Tárgyaltattak a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
urnák a miskolci ev. jogakadémia fennmaradását is érintő 
50139/1927. IV. és 47061/1927. IV sz. rendeletei. 

A püspök ur az ügy rendkívüli fontosságára való tekin-
tettel e pont soronkivüli tárgyalását rendeli el és a tárgya-
lást a következő szavakkal nyitja m e g : 

„Szomorúságra hajló lélekkel látom, hogy az évszázadok 
óta fennálló bástyákat hogy döngeti az uj korszak szelleme 
és az uj kulturprogram. Feltétlen hitem, hogy a felekezeti 
jogakadémiák és az egyetlen evangélikus főiskola tervszerű 
elsorvasztásának gondolata a történelmi kapcsolatok helytelen 
ismeretéből származik. Én azt szeretném látni, hogy a kor-
mány politikája a legmagasabb erkölcsi piedesztálon álljon 
A magam részéről tisztán látom a fejleményeket és ismerem 
az előzményeket. Ennek ismeretében és a mult évi közgyűlés 
határozata alapján felterjesztett emlékiratunk ama részletének 
szellemében, melyben kijelentettük: „nem intézkedhettünk e 
rendelet szerinti korlátolt számban történő felvételek iránt, 
minek folytán a felvételek természetszerűleg az eddigi szám-
ban és keretekben fognak megtörténni, mit kegyes tudomás-
vétel végett tisztelettel bejelentünk, nehogy eljárásunk indo-
kolatlan szembeszállásnak minősítessék", de letett eskümnek 
lelkiismeretemet fogva tartó erejétől lekötve sem voltam abban 
a helyzetben, hogy a negyven hallgató létszámára, valamint 
a jogakadémia államvizsgáztatási jogának megvonására vonat-
kozó miniszteri rendelkezés szerint — a közgyűlés hozzájá-
rulása nélkül — intézkedhettem volna." 

A püspök ur bejelentése után az előadói jelentés és' a 
határozati javaslat ismertetés következett: 
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Olvastatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumnak 50139/1927. IV. sz. átirata, amely a következőképen 
szól: 

„Méltóságos és Főtisztelendő Geduly Henrik tiszamelléki 
ág. hitv. ev. egyházkerület püspökének Nyíregyháza. 

50139/192 7 . IV sz. Arra való tekintettel, hogy a tudo-
mányegyetemek jog- és államtudományi karán, valamint a 
jogakadémiákon megkövetelt vizsgálatok legfontosabb feladata 
a köztisztviselői pályához szükséges rninősités megszerzését 
biztosítani és minthogy továbbá ezen minősítés megadásának 
jogát a jövőben kizárólag a tudománzegyetemek számára 
óhajtom fentartani, ezért az államvizsga bizoltságok működésé-
ben a most folyó 1926—27. tanévet utolsónak tekintem és 
ehez képest tisztelettel felkérem Méltóságodat, hogy e bizott-
ságoknak a jövőben való Újbóli megalakítását, valamint az 
azok megerősítése iránti előterjesztést mellőzni méltóztassék 
Budapest, 1927. évi julius hó 10 én. Klebelsberg s. k." , 

A közgyűlés megütközéssel értesült ezen átiratról, mely-
ben a protestáns egyházaknak az 1790. XXVI. t. c.-ben biz-
tosított iskolafentartási, illetve nyilvánossági jogának burkolt 
kijátszását látja. 

Mert az államvizsgáztatás joga a főiskola nyilvánossági 
jogának egyik leglényegesebb tartozéka. Nyilvánossági jog 
nélkül az iskolafentartási jogot alaptörvényszerüleg biztosító 
1790. XXVI. t.-c. 5. § ában foglalt intézkedések illuzóriusakká 
válnak 

Az 1790/91. évi XXVI. t.-c. hazánk egyik sarkalatos tör-
vénye. Ebben a törvényben nyertek a vallásszabadság a bécsi 
és a linzi békekötésekben lefektetett hatalmas alapelvei gya-
korlati és immár másfélszázados harmonikus megoldást. 

E törvény 5. § ának ide vonatkozó része igy szól: 
„Nemcsak azon mind alsó, mind gramatikai iskolákat, melyek-
kel birnak: megtartani, hanem ujakat és mindenütt, ahol 
szükségesnek látszik, valamint felsőbbeket is. ezeket azonban 
előleges királyi jóváhagyás hozzájárulásával aóitani és azokba 
mestereket, tanárokat, igazgatókat, aligazgatókat hivni és őket 



elbocsátani, számukat szaporitani vagy csökkenteni, valamint 
bármely iskola részére ugy helybeli, mint felsőbb és legfel-
sőbb tanfelügyelőket, vagy gondnokokat hitvallásuk tagjai kö-
zül választani; a tanítás és tanulás módját, szabályát és rend-
jét (érintetlen maradván ez iskolákra nézve is fentnevezett 
Őfelsége legfőbb királyi felügyeletének, mint mondatott, az 
ország törvényes kormányszéki utján gyakorlandó joga) meg-
állapítani a jövendő időkben mindig szabad legyen a mindkét 
hitvallású evangélikusoknak; a közoktatási rendszer azonban, 
mely a karok és rendek alázatos előterjesztéséhez képest 
Őfelsége által lesz meghatározandó, ezen iskolákra is egyaránt 
ki fog terjesztetni, de ide nem értvén a vallási tantárgyakat, 
melyek minden vallásnak saját rendelkezése alatt kell, hogy 
maradjon." 

Ezen törvényes rendelkezés minden kétséget kizárólag 
megadja a protestánsegyházaknak a jogot, hogy előzetes kir. 
jóváhagyás után felsőiskolákat is felállíthassanak, illetve 
„bírhatnak" és azokban a tanulás és tanitás módját, szabályát 
és rendjét meghatározzák és csupán azon záradékot fiizi e 
rendelkezésekhez, „a rendek alázatos felterjesztése nyomán 
Őfelsége által meghatározandó közoktatási rendszer azonban 
ezen iskolákra is ki fogván terjesztetni." 

Megállapítható e rendelkezésekből, hogy az 1790 XXVI. 
t.-c. a közoktatási rendszer kiterjesztését is az országgyűlés 
hatáskörébe kívánta utalni, nyilvánvaló azonban minden kétség 
felett, hogy e törvényben gyökerező rendelkezések miniszteri 
intézkedések által meg nem változtathatók. E § világosan 
kimondja, hogy az iskolák a vallás ügyeihez tartoznak s az 
„iskolával birhatás" jogának teljes kéz alatti kijátszása volna 
még a törvényhozás részéről is, ha eme iskolák fennállása, 
vagy működése elé akadályok gördittetnének és mély és 
elviselhetetlen sérelem, eme történeti egyezmény első áttörése 
volna, ha nyilvánossági jog bárminemű korlátozása által, akár 
a törvényhozás is, — valamint hajdan a nyilvános és magán 
vallásgyakorlat között különbséget tett, — a felekezeti főis-
kolák eddigi jogait sértené. 

Hogy ez a történeti egyezmény sem miniszteri, sem 
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királyi rendelettel, sem pedig törvényhozás utján egyoldalúan 
meg nem változtatható, az kitűnik már azon elvitázhatatlan 
tényből is, hogy az evangélikusoknak ebben a törvényben 
biztosított joga egyrészt a király és az evangélikus rendek, 
másrészt a király és a katholikus rendek, végül pedig az 
evangélikus és katholikus rendek közötti megállapodásokból 
sarjadzva került a felekezetek közötti évszázados küzdelmek 
végleges lezárására és a felekezeti békesség és egyensúly 
maradandó biztosítására örökérvényű egyezményként a Corpus  
Juris-ba. 

Az, hogy e törvényt és az 1911. október hó 5-én Bécsben 
kelt királyi rendeletet miniszteri intézkedés változtatta meg, 
egyszersmind alaki törvénysértést is jelent, mivel 1911. október 
5-én Bécsben kelt királyi rendelettel biztosított jogot miniszteri 
rendelet utján hatálytalanítani nem lehet. 

Sérti e rendelkezés továbbá presztízsét annak a főisko-
lának, mely a múltban és jelenben mindenkor betöltötte 
nemzetépítő nagy feladatát és azonfelül ellenkezik az 1868. 
XLIV. t -c. 26 § val, mely ismételten biztosítja a felekezeti 
iskoláknak az állami iskolákkal való egyenjogúságát. 

Világosan következik ebből hogy a jogakadémiának 
sérthetetlenek mindazon jogai, amelyekkel az állami jogi karok 
felvannak ruházva, kivéve természetesen azon jogokat, melyek 
hazánkban az egyetem jellegéből folynak. 

b) Hasonlóképen az 1790. XXVI és 1868. XLIV. t.-c.-nek 
határozott kijátszását látja az egyházkerületi közgyűlés 
47061/1927. IV. sz. vk. m. rendeletben is, mely a tiszai ág 
hitv ev. egyházkerület 1926 julius 2 6 , illetve az egyetemes 
ev. egyház 1926. november 11-én hozott határozatai ellenére 
az 1926—27. tanévben az első éves hallgatók létszámát ismét 
40-ben állapítja meg. nyilván azért, hogy egyházunk ezen 
ősi főiskolájának életerejét elvágja, az 1920. XXV. t . -c-re 
való hivatkozással. E törvénycikk azonban tudvalevőleg nem 
irányul a történeti egyházak és nevezetesen a protestáns 
egyházak által fenntartott ősi kultúrintézmények ellen. 

Közelebbi megvilágításra nem szorul és tisztában van 
vele az egész magyar közvélemény, hogy ez a törvény a sze-
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rencsétlenül alakult gazdasági körülmények folytán a szellemi 
pályákon háttérbe szorult és teljesen elsorvasztott keresztyén 
magyar intelligencia újbóli megizmosodását célozta. De semmi-
esetre sem azt, hogy ennek alapján a törvény merő gramma-
tikai magyarázata a törvény szellemének világos sérelmével 
egy történelmi és az állam egyik legerősebb oszlopának tekint-
hető vallásfelekezet legsarkalatosabb jogainak lerombolására 
szolgálhasson okul. 

Az egyházkerületi közgyűlés a leghatározottab-
tiltakozik az 50139—1927. IV és 47061—1927. IV. 
sz. vkm. rendeletek ellen, melyek az 1790 : XXVI. 
és 1868 : XLIV. t.-cikkekben biztosított törvényeinkbe 
ütköznek, ellenük óvást emel és sérelmét bejelenti 
az egyetemes ev. egyháznak avégből, hogy azt magáévá 
tegye és a Kultuszminiszter ur, illetve a Miniszter-
elnök Önagyméltóságának és a Kormányzó ur Őfő-
méltóságának figyelmét szükebbkörü küldöttség utján 
felhívja és e rendeleteknek, mint törvénybeütközők-
nek, visszavonását, illetőleg hatálytalanítását kérje 
és meghagyja az egyházkerületi Elnökségnek, hogy 
világosítsa fel a kormányt arról, hogy tekintettel a 
bécsi és linzi békének külföldi hátterére, illetve jelen-
tőségére és az 1790—91. XXVI. t.-c. keletkezésének 
e békekötésekkel való történelmi összefüggésére a 
kultuszminiszternek ezen egyházi ősi intézményeinket 
elsorvasztó kultúrpolitikája nemzetközi szempontból 
sem közömbös. 

Mig az 50139—1927. IV. és 4 7 0 6 1 - 1 9 2 7 . IV. 
sz. vk. miniszteri törvénytelen rendeletek visszavonása 
vagy a törvény szellemének megfelelő és a jog-
akadémiák további fejlődését biztosító módosítása 
következik, meghagyja az egyházkerületi közgyűlés 
az Elnökségnek, hogy 

a) kérje a m. kir. vk. minisztertől az 1927—28. 
tanévre a jog- és államtudományi vizsgabizottságok 
megerősítését, illetve kinevezését, továbbá 



b) a 47061—1927. IV. ü. o. sz. a 40 es lét-
szám megállapítására vonatkozó vkm. rendeletet, 
mely az 1920 : XXV. t - c . burkolt kijátszásával az 
1790 : XXVI. és 1868 : XLIV. t.-cikket támadja meg, 
ne hajtsa végre és utasítsa a jogakadémia dékánját, 
hogy az 1927—28. tanévben a felvételeket a mult 
tanév kereteiben eszközölje és egyben kijelenti az 
egyházkerület, amennyiben a vk. minisztérium kilátásba 
helyezett bármilyen megtorló lépést tenne a jogaka-
démia ellen, jogaiért a legnagyobb elszántsággal és 
hithüséggel fog sikraszállni és az esetleg szenvedéllyel 
kitörő kultúrharcért a történelem előtt magától elhárítja 
a felelősséget. 

Az előadói javaslat előterjesztése után elsőnek Lichtenstein 
László m. kir, udv. tanácsos, ny. főispán, hegyaljai ev. egy-
házmegyei felügyelő és felsőházi tag szólalt fel: 

„Méltóztassanak megengedni, hogy az előterjesztett, egy-
házunk komolyságához méltó és kellően megindokolt tiltakozó 
határozati javaslathoz röviden hozzászóljak, teszem ezt azon 
jogcímen, hogy a sérelmezett rendelettel érintett, Miskolcra 
menekülni kényszerült eperjesi ősi jogakadémia — egyház-
megyém területén működik és mert e kérdéssel bátor voltam 
már kimerítően foglalkozni a hegyaljai ev. egyházmegyének 
ez évi közgyűlésén, mely egyhangú helyesléssel fogadta azon 
indítványomat, hogy kéressék fel a kerület arra, miszerint 
emelje fel nyomós szavát a magyar protestáns vallásszabadság 
és a keresztény nemzeti kultura érdekében s szóban forgó 
sérelem megszüntetése érdekében. 

Mellőzni kívánom ez alkalommal azokat a jogi szempon-
tokat, melyek a kerület állásfoglalását alátámasztják, azt azon-
ban a magam részéről is bátor vagyok kiemelni, hogy az 
iskolafenntartási jogot biztosító 1790/91. évi XXVI. t.-cik-
ket a magyar protestantizmus közvéleménye etikai értelemben 
alaptörvényének tekinti, mely miniszteri rendelettel meg nem 
változtatható. 

A kultuszminiszter ur, kinek egyébként absolut hive vagyok, 



ál landóin a jogászproletáriátus nagy számára hivatkozik és 
ugy véli azt csökkenteni, hogy az egyházak küzdelmes áldozat-
készségéből fenntartott jogakadémiákat óhajtja megszüntetni. 
Távol áll tőlem a szándék, hogy a szóban forgó intézkedést 
akár pedagógiai, akár magasabb államérdek szempontjából 
bírálni akarnám, hiszen az vitatható, indokolt-e, szükséges-e 
négy tudományegyetem mellett még három felekezeti jogaka-
démia, a kérdés nem is ebben a vonatkozásban érdekel ben-
nünket, hanem történelmi egyházunk presztízse — régen szer-
vezett, ősi jogai révén! 

Egyetlen főiskolánk állami anyagi támogatás nélkül 
működik — a főiskola tudományos és társadalmi szín-
vonala kifogástalan, — jogakadémiánk mindig a nemzeti 
eszme szolgálatában állott 1665 óta, klenodiuma ev. egyhá-
zunknak, mely háromszoros megsemmisülés, Karaffa vértörvény-
széke, a Bach-korszak elnyomása után mindig uj életre támadt, 
erkölcsi kötelességünk tehát mindent elkövetni annak meg-
mentése érdekében. — Mert a veszély közeleg! Egyházmegyei 
közgyűlésünkön bátor voltam reámutatni arra is, hogy vigyáz-
zunk — a sérelmes rendelet lehet, hogy első lépés — melyet 
követ a többi a megsemmisülésig — és ime reá egy hétre 
a következő nyilatkozat lát napvilágot: 

„Hiszem, hogy egyrészt ezen az uton, másrészt a fele-
kezeti jogakadémiáknak lassan mégis csak elkövetkező meg-
szűnése végre is megfogja oldani a jogászi tulprodukció nehéz-
nek látszó problémáját i s " 

Hát bennünket, ismétlem, nem a jogászi tulprodukció érde-
kel, de egyházunk becsülete, ősi jogunk megvédése. 

Kérem tehát a magam részéről is a M. és ft. Közgyűlést, 
emelje fel tiltakozó szavát egyetemes egyházunk utján a leg-
illetékesebbek előtt, mert „amit erőszak vesz el tőlünk, az 
visszaszerezhető, de amiről lemondunk, az örökre elveszett." 

A határozati javaslatot elfogadom. 

Vitéz Görgey László, Borsod és Gömör vármegyék főjegy-
zője a következő szavakban szólott a tárgyhoz: 
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Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 

Mint a miskolci jogakadémia államvizsgabizottságának 
volt kültagja szólalok fel a miskolci jogakadémia kérdé-
sében. 

Az előterjesztett határozati javaslatot a maga teljességében 
elfogadom, mert azt éles jogászelme irta, egyházunk történe-
tének alapos ismeretével, a meggyőző igazság hangján 

Nem is kivánok a kérdés jogi részével foglalkozni, mert 
az a már előadottak alapján mindnyájunk előtt nyilvánvaló, 
hogy a sérelmezett vallás- és kultuszminiszteri rendelet fenn-
álló törvényeinkkel szemben jogtalan, mert törvényhozási és 
királyi jogot miniszteri rendelet nem változtathat és nem szün-
tethet meg, de nem is válthat fel. 

Azt, hogy a jogakadémiai államvizsgákat eltörlő s absolut  
numerus clausust elrendelő s ezekkel a miskolci jogakadémia 
természetszerű elsorvadását, gyors megszűnését előidéző minisz-
teri rendelet milyen nagyfokú felekezeti sérelem, nemcsak 
egyházkerületünkre, de az egész ágostai hitvallású evangélikus 
egyházra, azt teljes részletességgel kifejtette már az előterjesz 
tett határozati javaslat. Ez a sérelem pedig annál szembeszö-
kőbb, mert Csonkamagyarország négy egyeteme közül a buda-
pesti és a pécsi katholikus felekezeti jellegű, a debreceni refor-
mátus, a szegedi pedig felekezeti jelleg nélküli s igy az Eper-
jesről Miskolcra menekült jogakadémia a lutheránus egyház 
egyetlen főiskolája, amelynek megszüntetésével egyházkerületünké 
amely a trianoni békekötés folytán két főiskolát és öt főgim-
náziumot veszített, a XXVII. században létesült ősi, utolsó 
főiskoláját elveszti. 

Én inkább két más, eddig nem eléggé hangsúlyozott 
érvet akarok kidomborítani a felvetett kérdés elbirálása, illetve 
a határozathozatal előtt. 

Az egyik a jogászképzés. Nyilvánvaló, hogy a jogakadémiák 
elsősorban és a legnagyobb részben a magyar közigazgatás 
számára nevelnek jogászokat. Ez a közigazgatás akár állami, 
akár autonom, nagyrészben a jogakadémiák végzett és állam-
vizsgázott hallgatóiból regrutálja tisztviselőit. A jogakadémiák 



célja nem jogtudósokat képezni, hanem a gyakorlati élet 
számára a hivatalnoki kar jogászait előkészíteni hivatásukra. 

Ez az előkészítés pedig sokunknak meggyőződése és 
tapasztalata szerint a vidéki jogakadémiákon alaposabb és 
gyakorlatibb, mint a nagyvárosok egyetemein Az egyetemek nagy 
hallgatólétszáma lehetővé teszi, hogy a hallgatók az előadások 
elhanyagolásával csak a vizsgák számára tanulnak nagy 
hevenyészve, a vizsgaszerencsére bizva magukat ; a nagyváro-
sok forgataga, drága élete sem alkalmas a jogászifuság alapos 
szakkiképzésére, holott ezzel szemben a jogakadémiák egyszerű 
vidéki élete a tanulmányokban való elmerülést elősegíti s a jogaka-
démia az előadások kényszerű hallgatásával intenzivebb 
jogi oktatást nyújt. Én a magyar közigazgatás jövője szem-
pontjából is korlátozás nélkül fenntartandónak vélem a 
jogakadémiákat. 

A másik érvem az, hogy mi törhetetlenül bízzunk abban, 
hogy az Eperjesről csehmegszállás folytán Miskolcra menekülni 
kényszerült jogakadémiát visszaadjuk még Eperjesnek Miskolc 
városa hajlékot adott a menekülő jogakadémiának. Ez a hajlék 
csak ideiglenes. Elfog jönni az idő, mert az Idő gyorsan 
halad, bölcsen itél és igazságot oszt, amikor felsőmagyar 
országi hittestvéreink, akik még ma is szeretettel küldik 
fiaikat ide az ő régi főiskolájukba, visszakérik tőlünk akadé-
miájukat. S mit fogunk felelni nékik? Azt, hogy tiltakozásunk 
nélkül pusztult el egy pár év alatt a megszállott területek 
magyarságának főiskolája itt, Csonkamagyarországon ? 

Nekünk nemcsak jogunk, de kötelességünk felemelni 
vétószavunkat a jelenlegi miskolci jogakadémia megszüntetését 
célzó kormányintézkedés ellen. Az előterjesztett határozati 
javaslat egyhangú elfogadását ajánlom. 

Paulik János ev. lelkész egyházkerületi főjegyző, az előadói 
jelentést elfogadja s javaslatot tesz annak ezer példányban 
való kinyomatására. Tóth József, a hegyaljai egyházmegye 
alesperese örömmel üdvözli az erélyes állásfoglalást, mert a 
miniszteri rendelkezésekben az autonómia mély sérelmét látja. 
Dómján Elek, a tiszavidéki egyházmegye főesperese a főiskola 
nagy múltját és a magyarságért tett szolgálatait vonultatja fel, 



— 49 — 

Victorisz László ev. lelkész pedig aziránt tesz javaslatot, hogy 
a határozati javaslat és a határozat kinyomatott példányait 
a kormány és az országgyűlés mindkét házának tagjaihoz 
megküldessenek. 

Zelenka Lajos d r , egyházkerületi felügyelő berekeszti a 
vitát és összegezvén annak eredményeit, a közgyűlés lelkes 
helyeslése mellett hirdeti ki a határozatot, amely szerint 

a közgyűlés a határozati javaslatot Paulik János 
és Vietorisz László kiegészítő javaslataival együtt 
egyhangúlag elfogadja. 

Zelenka Lajos dr. egyházkeriileli felügyelő a határozat 
kihirdetése után ama meggyőződésének ad kifejezést, hogy 
rendületlenül bizik a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 
bölcsességében és igazságérzetében, hiszi, hogy a sérelmek 
reparációt fognak nyerni és nem fog előállni annak a szüksége, 
hogy a három magyar történeti egyház vérrel szerzett jogainak 
a védelmében saját kultuszminiszterével szálljon harcba. 

Zelenka Lajos dr. egyházkerületi felügyelő meleg szavakkal 
üdvözli végül Mikszáth Kálmán dr. Miskolc thjf. város 
főispánját és Hodobay Sándor dr. Miskolc thjf. város polgár-
mesterét, akik a közgyűlésen a vita berekesztése után 
megjelentek. 

Mikszáth Kálmán dr. főispán a közgyűlés általános óhajára 
szólásra emelkedve, a következő szavakban fejezte ki a köz-
gyűlési állásfoglalással való együttérzését: 

„Kötelességet teljesítünk azzal, hogy a polgármester úrral 
e helyen megjelentünk. — Mint ivadéka ama protestáns lel-
készeknek jelentem itt meg, akik egykoron a Felvidéken 
magyar hitet, magyar lelkesedést vittek bele a lelkekbe s 
minél jobban nyomta őket a hatalom, annál nagyobb tűzzel 
szolgálták a haza, a nemzet és az egyház érdekeit. — Engem 
teljesen maga mellett talál az egyházkerületi közgyűlés abban 
az akciójában, amely a Miskolcra költözött eperjesi jogakadémia 
megmentésére irányul. Meg kell menteni ezt a főiskolát, hiszen 
az eperjesi jogakadémia hallgatói egyszerre forgatták egykoron 
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a tollat s a kardot. Éppen ezért ennek a protestáns főiskolá-
nak megszüntetése ma nem protestáns kérdés, hanem nemzeti 
ügy, az egész magyar kulturának a kérdése. Emlékezzünk, 
csak arra, hogy amikor a magyar éjszaka ránk köszöntött, 
nagy lenyomottságunkban a magyar nemzet a saját kultúrájából 
meríthetett erőt a feltámadásra. Ez a magyar kultura még ma 
is él az elszakított részeken, amelyeknek városaiban, közsé-
geiben és falvaiban, ameddig csak bennük egyetlen kő lesz, 
élni fog. Amikor Európában kezd a hangulat Magyarország 
mellett kialakulni és amikor a magyar ügy igazsága mellett 
törnek lándzsát a külföldi nemzetek és azoknak nagy fiai, 
akkor nekünk fokozott mértékben kell vigyáznunk kulturánkra 
és arra, hogy kicsiben ne követtessenek el egyes egyházakkal 
azok a sérelmek, amelyek a nemzetet érték 

A mai viszonyok mellett a magyar kultura egyik fáklyáját 
kioltani nem lehet. Már pedig ilyen fáklyája nemzeti kultúránk-
nak az evangélikus jogakadémia, amelynek megmentéséért 
megindított küzdelemben szívvel-lélekkel a kerület mellé állok. 
És velem együtt a polgármester ur is, akivel megtaláljuk a módját 
annak, hogy a város közvéleményénél is mozgalmat indítsunk 
meg és hogy ez a mozgalom közgyűlési határozat formájában 
is kifejezést nyerjen." 

A közgyűlés a felszólalást lelkes tapssal és éljenzéssel kisérte-

,22—a. Az egyházkerületi közgyűlés megállapítja, hogy az 
utolsó években egyre ismétlődnek a támadások a protestáns 
egyháznak alkotmányában biztosított jogai ellen a protestantiz-
must gyengítő kultuszminiszteri rendeletek alakjában, melyek 
állandóan zavarólag hatnak a felekezetközi békére. A protes-
táns érdekeket képviselni hivatott protestáns államtitkár vagy 
egyáltalán nem, vagy csak utólagosan szerez tudomást a sértő 
rendeletekről, melyek minden kíméletet és méltányosságot 
félretéve, egyházunk létét veszélyeztetik. 

Támogatást máshonnan sem várhatunk, egyházunk elő-
zetesen meg nem hallgattatik, a minisztériumban pedig van-
nak fontosabb ügyosztályok, melyekben egyetlen protes-
táns miniszteri tisztviselő sincs, olyan vezetőállásban levő 
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protestáns miniszteri tisztviselőről nem is szólva, aki pro-
testáns szempontból alkotmányjogi aggályait kifejthetné és 
ily sérelmes és törvénykijátszó rendeletek kiadása ellen szavát 
eleve felemelhetné. Óhaj tandó volna, hogy az úgynevezett 
protestáns ügyosztály hatásköre ne csak a kongrua és a kor-
pótlékok kiszámításában merüljön ki. 

Az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés elé 
viszi azt a javaslatát: 

a) hogy hathatósan hivassék fel a protestáns 
államtitkár, hogy a protestáns egyház sarkalatos jogai 
felett őrködjék, hogy azok se nyiltan, se burkolt 
módon ki ne játszassanak és illuzóriusakká ne tétes-
senek, mert a jelen állapotok könnyen kultúrharcra 
vezethetnek; 

b) az egyházkerületi közgyűlés felhívja végül az 
egyetemes közgyűlés figyelmét arra is, hogy a kultusz 
minisztérium egyes fontosabb ügyosztályaiban egyet-
len protestáns miniszteri tisztviselő sincs és részben 
ennek is tudható be, hogy a kultuszminiszteri ren-
deletek utóbbi időben protestáns egyházunk előze-
tes meghallgatása nélkül keletkeznek és vérrel szer-
zett jogai érvényesítésének útját vágják. Az egyház-
kerület az egyetemes közgyűléstől kéri a sérelem 
sürgős orvoslását. 

23. (Zs.) Előterjesztetett a kebelbeli és idegen iskolák 
evang. vallású növendékeinek vallásoktatásáról szóló előadói 
jelentés. 

A kerületi közgyűlés a jelentésből örömmel 
állapítja meg, hogy az ifjúság vallásos nevelése, ugy 
a kebelbeli, mint az idegen iskolákban kiváló gond-
dal történik. 

Felhívja a vallástanárokat és a hitoktatással 
foglalkozó lelkészeket, hogy a tananyag elvégzése 
mellett foglalkozzanak az ifjúsági belmissióval s 



kiváló gondjuk legyen a tanításon kivül az ifjúság 
lelki gondozása. 

A miskolci vallástanárokat felhívja, hogy panaszai-
kat részletesen feltárva tegyenek jelentést az esperesi 
hivatalhoz. 

Mindazoknak, akik az ifjúság lelkigondozását 
az eíőirott tananyag elvégzése mellett kiváló gonddal 
teljesítették, a jövőre való buzditásképen elismerését 
nyilvánítja. 

24. ( D ) Olvastatott a nyíregyházai evangélikus Kossuth 
Lajos reálgimnáziummá átalakuló főgimnázium 1926 — 27 
tanévi működéséről szóló jelentés. 

Közgyűlés megnyugvással látja ezidőszerint 
egyetlen fiu középiskolájának a mult tanévben elért 
fejlődését. Az u jabb hat évre megválasztott kormányzó-
tanács működésére áldást kivan; a teljes buzgalom-
mal dolgozó tanári kar működését elismeréssel 
honorálja. Moravszky Ferenc nyugalombavonult igaz-
gatónak hosszú, eredményekben gazdag, buzgó 
működéséért elismerő háláját nyilvánítja s az ismét 
igazgatóvá választott dr. Vietórisz Józsefet kipróbált 
hűségének, munkaerejének tudatában bizalommal 
üdvözli; a tanári karban beállott változásokat tudo-
másul veszi; a tekintélyes összegre rugó alapítványok 
és adományok adományozóinak hálás köszönetét 
nyilványitja. 

24 - a) (Zs.) Előadó jelentést tesz az egyházkerület 
miskolci jogakadémiájának 1926/27. tanévi működéséről. 

Az egyházkerület a jelentést tudomásul veszi s 
őszinte elismeréssel adózik a jogakadémia nagyértékü 
és tudományos eredményekben gazdag működésével 
szemben. Florovitz Simon nyug. jogakadémiai ny. r. 
tanár emlékét és érdemeit elhalálozása alkalmából 



jegyzőkönyvben örökiti meg. Elhatározza, hogy ugy 
testületileg, mint egyénileg megfog tenni minden 
tőle telhetőt a külföldi kapcsolatok előmozditására 
és arra, hogy a külföld figyelmét a kormány részéről 
mostoha elbánás alá vont jogakadémiára irányítsa, 
annyival is inkább, mivel egyrészről a magyar kir. 
kormányzat sérelmes rendelkezéseivel ugy a múltban, 
mint most is, akadémiánktól a működési alapot 
elvonni szándékozik s ez elleni küzdelemben a 
külföld figyelme és szimpáthiája számottevően jöhet 
figyelembe, másrészt ismeretes a szlovenszkói ev. 
egyetemes egyház magatartása, amely az eddig elért 
eredményeket letompítani igyekezik. 

Örömmel látja, hogy a külföldi hittestvérek 
részéről is rokonérzés támad e küzdelmek iránt s  
azt megtartani kívánja 

Megerősíti egyben a közgyűlés az egyházkerületi 
elnökségnek, illetve a püspök ur Őméltóságának a 
jogakadémia kormányzata körüli összes intézkedéseit, 
e tekintetben a felhatalmazást a következő közigaz-
gatási évre is megadja és az elnökségnek fáradságot 
nem ismerő, a főiskola szempontjából eredményes 
működéséért és a kormány önkényes rendeleteivel 
szemben az autonom jogok megvédésében tanúsított 
szilárd magatartásáért elismerő köszönetét nyilvánítja. 

25. (Zs.) Előadó előterjeszti az egyházkerület miskolci 
tanítóképző intézetének 1926/27 iskolai évi működéséről szóló 
részletes jelentését. 

A közgyűlés a jelentést, amely lelkes és odaadó 
munkásságról számol be, elismeréssel veszi tudomásul, 

köszönetét fejezi ki az egyházkerületi elnökség-
nek azon eredményes munkásságért, amelyet a 
tanítóképző intézet érdekében a lefolyt iskolai évben 
kifejtett, 

köszönetet mond Miskolc város érdemes polgár-
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mesterének, Hodobay Sándor urnák azon állandó 
jóakaratért, melyben a tanítóképző-intézetet részesiti, 

köszönetet mond a miskolci ev. egyházközség 
elnökségének és közönségének azon nagyértékíi 
elhatározásokért, amelyekkel a tanitóképző-intézet 
működését lehetővé tenni és annak további fejlődését 
biztosítani szíveskedett 

és örömmel üdvözli a tanítóképző érdemes 
igazgatóját, Gerhardt Bélát, abból az alkalomból, 
hogy tankerületi címzetes főigazgatóvá neveztetett ki. 

26 . (D.) Előterjesztés alá került a nyíregyházi evangélikus 
leánygimnázium 1926/27. tanévi működéséről jelentés 

Közgyűlés örömmel veszi e jelentésből tudo-
másul, hogy e szép jövő elé néző ifjú intézetünk az 
eddiginél megfelelőbb elhelyezést talált. Kovács And-
rás h. felügyelő elhunyta fölött részvétét, érdemes 
működése felett elismerését fejezi ki. Az iskola szép 
tanulmányi eredménye megelégedéssel tölti el. Az isko-
lának leányliceummá való átalakulását tudomásul 
veszi 

27. (D.) Ismerte t i e lőadó a hegyal jai egyházmegye fel-
t e r j e sz tésé t , mely szer int az idegen iskolába járó gyerme-
keink v a s á r n a p o n k é n t olyan időben köte lez te tnek önképző-
köri gyű lésekben és egyéb if júsági m u n k á k b a n való rész-
vételre, amely idő egybees ik a gyülekezet i Istentisztelet 
idejével, vagy közvet lenül előtte, vagy utána lévén, meg-
foszt ja a tanuló gyermeke ink lelkét az Is tent isz te le tben való 
részvé te lhez s z ü k s é g e s nyugalomtól . 

Közgyűlés, te l jes mér t ékben he lyese lve a s é re -
lem elleni felszólalást , azzal a ké re lemmel fordul 
E g y h á z e g y e t e m ü n k h ö z : mél tóz tassék e val lásos 
neve lés t rontó gyakor la t m e g s z ü n t e t é s e é rdekében 
a vallásügyi kormánytól olyan ér te lmű rendele te t 
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kieszközölni, mely a v a s á r n a p délelőt töket te l jesen 
és egészen az Is tent iszteleten való rész tvé te l re 
rendeli minden fokozatú iskolák tanulói é s tanára i 
számára , egyben tiltakozik az ellen is, hogy a 
val lásórák idején moziba és k i rándulásokra vezény-
lik az evangél ikus tanulókat , mint ez több e se tben 
előfordult. A ke resz tyén val lás-erkölcsi neve lé s 
fon tosságára , nemzetépí tő j e l en tőségé re muta tva 
teszi e t i l takozó fe l te r jesz tés t . 

28. (D.) Jövő évi közgyűlés re vonatkozólag jelenti 
Elnökség, hogy annak egybehivás i idejét a jövő év szep-
t emberének második fe lére tervezi. Miután eddig megh ívás 
nem érkezet t , helye bizonytalan. 

Közgyűlés az időpont megál lapí tásá t tudomá-
sul veszi s amenny iben meghivás nem érkezik, 
a hely ki jelölését E lnökségre bizza. 

29. Előadó jelenti, hogy az egyházkerüle t i levél tárba 
az 1926/27. közigazgatás i év fo lyamán beé rkez t ek az ev. 
é s ref. egyházkerü le tek jegyzőkönyvei , úgyszintén egyes 
egyházmegyék részérő l is, melyek ka ta lógusba beveze tve , 
a levéltári s z e k r é n y b e elhelyeztet tek. 

Meglátogat ta a ker. levéltárt Har sány i Is tván sá ros -
pataki reform, theol. tanár , kollégiumi főlevél táros , ki 
Kazinczy Fe renc re vona tkozó okmányoka t ke rese t t nálunk 
is, megbízván őt a m. tud. akadémia a Kazinczyra vonat-
kozó még meg nem jelent adatok összegyűj téséve l . 

Egyházkerület i l evé l tá runkban Kazinczy által sa já t -
kezüleg irt két okmányra akadt , egyik levél magyarul , a 
másik németül van irva. Lemásol ta azoka t é s a gyűj temé-
nyében elhelyezi. Más jelenteni való nincs. 

Tudomásul szolgál. 

30. (M. J.) Az egyházkerüle t i pénzügyi bizottság egy-
házi e lnöke beter jeszt i a bizot tságnak az 1926. év szám-
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adása i ró l é s az 1928. évi kö l t ségve tés megál lapí tásáról 
készül t je lentését . A bizot tság 1927 augusz tus hó 18-án 
megvizsgál ta az e l lenőr-könyvelő által elkészí tet t é s az 
egyház i elnök által e lőze tesen megvizsgál t s z á m a d á s o k a t 
s azokat a pénztár i okmányokkal , pénz tá rkönyvve l é s ellen-
őrző naplóval összehasonl í tva , t e l jesen r endben lévőnek 
találta. E s z á m a d á s szer int muta tkoz ik : 

bevéte l 1,639.954,576 K  
k i adás 1,637.885.050 K 
m a r a d v á n y 2.069,526 K 

A mér leg szer int vagyon- t ehe r 49,603.732-82 K 
ebben s z a b a d r e n d e l k e z é s r e áll 37,031,983-55 K 
1925-ben a vagyon — — 42,121,233-28 K volt, tehát 
vagyonfogyáskén t — — — 5,089.24973 „ jelentkezik. 

Rovancsolás t is tartott a bizot tság a pénz tá rban aug. 
18-án s a muta tkozó kész le te t r e n d b e n lévőnek találta. 
A vagyonkeze l é s é s könyve lés s z a k s z e r ű s é g é t illetőleg is 
tett i n t ézkedéseke t a bizottság. 

j avaso l ja , hogy a kezelőt isz tvise lőknek a közgyűlés 
a fe lmentvényt a s z o k á s o s fen ta r t á s sa l ad ja meg. 

j avaso l j a továbbá, hogy amenny iben a kerüle tnek 
régebbi ha tá roza ta a lapján Nagy Kálmán e l lenőr-könyvelő 
hivatalától fe lmente te t t és he lyére ide ig lenesen N a n d r á s s y 
D. Aurél ny. nyíregyházi tanitó alkalmaztatot t , ki az 1926. 
évi s z á m a d á s o k a t is készí tet te , az e l lenőr-könyvelői állás-
ban vég legesen megerős í t t e s sék . 

Indítványozza a bizottság, hogy az év fo lyamán elhalt 
Kovács András bizottsági helyét a közgyűlés töltse be s  
az elnöki tisztről l emondó Lichtenstein Lászlónak — a le-
mondás felett érzet t mély sa jná lkozásáva l — mondjon 
köszönete t . 

Egybeállí totta a pénzügyi bizot tság az 1928. évi költ-
ségve té s t is, mely nagyobbára a folyó évinek a ke re t ében 
mozog. Az e l té rések a köve tkezők : bevé te lek között az 
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ál lamsegély 8640 P helyett a t ény legesnek megfele lően 
9048 P-vel (-f 408 P) van beállítva. 

A kiadások között a pos takö l t ségre vonatkozó 80 P  
előirányzati tétel töröltetett . 

A pénz tá rkeze lő r é s z é r e 4 1 6 0 P helyett 200 P ; az 
e l lenőrző-könyvelőnek szintén 200 P, az i rcdaszo lgának 
840 P, Abaffy Gyula ev. if júsági egyleti t i tkárnak 240 P  
vétete t t fel. 

Ezeken kivül a miskolci tan í tóképző intézet r é s z é r e 
a közgazdaság tan e lőadása köl tségére , miután a földmive-
ésügyi miniszter az általa kirendelt szaktanár tó l ebbeli 
megbíza tásá t v isszavonta , 1200 P- t vett fel a bizottság. 

Az ö s s z e s szükségle t a kö l t ségve tés szerint 11,852*40 P, 
melyre a f edeze te t képező — — — 10,928'— „ 
mellett, mint hiány mutatkozik — — — 9 2 4 4 0 P. 

Ezzel a kö l t ségve tésse l e l intézést nyert Hronyecz 
József é s Rozsinszky István f izetésjavi tási és N a n d r á s s y 
D. Aurélnak f i ze t é s r endezés iránti kérelme. 

Dr. Deák János t anárnak azt a kérelmét , hogy a 
Theol. Otthon fe lép í téséhez az egyházkerü le t évi 400 P-t 
i rányozzon elő, a bizottság anyagi erő h iányában nem ré-
szes í the t te f igyelemben, a r ra kéri azonban a ker. közgyű-
lést, hogy amennyiben a hiány megszün te the tő és nagyobb 
ál lamsegély vagy bármi más forrásból nagyobb jövedelem-
többlet állana elő, mint amit a kö l t ségve tés előirányoz, 
hata lmazza fel a bizottságot, hogy a Theol. Otthon r é s z é r e 
bizonyos, a pénzügyi helyzetnek megfelelő összege t utal-
ványozhasson . 

Ugyanennek a ha tá roza tának a hatályát t e r j e s sze ki 
a ker. közgyűlés az Abaffy Gyula által be te r jesz te t t ké re -
lemre is, melyben az ev. Diák Missziói Tanács r é s z é r e 
kér segélyt. 

Javasol ja végül, hogy az 1928. évi kö l t ségve tés be-
muta tásával a ker. közgyűlés intézzen fe l t e r jesz tés t az 
egye t emes közgyűléshez, hogy amennyiben az egyházke-
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rület nem k é p e s a jelenlegi á l lamsegély mellett közigaz-
gatás i szükség le té t fedezni , az á l lamsegély e m e l é s e é rde-
kében tegye meg a s z ü k s é g e s l épéseke t . 

A közgyűlés a pénzügyi bizot tság je lentését 
jóváhagyólag tudomásul veszi, in tézkedése i t jóvá-
hagyja ; a kezelő- t i sz tv ise lőknek köszöne te kifeje-
z é s e mellett a fe lmentvényt m e g a d j a ; 

N a n d r á s s y D. Aurélt e l lenőr-könyvelőnek 
m e g v á l a s z t j a ; az 1928. évi kö l t ségve tés t a javas-
lat é r t e lmében megál lap í t j a ; ennek ke re t ében ki-
mondja , hogy a ker. fen tar tás i járulékok összegé t 
egyenlő a r ányban visel je a két egyházmegye . 
A Theol. Otthon és a Diák Misszió Tanács segé -
lyezésé t illetőleg a kér t f e lha ta lmazás t a bizott-
s á g n a k m e g a d j a ; 

az elhalt é s lemondot t bizottsági tag és elnöki 
helyek be tö l tésé t m á s pont alatt intézi el a köz-
gyűlés. 

31. (M. J.) A kerület i nyugdij intézeti bizot tság ülést 
nem tartott, miután nyugdí jaz ta tásá t senki s em kérte, sőt a 
nyugdi jasok s e m vet ték fel nyugdijaikat , mer t a járulék a 
postadí jnál is kevesebb . A nyugdi jasok közül elhalt özv. 
Cs isskó Jánosné . 

Tudomásul szolgál. 

32. (M. J.) A Baldácsy-a lap i tvány jövede lmének kiosz-
t á sá ra az e lőér tekezle tből kiküldött bizottság, mely a ker. 
e lnökségből , a két e g y h á z m e g y e felügyelőjéből, a két 
s zámvevőszék i vil. e lnökből é s két segé lyre nem pályázó 
lelkészből állott, be te r jesz t i je lentését , mely szer int a ren-
de lkezés r e álló 16.000 P.-t akként osztot ta szét, hogy abból 
73 rész a püspöknek , 73 rész az e g y h á z a k n a k és 73 rész 
a le lkészek, le lkészözvegyek és le lkészárvák r é s z é r e jutott. 
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Közgyűlés a felosztási tervet e l fogadja s a 
segé lyeke t a köve tkezőképen oszt ja s zé t : a) egy-
házak közül kap: 

Pengő Pengő 

1. A b a u j s z á n t ó 400 11. D i ó s g y ő r v a s g y á r 320 
2. Fancsa l 240 12. Kisvárda 480 
3. H e r n á d v é c s e 480 13. É r p a t a k 160 
4. B o r s o d n á d a s d 400 14. Ká lmánháza 80 
5. S a j ó k a z a 160 15. Egri miss ió 160 
6. R u d a b á n y a 320 16. Putnoki miss ió 160 
7. Tállya 160 17. D e b r e c e n 80 
8. U jc saná lo s 320 18. Monok 160 
9. Sá to r a l j aú jhe ly 480 19. Sze rencs 80 

10. Toka j 480 20. Jákfa lva 240 

Ö s s z e s e n 5360 

b) lelkészek, le lkészözvegyek és le lkészárvák 
az alábbi segé lyeke t k a p j á k : 

Pengő Pengő 

1. N e m e s Károly 400 17. Fáb ry Tivadar 80 
2. Tóth József 320 18. F a r b a k y Gizella 80 
3. E r d ő s Mihály 160 19. Csók G y ő r g y n é 160 
4. Szelényi E n d r e 240 20. Czékus Lász lóné 80 
5. Dr. D ó m j á n Elek 400 21. Gedu ly E lekné 80 
6. Marcsek J á n o s 240 22. H o n é t z y Miksáné 48 
7. ^ i e to r i s z László 640 23. Bortnyik G y ő r g y n é 80 
8. Hronye^z József 240 24. Korbély G é z á n é 48 
9. Krieger Mihály 320 25. Kovácsy G y u l á n é 80 

10. Materny La jos 160 26. K o m a n n L a j o s n é 80 
11. Dr. Szlávik Mátyás 160 27. Lőrincz J á n o s n é 48 
12. J u n g m a n n Ilona 80 28. S imkovics Pá lné 48 
13. Belák J á n o s 160 29. S t rauck B é l á n é 48 
14. Hronyecz Pál 160 30. Vida L a j o s n é 80 
15. Kopcsó J á n o s 80 31. B o r o s J á n o s n é 80 
16. L á b o s s á La jo s 240 32. Wal len tény i A.-né 160 

Ö s s z e s e n 5280 

A segé lyösszeg f ennmaradó részéné l s az 
eset leg még muta tkozó többletnél utólagos segé -
lyezésre ajánlja a közgyűlés Kopcsó János nyír-
egyházi hitoktatót a püspöknek , akit a közgyűlés 
a f ennmaradó rész kiuta lására felhatalmaz. 
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33. (M. J.) Előter jesz te te t t az egyházkerü le t keze lé se 
alatt álló Gömöry András- , N é m e t h Is tván- , Csiz Tamás és 
Máday Károly-alapi tványokról szóló je lentés a kamatok 
f e lhaszná lá sá ra vona tkozó javaslat ta l együtt . 

Minthogy a négy alapí tvány évi kama t jövede lme 
a tőkéknek é r t é k c s ö k k e n é s e miatt alig néhány 
fillér, amelyre pá lyázó nem je len tkeze t t : a közgyűlés 
a je lentés tudomásulvé te léve l elrendeli , hogy a 
kamatok a tőkékhez c sa to l t a s sanak s egyben 
felkéri az e lnökséget , hogy az egyházkerü le t által 
létesítet t Máday Károly emléka lap í tvány eredet i 
t őkeé r t ékének fokoza tos helyreál l í tása iránt a jövő 
évi közgyűlés elé megfele lő javasla tot t e r j e s szen . 

34. (M. J.) S z á m v e v ő be ter jesz t i a kerületi s zámvevő-
szék je lentését , mely szer int a s z á m v e v ő s z é k felülvizsgálta 
a t iszavidéki é s hegyal ja i e g y h á z m e g y é k mult évi s z á m a d á -
sait, azoka t r e n d b e n levőknek ta lá l ta ; megvizsgál ta továbbá 
a tan í tóképző és jogakadémia zá r s zámadása i t s a tanító-
képzőt utasí tot ta a vagyonk imuta tás be t e r j e sz t é sé r e . A 
t iszavidéki egyházmegyé t felhívja, hogy az egyházközsége -
ket az ö s s z e s já ru lékoknak az egyházmegye i pénz tá rba 
való be f i ze t é sé re utasí tsa . A leánygimnázium és reá lg imná-
zium s z á m a d á s a i nem tétet tek át a s z á m v e v ő s z é k h e z s igy 
azok utólag fognak elbiráltatni. 

Közgyűlés a s z á m v e v ő s z é k je len tésé t tudo-
másul veszi. 

35. (D.) Gyámintézet i egyházielnök be ter jesz t i az egyház-
kerületi gyámintézet 1927. évi működésé rő l szóló jelenté-
sét, amely szer int a gyámintézet i s ze re t e tmunka a lefolyt 
évben is fo lyamatban volt és a gyűj tés e r e d m é n y e az el-
múlt évit 75 P 28 fillérrel megha l ad t a ; mindazonál tal a 
közgyűlés még e r e d m é n y e s e b b munkára hivta fel az egyes 
egyházközségeke t . El lenben a miskolci jogakadémiának 
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tekintélyes összegű nagylelkű adományáé r t a legőszintébb 
köszöne té t fe jezte ki. Kiosztotta a s z a b a d r e n d e l k e z é s r e 
álló 780 pengőt 7 egyházközség közt, de juttatott a sa j -
tónak és a szarvas i á rvaháznak is. Elintézte az e g y e t e m e s 
gyámintézethez in tézendő fe l t e r j e sz té seke t é s kiküldte kép-
viselőit a minden valósz ínűség szer int Sopronban ta r tandó 
egye t emes gyámintézet i közgyűlésre . Részvét te l emlékeze t t 
meg W e i s e r Ernő gyámmtéze t i jegyző haláláról és üdvö-
zölte Ziermann Lajos gyámíntézet i e lnököt m a g a s kitünte-
tése alkalmából. 

A kerületi közgyűlés megnyugvássa l veszi 
tudomásul , hogy a gyámintézet i s ze r e t e tmunka a 
kerüle tben gya rapodó erővel folyik és annak 
ügyét az egyházkerü le t egész k ö z ö n s é g é n e k é rdek-
lődő és á ldoza tkész e g y h á z s z e r e t e t é b e ajánl ja . 
Az Istentisztelet s zónokának — Marcsek János 
tokaji le lkésznek — köszöne te t szavaz. 

36. (D.) Je len tés tétetet t a Kerület h a t á s k ö r é b e e ső 
missziói pontokról : 

1. A szabolcsi misszióról jelenti előadó, hogy Kisvárda 
missziói egyházközség te rü le tének k íkerek i tése a mult évi 
33. pont alatt hozott ha tá roza t é r t e lmében megtör tén t és a 
kongrua utalása, illetőleg megál lapí tása é r d e k é b e n a püs-
pöki hivatal fe l te r jesz tés t intézett a Vallás- é s Közokta tás-
ügyi minisztériumhoz, azonban a kongrua e n g e d é l y e z é s e 
mindezideig nem történt meg. Kívánatos, hogy az egyház-
kerület közgyűlése fel i ratban vagy közvet len e lnöksége , 
illetőleg az e g y e t e m e s e lnökség által s ü r g e s s e az e tárgyú 
püspöki fe l te r jesz tés el intézését . A szabolcsi misszió többi 
r é szében az eddigi rend szerint történik a hivek lelki 
szükségle tének az el látása. G e s z t e r é d e n az állam nyug-
díjazta fe l té te lesen Ha j tmánszky Kálmán tanítót, akit a 
nyíregyházi egyházközség 3 évre alkalmazot t a gesz te réd i 
f iókegyházban ugy, hogy a tanítói lakás é s néhány hold 
föld haszná la táér t tartozik a gesz terédi evangél ikus gyer-
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mekek val lás tani tásá t ellátni é s vasá r - é s ünnepnapi Isten-
t isztele teket tartani. 

Közgyűlés a je lentést tudomásul veszi s a 
javasol t f e l t e r j e sz tés megté te lé t a kisvárdai kongrua 
e n g e d é l y e z é s e é r d e k é b e n e lha tározza . 

2. A szolnoki misszióról olvastatot t Kuthy D e z s ő misz-
sziói le lkész je lentése , mely szer int a szolnoki gyülekezet 
buzgósága eme lkedő tendenciá t mutat. Az Is tent iszteletek 
az állami reá lg imnázium r a j z t e rmében tar ta tnak, mely ter-
met a gyülekeze t sa j á t kö l t ségén s t í l szerűen kifest tet te 
é s székekke l felszerel t . Sa já t harmóniumot is szerzet t . 
Az önálló e g y h á z k ö z s é g g é a lakulás ut ján a lefolyt esz-
tendő is nagy ha ladás t jelent. A jövő tanévtől kezdve már 
az egész evangél ikus tanulói f júság hi tokta tása is el lesz 
látva. 

A bányai egyházke rü le tnek á i ra tára , mely 
szerint kerüle tünk e n g e d n é át a missziót a bányai 
kerü le tnek és pedig a jászvidéki szó rványoknak 
Miskolctól, igy kerületünktől való k ikebe lezéséve l 
e g y e t e m b e n : ha tá rozza és válaszolja , hogy mai 
megcsonki to t t sága fölött érzet t fá jda lma még foko-
zódik ilyen ké re l emre s bár anyagi eszközeink 
hiánya folytán e fontos m u n k a m e z ő r e külön misz-
sziói lelkészt nem küldhet, ősi területéről soha 
s em ha j landó lemondani , tehát annál k e v é s b é já-
rulhat mai megcsonku l t s ágában és Ínséges hely-
ze tében a még m e g m a r a d t t e rü le tének csökken-
téséhez . 

3. A gyöngyösi, egri missziók, illetve társul t (refor-
mátusokkal ) egyházak helyzetéről jelenti előadó, hogy 
mindenütt é rezhe tő az evangél ikus öntudat i zmosodása , a 
testvéri együvé ta r tozás é r zé se s be lekapcso lódás az egye-
t emes egyházsze rveze tbe . Mindkét helyen a speciál is evan-
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gélikus pedagógia munká já t végzik a mis sz ioná r iusa ink ; 
fő hiány mindenütt az anyagi e rő fo r rá s b izonyta lansága 
folytán a lelkipásztori munka a lka lomsze rűsége s nem 
foly tonossága és r e n d s z e r e s s é g e . 

Közgyűlés az é le tbevágó fon tosságú egyház-
épitő és egyházfe j lesz tő munkának r e n d s z e r e s 
végzésében rejlő ha ta lmas é rdeke t átlátva, az 
evangél ikus lélek szo rongásáva l kéri az egyház-
e g y e t e m e t : mél tóz tassék ezen és m á s missziók 
lelkipásztori e l lá tása cél jára megfele lő évi r endsze -
r e s dotációt juttatni kerü le tünknek, éspedig a 
közalap te rhére . 

4. A putnoki misszióról a köve tkező je lentés t e r j esz -
tetett e lő : Az iskolai növendékek hi tokta tása a mult tan-
évben heti 10 ó rában történt, amelyből 2 ese t t az elemire, 
1 az ismétlő és iparos iskolára, 4 a polgárira, s a fe lső 
gazdaság i leánynevelő in tézetre s 2 a konf i rmandusok 
e lőkész í tésére . Az intelligencia g o n d o z á s á r a az iskolai 
évben minden hétfőn az elemi iskolában evangél izá ló elő-
a d á s volt. Az iskolai é s iskolánkivüli i f júság lelkigondo-
zásá ra megalakí tot ták az „Ifjúsági Luther Szöve t ség" putnoki 
csoport ját . Is tent iszteleteiket a régi s z o k á s szer int a ref. 
templomban tart ják. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

37. (M. J.) Az egyházkerület lelkészegyesülete ülést nem 
tartott s igy jelentései nem kerültek a közgyűlés elé. 

Tudomásul . 

38. (M. J.) Az egyházkerületnél megüresedett tisztségek 
betöltésére a kiküldött jelölő bizottság javaslata alapján 

a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta ker. 
törvényszéki biróvá Duszik Lajost, akinek a meg-



— 64 — 

bizatása most járt le, a lemondott Paulik János 
helyére Marcsek Jánost, aki az esküt is letette. Kerü-
leti főjegyzővé Duszik Lajos választatott, Marcsek 
János és Vietórisz László jegyzők lettek a lelkészi 
karból, kik az esküt nyomban letették. A nem lel 
készek sorából főjegyzővé ismét dr. Mikler Károly, 
jegyzővé ismét dr. Zsedényi Bélát, újonnan pedig 
Szohor Pált választotta a közgyül és. A ker. pénzügyi 
bizottság elnökei Zorkóczy Samu és dr Dómján 
Elek, alelnök Maurer Károly, a felügyelőosztály tag-
jai Farkas Győző, Moravszky Ferenc, Ligeti Ede, 
Lichtenstein László és Kubassy Béla, az igazgató-
osztály tagjai pedig Szohor Pál, Kéler Gyula, Ottlyk 

r 

Arpád, Pazár István, Teltsch Kornél, a beosztott 
ügyész Vietórisz István dr lettek. Ker. ügyésszé vá-
lasztatott Röck Aladár dr. A számvevőszék elnökei 
Pazár István és Dómján Elek, tagjai Kéler Gyula, 
Kulcsár Barna dr., Platthy Mihály, Tóth József, 
Nandrássy D. Aurél, Hosztják Albert, Horvay Róbert 
dr. A tanitóképesitő vizsgálati bizottságba tagokul 
választattak: Ligeti Ede, Záhony Dezső Ker. szám-
vevő Nemes Károly lett újból A ker. közgyűlést 
előkészítő bizottság tagjai az elnökség és a tiszti-
karon kivül: br. Radvánszky Kálmán, Platthy Mihály, 
Tóth József, Mikler Sándor, Hronyecz József, Haendel 
Vilmos d r , Kubacska István, Vietórisz István, Morav 
szky Ferenc, Adorján Ferenc, Bencs Kálmán. Horvay 
Róbert, Varga László (lelkész), Lábossá Lajos. 

39 . (M. J.) Tárgyaltatott a tiszavidéki egyházmegye fel-
terjesztése alapján a belmissziói munka egységes rendezése, 
mely szerint ugy a kerületnél, mint az egyetemes egyháznál 
külön előadó választandó e célra, akinek feladata belmissziói 
munkaprogramm készítése s az elfogadott munkaprogramm 
alapján az irányítás, továbbá a jelentések bekérése s ezeknek 
megfelelően javaslatok előterjesztése. 



Közgyűlés a tiszavidéki egyházmegye felterjesz-
tését magáévá teszi, a belmissziói munka fontossága 
alapján az egységes irányítást szükségesnek tartja, 
a kerületi belmissziói előadót megválasztja s ügykö-
rébe utalja az egész belmissziói munkát s ilyen elő-
adó megválasztására az egyetemes gyűlésnek is javas-
latot tesz. 

40 . (M. J.) A lelkészi, tanítói fizetések valorizálása ügyé-
ben az egyházmegyék jelentései alapján megállapítható, hogy 
a hiványszerü fizetéseket az egyházközségek teljes értéküknek 
megfelelően folyósítják 

Örvendetes tudomásul. 

41. (M. J.) Az Űrnap országos és hivatalos jellegű meg-
ünneplése alkalmából előforduló visszaélésekről, erőszakossá-
gokról az egyházmegyék u jabb felterjesztést nem küldtek. 

Közgyűlés azt határozza, hogy az 1926. évi 
közgyűlésének 51. pont alatt erre vonatkozólag ho-
zott határozatát teljes egészében érvényben tartja s 
újból felhívja a lelkészeket, hogy az esetleg előfor-
duló visszaélésekről, sérelmekről, erőszakosságokról 
azonnal tegyenek jelentést az esperesi hivatal utján 
a püspöki hivatalnak. 

42 . (M. J.) Előadó ismerteti a kultuszminiszternek a 
püspöki hivatalhoz intézett (45100/1927. sz. II. ü. v.) s a lel-
készi korpótlékra vonatkozó leiratát, mely szerint a miniszter 
1927 julius 1-től kezdődően kiutalta egyes lelkészeknek az 
őket megillető korpótléknak az 50%-á t , de csak a kongruás 
lelkészekét, a többi lelkészekét nem. Nem zárkózik el azon-
ban a miniszter azon lelkészek korpótlékának a kiutalása elől 
sem, akiknek a jövedelme a 3000 a. K-t is eléri; ezeknek a 
jövedelmét azonban az 1913. évi XXXVIII tc. 6. § - ában kapott meg-
hatalmazásánál fogva előbb revízió alá veszi s jövedelmeik 
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aránya szerint fogja számukra a korpótlékot kiutalni. A még 
ennél is nagyobb jövedelmű lelkészek korpótlékáról a minisz-
teri leirat nem szól. 

A kerületi közgyűlés kimondja, hogy a kongruás 
lelkészek korpótlékának bár csak 50°/o-os kiutalvá-
nyozását, mint kezdeményező lépést, örömmel veszi 
tudomásul, kéri azonban a kultuszkormányt, hogy 
a jövő évtől fogva teljes összegében kegyeskedjék 
azt folyósítani. 

Visszaesést lát azonban a múlttal szemben a kul-
tuszminiszter abbeli intézkedésében, amellyel a nem 
kongruás lelkészek korpótlékának összegét leszállítja, 
vagy egyáltalán kilátásba sem helyezi. 

A közgyűlés méltánytalannak találja ezt a meg-
szorítást azért, mert az evang. lelkészi kar annak 
idején a kivételnélküli korpótlékot az anyakönyvek 
államosításának következtében beállott vesztesége 
kárpótlásaképen kapta, amely veszteség éppen a 
nagyobb helyeken volt jelentékenyebb, méltánytalan-
nak találja továbbá azért is, mivel az evang. lelkészek 
jövedelme sehol sem busás és a korral, szolgálati 
idővel sehol sem növekszik fokozatosan, mint más 
életpályákon rendszerint, méltánytalannak találja 
azért is, mivel nagyobb helyeken a lelkészi kar 
rendszerint nagyobb erőt is kénytelen kifejteni a 
valláserkölcsi élet érdekében. Az államnak semmi-
képen sem lehetne érdeke az, hogy épen a lelkészi 
karon spóroljon, amelyik tömérdek munkát végez 
ingyen az állam s a társadalom érdekében s köteles-
ségének tartja, hogy mindenütt ott legyen, ahol 
közügyről, közérdekről lehet szó. 

A kerületi közgyűlés felkéri tehát az egyetemes 
közgyűlést, méltóztassék a kultuszkormánynál lépé-
seket tenni, hogy az evang. lelkészek az egész 
vonalon megkapják a korpótlékot, mint az a múlt-
ban is történt. 
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43. (M. J ) Előadó ismerteti az állami hitoktató-lelkészek 
korpótlék ügyét. A hitoktató-lelkészeknek a megelőzőleg rendes 
lelkészi állásban eltöltött szolgálati éveikkel a korpótlékra 
szerzett jogosultságuk a lelkészi korpótlék folyósításánál — 
dacára annak, hogy érdekükben már a mult évi közgyűlés 
felemelte szavát, — teljesen figyelmen kivül hagyatott. Nem 
tarthatja igazságosnak, hogy a hitoktató-lelkészek sem kor-
pótlékban nem részesülnek, sem szolgálati éveiknek megfelelő 
magasabb állami fizetési osztályba be nem osztatnak. 

Közgyűlés újból felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez, hogy tétessenek lépések a kultusz-
miniszternél abban az irányban, hogy az állami 
hitoktató-lelkészek rendes lelkészi szolgálatban eltöl-
tött szolgálati éveik alapján szintén korpótlékban 
részesüljenek, vagy a nekik járó korpótlékösszeg 
arányában magasabb fizetési osztályba soroztassanak. 

44. (M.) Az 1848. XX t.-c. végrehajtása ügyében jelenti 
az előadó, hogy a lefolyt közigazgatási évben ez a nagyfon-
tosságú kérdés uj és a prot. egyházak legéberebb őrködését 
igénylő fordulatot vett azáltal, hogy a r. katli. püspöki kar 
immár elérkezettnek látja az időt arra nézve, hogy az 1848. 
XX t c. most már az ő javukra hajtassék végre, mert a pro-
testánsok a törvény eddigi végrehajtása révén aránylag na-
gyobb állami anyagi támogatásban részesülnek, mint a r. 
katholikusok 

Ennek a felfogásnak gyakorlati érvényrejuttatása céljából 
a r. katli püspöki kar terjedelmes memorandumot intézett 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez, amelyben 
azt vitatja, hogy a r. kath. egyháznak a főpapi, szerzetesrendi 
és alapítványi vagyonából, valamint évi államsegélyéből élve-
zett jövedelme Iélekszámarányalapon kevesebb, mint a prot. 
egyházaknak az 1848. XX t.-c. alapján nyújtott állami támo-
gatás. együtt az ő egyházi célokra szolgáló ingatlan és tőke 
vagyonuk jövedelmével. „Kiáltó igazságtalanság' állott tehát 
lő s ennélfogva az egyenlő elbánás követelményének mege-
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felelően, legalább évi 10 millió pengő u jabb állami támogatást 
igényelnek, mert lelkészeik nyugdíjazása, templomépítés, theol. 
tanárok megfelelő díjazása stb. tekintetében fedezetlen szük-
ségleteik vannak, holott ezen szükségletek a protestánsoknál 
az 1848. XX t.-c végrehajtása révén már kielégítést nyertek. 
Vitatják továbbá, hogy vagyoni helyzetük a trianoni elcsatolás 
folytán viszonylag annyira megrendült, hogy saját erejükből 
képtelenek a jelzett szükségletek fedezésére. 

Ezt a memorandumot a miniszter megvizsgálás és véle-
ményezés végett egy kebelbeli minisztériumi bizottságnak adta 
ki, amely jelentésében a r. kath. püspöki kar memorandumá-
ban kifejtett jogalapot és támasztott igényt magáévá tette s az 
állam jelenlegi teljesítőképességének megfelelő ujabb segély-
nek a költségvetési törvénybe való beállítását javasolja. 

Mindezek után a miniszter a prot. egyházak képviselőit 
értekezletre hivta meg s átadta nekik a r. kath. püspöki kar 
memorandumát, valamint a miniszteri bizottság véleményes 
jelentését észrevételeik megtétele céljából. 

A református és az ág. hitv evangélikus egyházak veze-
tősége a r kath. memorandumra adandó válasz megszerkesz-
tése végett a legkiválóbb szakférfiak bevonásával egy vegyes 
bizottságot kért fel, amely 62 oldalra terjedő igen alapos és 
hivatalos statisztikai adatok alapján készült emlékiratot dol-
gozott ki. Ebben elvitathatatlanul beigazolást nyer az, hogy 
a r. kath. állami eredetű vagyon jövedelmezősége egészen 
más, mint azt a r. kath. memorandum feltüntetni igyekszik, 
a r. kath. egyház anyagi vesztesége Trianon következtében 
aránylag sokkal kisebb, mint a protestánsoké; kegyúri jöve-
delmeiket nem is számítva, egyházi szükségletekre rendelke-
zésre álló jövedelmük viszonylag, még lélekszámalapon szá-
mítva is, tetemesen nagyobb, mint a protestánsoké; mind-
ezeknél fogva csak akkor lehetne jog szerint szó arról, hogy 
a r. kath. egyház az 1848. XX t.-c. alapján u jabb állami 
támogatásban részesittessék, ha előzőleg a prot. egyházak 
viszonylagosan még mindig inferioris jövedelmi helyzete to-
vábbi állami támogatással egyensúlyba hozatnék. 

Mindezeknél fogva a prot. emlékirat javasolja, hogy a 
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kormány által mielőbb kiküldendő regnikoláris bizottság által 
— melyben ugy az állam, mint az érdekelt egyházak meg-
bízottai résztvesznek - állapíttassák m e g : 

1. A r. kath. egyházi és egyházi célú mindenfajta vagyo-
noknak a helyes gazdálkodás folytatása melletti értéke és jöve-
delme, valamint a prot. ugyanilyen vagyonok értéke és jöve-
delme ; 

2. az összes kegyúri kötelezettségekből folyó szolgáltatások ; 
3 ezeknek megtörténtével foganatosittassék törvényhozá-

s i i g az 1848 : XX. t.-c.-nek szelleme szerinti végrehajtása 
minden vonatkozásban és pedig az államsegélyek tekintetében 
olyképen, hogy ezeknek megállapítása ne szoruljon ezentúl 
a mindenkori kormány évenkénti mérlegelésére. 

Az közgyűlés osztatlan figyelmét kiváltó jelentés 
meghallgatása után az egyházkerületi közgyűlés egy-
hangúlag magáévá teszi a prot. vegyesbizottság 
emlékiratának érvelését és javaslatát. A történelmi 
jelentőségű és igazainkat immár elvitathatatlanul 
bebizonyító emlékiratnak a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez való felterjesztését helyesli s a regni-
koláris bizottság kiküldetését a maga részéről is 
elodázhatatlannak tartja. 

Kimondja végül az egyházkerületi közgyűlés 
hogy jóllehet, lélekszámalapon való számítás mellett 
is a r. kath. egyház viszonylagos állami ellátottsága 
messze túlhaladja a prot. egyházakét, mégis a jövőben 
bekövetkező arra az eshetőségre való tekintettel, 
miszerint az 1848 : XX. t.-c. további fokozatos 
végrehajtása révén a prot. egyházak állami ellátott-
sága lélekszámalapon a r. kath. egyházéval egyen-
súlyba juthat : az 1848 : XX. t. c, végrehajtásánál 
a törvényhozó igazi akaratának megfelelően ne a 
lélekszám, hanem más, igazságosabb arány s minden-
esetre a hivek teherviselésének aránya is tekintetbe 
vétessék. Jelen határozatot a közgyűlés az egyete-
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mes közgyűléshez elfogadás és megfelelő intézkedés 
megtétele céljából felterjeszteni határozza. 

Előadónak buzgó, lelkes munkájáért köszönetet 
szavaz. 

45. Tárgyaltatott a Hegyaljai Egyházmegye folyó évi 
közgyűlésének 15. jkvi pontja alatt a Lelkészválasztási Sza-
bályrendelet pótlása, illetve módosítása tárgyában hozott ha-
tározata 

Közgyűlés előadó javaslata alapján határozatilag kimondja : 

1. Szükségesnek tartaná egy egyetemes érvényű 
lelkészválasztási szabályrendelet megalkotását és 
sürgős életbeléptetését; 

2 hogy — elkerülhetetlen esetet kivéve — 
pályázó lelkész legalább egy évi segédlelkészi, vagy 
hitoktatói működést igazoljon; 

3. gyülekezeti, közegyházi és lelkészi érdekből 
a jelenleg érvényben lévő Lelkészválasztási Szabály-
rendelet 11. § -ának uj, f) pontja gyanánt igtattas-
sék be a következő szöveg: „Megkérdi az egyház-
tanácsot, hogy a lelkészi állást meghívás, vagy 
pályázat utján kivánja-e betölteni? Ha az egyház-
tanács a meghívás mellett dönt, akkor az egyház-
kerületi elnökségnek az egyháztanács által meghí-
vásra javasolt lelkész nevét bejelenti és megválaszt-
hatóságának elismerését kéri. A kerületi elnökség 
által megválaszthatónak elismert lelkészt a választás 
céljából összehívott közgyűlés csak a jelenlévő 
szavazatra jogosultak szavazatának kétharmadával 
választhatja meg. Ez esetben a választás elintézett-
nek tekintendő s a törvényes felebbezési határidő 
elteltével jogerőre emelkedik. Ellenkező esetben a 
jelen szabályrendelet által előirt pályázati hirdetés 
által történik meg az állás betöl tése"; 

4. hogy a lelkészválasztásnál szavazati joga 
csupán azon egyháztagnak lehet, ki az utolsó öt 
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évet figyelembe véve, egyházadójával hátrálékban 
nincs, magától értetődvén, hogy azon egyháztagnál, 
aki lakóhelyét változtatta, az előbbi lakóhelyén be 
fizetett egyházadója is figyelembe veendő s hogy az 
adófizetők sorába lépő uj tagokra a fenti megszo-
rítás nem vonatkozik 

Ezzel kapcsolatban köteleztessenek a lelkészi 
hivatalok arra, hogy a Lelkészválasztási Szabályren-
delet 11. §-a c) pontja értelmében a választók név-
sorát minden év április hó l - ig terjesszék be két 
példányban az illetékes esperesi hivatalhoz. 

46 Tárgyaltatott a hegyaljai egyházmegye f. évi köz-
gyűlésének 16. jkvi. pont alatt hozott határozata, amely olyan 
egyetemes érvényű egyházvédelmi szabályzat megalkotását és 
sürgős életbeléptetését tartja szükségesnek, amellyel kezében 
a lelkészi kar sikeresen vehesse fel a harcot a hitárulás gyak-
ran jelentkező veszedelmével szemben. E szabályzat megal-
kuvást nem ismerő határozottsággal mondja ki, hogy egyházunk 
azt, ki más egyház javára reverzálist ad s ezzel születendő 
gyermekeiben őseink drága, szent örökségét, evangéliumi 
egyházunkat elárulja, — az első keresztyének eljárását szem-
előtt tartva — az egyházunkból való kizárással sújtja. Tőle 
adót, adományt nem fogad el. Ezt parancsolja az az ön-
becsülés is, amellyel 400 éves dicső múltjára való tekintettel 
— magának tartozik. 

Közgyűlés a hegyaljai egyházmegye határozatát, 
amennyiben azt az egyházunk iránt való forró szere-
tet sugalmazta, — magáévá teszi s azt az egyetemes 
közgyűléshez felterjeszti. 

47. (V.) Tárgyaltatott a hegyaljai egyházmegye ff. é. 20. 
jkvi pont) fölterjesztése az egyházkerület részére fizetendő 
járulékok és a két egyházmegye számvevőszéke elnökeinek 
az egyházkerület pénzügyi bizottságába leendő beválasztása 
tárgyában. 
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Közgyűlés határozatilag kimondja, hogy az 1928. 
évre a két egyházmegye egyházkerületi fentartói 
járulék cimén egyenlő összeggel, 600—600 pengővel 
rovassék m e g ; annak a kívánságnak azonban, hogy 
a két egyházmegye számvevőszékének elnökei a 
kerületi pénzügyi bizottságba beválasztassanak, a 
pénzügyi bizottság szervezeti szabalyzatából, de 
főképen pénzügyi nehézségekből kifolyólag eleget 
nem tehet. 

48 . Előterjesztetett a hegyaljai egyházmegyének Fiedler  
Nándor fancsali tanitó peres ügyének elintézése tárgyában 
kerületünkhöz intézett felterjesztése. 

Közgyűlés — tudomásul véve elnökség ama 
bejelentését, hogy a Fiedler-féle mindkét peres ügy 
az egyetemes törvényszék elé való vitel végett át-
tétetett az egyetemes felügyelő úrhoz —, maga 
részéről határozathozatal szükségét nem látja 

49. Olvastatott a hegyaljai egyházmegye folyó évi köz-
gyűlésének felterjesztése Miskolc panaszáról. A miskolci egy-
ház, amennyiben az államnak átadott elemi iskolájában műkö-
dött tanítói részint elhaltak, részint nyugalomba vonultak, 
a jelenleg a miskolci áll. elemi iskolában egyetlen egy evang. 
férfitanerő sem működik, azzal a kéréssel fordul a közgyü 
léshez, tegyen illetékes helyre előterjesztést aziránt, hogy az 
áll. elemi iskolákhoz legalább az egyháztagok számarányához 
mérten evangélikus vallású férfitanerők neveztessenek ki. 

• 

Közgyűlés a kérésnek helyt ad s felkéri Püs-
pököt, hogy a miskolci áll. elemi iskolához helyüre-
sedés esetén evang. férfitanerők kinevezése érde-
kében a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumnál eljárni méltóztassék. 

50. (D.) Az e pont alatt napirendre tűzött s a kebelbeli 
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tanítóegyesület működéséről szóló jelentést, mivel elnöke még 
nem készíthette el, 

közgyűlés pótlólag elkészíteni rendeli. 

51. Előadó ismerteti Abaffy Gyula egyetemes missziói 
lelkésznek az „Evangélikus Diákmissziói Tanács" szervezése 
és annak segélyezése tárgyában az egyházkerület közgyűlésé-
hez benyújtott indítványát, illetve kérelmét. Bemutatja a meg-
alkotandó „Evangélikus Diákmissziói Tanács" nevezett által 
elkészített szervezeti szabályzatát is. 

Közgyűlés Abaffy Gyula egyet, missziói lelkész 
indítványát elfogadja, a belmissziói munkának egyetemi, 
fő- és középiskolai ifjuságunk körében is megindu-
lását nagy örömmel látja, a megalakítandó „Ev. 
Diákmisszió Tanács" bemutatott szervezeti szabály-
zatát a maga részéről elfogadhatónak találja azzal, 
hogy e tanácsban a tanítói testület is képviselve le-
gyen. A 2 (két) beállítandó titkár fizetéséhez jelenleg 
— fedezet hiányában — nem járulhat hozzá, de a 
segélyezést a nyerendő magasabb államsegély ter-
hére kilátásba helyezi s annak folyósítására az egy-
házkerület pénzügyi bizottságát felhatalmazza. Ily 
értelemben felterjesztéssel él az egyetemes közgyű-
léshez, Abaffy Gyulának pedig apostoli buzgóságáért 
elismerő köszönetet mond s az evang. ifjúság 
evangelizálása körül kifejtett és kifejtendő munkájára 
Isten bőséges áldását kéri. 

52. Előterjesztetett a szupplikálás rendezésére vonatkozó 
indítvány. Tekintettel arra, hogy a ni. é. egyet gyámintézeti 
közgyűlés az egyetemes egyházi közgyűlés intelmének dacára 
a különböző szupplikánsok és egyházi célokra kéregetők 
száma állandóan szaporodik s időnként összetorlódva, egy-
egy egyházközségben ugy az egyházközségi elöljárókat, mint 
a gyülekezeti tagokat nem egyszer kinos helyzetbe hozza. 



Közgyűlés a baj kikerülése érdekében kimondja, 
hogy az egyházkerület területén csak a püspök 
előzetes engedélye alapján lehet bárminő más kerü 
leti egyházi célra pénzadományokat gyűjteni és a 
gyűjtés idejét és sorrendjét a püspök állapítja meg. 
Erről a határozatról a többi egyházkerület átirattal 
értesíttetik. 

Miután a tárgysorozatba felvett ügyek letárgyaltattak, 
elnöklő Püspök buzgó hálafohászával a közgyűlés véget ért. 

Kmf 
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A tiszai ág. hitv. evangélikus egyházkerület 
Miskolcon, 1928. évi május 1. napján tartott 

rendkívüli közgyűlésének 

J E G Y Z Ö K Ö N Y V E . 

Jelen voltak: 

Geduly Henrik püspök és Dr. Zelenka Lajos egyház-
kerületi felügyelő társelnöklete mellett: 

A) Egyházkerületi tisztviselők és birák : 

Dr. Mikler Károly főjegyző, 
Budapest 

Dr. Zsedényi Béla jegyző, 
Miskolc 

Hronyecz József püspöki 
titkár, Nyíregyháza 

Platthy Mihály törvsz. biró, 
Nagykázsmár 

Dr. Vietórisz István ügyész, 
Nyíregyháza 

Dr. Bartus Dezső ügyész, 
Miskolc 

Dr. Jancsó Lajos törvsz. 
biró, Miskolc 

Dr. Hacker Ervin törvsz. 
biró, Miskolc 

Duszik Lajos főjegyző, 
Miskolc 

Vietórisz László jegyző, 
Diósgyőr-vasgyár 

Marcsek János jegyző, 
Tokaj 

Tóth József törvsz. biró, 
Fancsal 

Farkas Győző trvsz. biró, Debrecen. 
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B) Az egyházmegyék képviseletében : 

a) A hegyaljai egyházmegyéből. 

1. Szavazati joggal: 

homrogdi Lichtenstein László egyházmegyei felügyelő, 
Miskolc 

Pazár István diósgyőri egyházfelügyelő, Miskolc 
Nemes Károly esperes, Diósgyőr 
Varga László lelkész, Abaujszántó 
Zemann Zoltán lelkész, Tállya 
Poppe Béla tanitó, Tállya. 

b) A tiszavidéki egyházmegyéből: 

1. Szavazati joggal: 

Dr. Dómján Elek, esperes, Sátoraljaújhely 
Marcsek János lelkész, Tokaj, most Ózd. 

2. Tanácskozási joggal : 

Dr. Kulcsár Barna, Nyírbátor 
Ottlyk Árpád h. felügyelő, Miskolc 
Ligeti Ede lelkész, Sajókaza 
Nandrássi Aurél 
Hronyecz József 
Záhony Dezső tanitó, Diósgyőr. 

A miskolci jogakadémia tanárai: 

Dr. Hacker Ervin, Dr. Sztehlo Zoltán, Dr. Surányi-
Unger Tivadar, Dr. Szontagh Vilmos. 

C) Fő- és középiskolai tanárképviselők : 

Dr. Bruckner Győző jogakadémiai dékán, Miskolc 
Gerhardt Béla tanitóképezdei főigazgató, Miskolc 
Dr. Vietórisz József főgimnáziumi igazgató, Nyíregyháza 
Adorján Ferenc leánygimn. igazgató, Nyíregyháza. 



Előzmények. 
Az április 30-án déli 13 órakor érkező Püspököt és 

a kíséretében érkezett egyházi férfiakat és kiküldötteket 
Duszik Lajos lelkész fogadta az állomáson. — D. u. 4 óra-
kor a jogakadémia tanári szobájában megbeszélést tar-
tott az Elnökség a két egyházmegye elnökeivel s a jog-
akadémia tanári karával a jogakadémiára vonatkozó ügy-
ben ; majd este hat órakor az egyház tanácstermében meg-
tartatott a szokásos előértekezlet, melyen a napirenden 
szereplő ügyek fölött élénk eszmecsere folyt. 

A közgyűlést megelőzően Istentisztelet tartatott a temp-
lomban, melyen a kerület lelkészi főjegyzője Duszik La-
jos buzgó imában kérte az Ur áldó és megsegítő ke-
gyelmét. 

A közgyűlés fél tizkor kezdődött s egyfolytában déli 
12 óráig tartott. 

Megalakulás. 
Miután a lelkész főjegyző jelentette, hogy a kerület 

tisztviselői és az egyházmegyék kiküldöttei jelen vannak, 
elnökség a határozat képességet megállapította. 

Megnyitás. 
Dr. Zelenka Lajos ker.-i felügyelő a következő be-

széddel nyitotta meg a közgyűlést: 

Szeretett testvéreim az Ur Jézus Krisztusban ! 

A rendkívüli idők rendkívüli feladatok elé állították anya-
szentegyházunkat és ebben főként a trianoni békediktátum 
folytán kegyetlenül megcsonkított és szorongatott tiszai egyház-
kerületünket. 

Ezen feladatok egyike, másika e lodázhat lan az egyház-
kerületi elnökség hatáskörén kivüleső elintézést igényelvén, el-
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nöktársam ömél tóságáva l egyetértően a mai rendkívüli egyház-
kerületi közgyűlés összeh ívása iránt kellett in tézkednünk. 

A tegnapi előértekezleten előterjesztettük a rendkívüli 
közgyűlés napi rendjére tűzött három ügy tényállását . Az egy-
kázkerületi közgyűlés bölcsessége a lehetőségek és esélyek 
a lapos mérlegelésével b izonyára az egyházkerüle t tekintélyé-
nek és jól felfogott é rdekeinek megfelelően fogja kifejezésre 
juttatni akara tá t . 

I. A jogakadémiá t illetően, mint azt már az előértekez-
leten tett előterjesztéseinkből méltóztatnak tudni, ezúttal már 
nem a n n a k megszüntetéséről, h a n e m időleges szüneteltetéséről 
van c supán szó, amely kérdésnek az e ldöntése Egyh. a lkotmá-
nyunk és az e részben ha tá lyban lévő kollégiumi szervezeti 
szabályrendele t ér telmében, — a kollégium ősi pártfogóságá-
nak bevonásáva l — a fentartó tiszai egyházkerület közgyűlé-
sének kizárólagos joga. 

A jogakadémia szünete l te tésének az ösmert opportunitási 
a lapon k imondása ese tében közegyházunknak az 1791/92-i 
XXXI. t. c. 5. § - á b a n a törvény kifejezett megál lapí tása sze-
rint örök időkre hatállyal biztosított főiskolák felállithatási és 
fenntar thatási joga csorbát elvileg nem szenvedve , ennek meg-
felelően tehát az esetleg szünete lőnek k imondandó jogakadé-
miát a n n a k idején, egyházunkra kedvezőbb viszonyok között 

nyilván újra m ű k ö d é s b e helyezhetnők, hogy a z o n b a n a jog-
a k a d é m i a szünetel te tésének a rekompenzációs alapon kimon-
d á s a a gyakorlatban nem volna-e egyenértékű a n n a k a feltá-
m a d á s reménye nélküli elal tätásával , — e részben nézetem 
szerint a l apos aggályok támaszthatók, a z o n b a n bár elnöktár-
sammal , mint az egyházkerület ezidőszerinti e lnöksége termé-
szetesen a történelmi felelősség á l láspont ján állunk, részemről 
e lösmerem, hogy egy megfelelő in tézményes ellenértéket nyújtó 
és kel lőképen garantált rekompenzác iós megoldás egyházunk-
nál le nem kicsinyelhető előnyöket juttathat, mig el lenben ki-
tartva múlt évi egyházkerületi közgyűlésünknek a jogakadémiá t 
minden körülmények között fenntartani határozott á l láspont ja 
mellett, számot kell ve tnünk azzal , hogy egyelőre, legalább is 
a politikai v iszonyoknak evangél ikus egyházunkra kedvezőbb 
alakulásáig, a már évek óta tartó és egyházi életünkre az 
energiák lekötése s a jogakadémia zavar ta lan működhe tése 
folytán is bénitólag ható, a z o n b a n már csak az eddigi ered-
ményt js tekintve sikertelennek nem m o n d h a t ó létfentartási 



küzde lmünkben még súlyos áldozatot igénylő s az eset leges 
kockázatot is viselni kész, következetes á l lhatatossággal fog 
kelleni kitartanunk. 

Ennek é rdekében a l aposan számot kell ve tnünk magunk-
kal egyházunk szellemi, erkölcsi és anyagi erőivel és azon 
befolyással, mellyel képesek vagyunk egyházhiveink áldozat-
készségét is fokozni. 

II. A tanítóképző intézetnek megfelelő épület emelésével 
elhelyezésére immáron hála az intézet agilis igazgatójának hegy-
aljai egyházmegyénk illusztris és buzgó felügyelője, Miskolc 
thjf. város m a g a s kulturérzékkel biró polgármestere, valamint 
kit első helyen kellett volna említenem : szeretett főpászto-
runk buzgólkodásának , támogatási készségének, illetve a bölcs 
irányításának, — minden reményeinket megha ladó módon, 
biztosítva van. Legyen m u n k á j u k o n Isten á l d á s a és f akad jon 
belőle előny hazánkra és anyaszen tegyházunkra ! 

III. Ami végül a vanyarci birtok ügyet illeti, sa jná la t ta l 
kell megállapítanom a magyar evangel ikus egyháza t a püs-
pöki birtokok jut ta tása révén ért hát rányok a lap ján is, hogy a 
magyar evangél ikus egyházunkat , a trianoni békediktá tum foly-
tán s igy kívülről ért há t rányoknak reánk nehezedő arányta la-
nul su lyosabb konzekvenciáin felül most már a haza i két 
protestáns testvéregyház viszonylatában, eddig fennállott pari tás 
elvének évszázadok folyamán kialakult gyakorlatával s zemben 
a lélekszámarány a lka lmazásábó l folyó hátrányokat is el kell 
szenvednie . 

Nézetem szerint a földbirtokjuttotásra egyaránt rászoruló 
magyar történelmi egyházak püspökei, hitfelekezeti hovátarto-
zásunkra tekintet nélkül, egyforma mértékben igényelhetik az 
állam gyámolító gondoskodásá t , mert az egyformán magas 
főpapi hivatásuk és közjogi á l lásuknak megfelelő életstandard-
juk biztosítása hiveik lé lekszámával legfeljebb annyi vonatko-
zásban van, hogy a nagyobb lé lekszámmal rendelkező egy-
házkerületeknek több mód juk van püspökeik szükségeik java-
d a l m a z á s á n a k mértékét az egyházhivek hozzá já ru lásábó l 
fedezni. 

A paritás konstruktiv irányú elvétől való eltérés a köz-
jogi és ezzel kapcsola tos anyagi voa tkozásu kérdéseiben ép 
most. annyi közös erővel megvívott harc után is nemzeti sze-
rencsétlenségünk szomorú nap ja iban csupán arra volna alkal-
mas, hogy a nemzet kívánatos egysége é rdekében jelentkező 
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áldozatos törekvéseknek bár s zándékon kivül eső, de mégis 
csak e l lensúlyozásával , a magyar oldott kéve gyanánt essék 
környező á d á z el lenségeinek olcsó z s á k m á n y á v á . 

Bízom azért ugy a m a g a s á l lamkormány, mint a törté, 
nelmi egyházak fenkölt lelkű vezetőinek bölcsességében és 
nem egy izben lélekemelő tettekben is jelentkezett hazafiúi 
érzésük által irányított igazságszeretetében, hogy a történelmi 
egyházak főként közjogi v iszonyla tában s az ezzel kapcsola tos 
anyagi vona tkozásokban , a lé lekszám szerinti tömegerőnek a 
műveltségen a lapuló szellemierőnek s a fenntartott intézménye-
ikből a közre háramló előnynek fölibe helyezését közéletünk-
ből legalább édes H a z á n k so r sának jobbrafordul táig kiküszö-
bölni mél tóz tassanak . 

Mélyen tisztelt Hittestvéreim 1 
H a z á n k kormányzója , evangél ikus egyházunk au tonom 

jogai és törvényes s z a b a d s á g a i n a k is l e g m a g a s a b b őre s egy-
ben egyházunk fenkölt lelkű pár t fogója : nagybánya i Horthy 
Miklós Őfőmél tósága a közelmúltban töltötte be H a z á n k jövő-
jének előkészí tésében kifejtett gondviselésszerű működésének 
8-ik évfordulóját . (A közgyűlés tagjai helyeikről fölemelkednek) 

Adjon az Ur kegyelme néki a lka lmat és erőt, hogy sze-
mélyes áldozat tal vállalt és folytatott munká j á t a már is meg-
állapítható sikerek fonalán, a nemzet összes konstruktiv erőinek 
fe lhaszná lásáva l , a mega egészében befe jezhesse . (Hosszan-
tartó élénk éljenzés.) 

Tisztelettel bejelentem, hogy az egyházunk és hazánk 
egyaránt nagy f iának Kossuth La josnak emlékére az Ország-
háztéren közadakozásbó l és a székesfőváros á ldozatkészségé-
ből felállított szobormű leleplezése ünnepélyén, egyetemes 
felügyelőnk felkérése folytán helyettesítésében megjelentem, 
amikor is az egyetemes egyház koszorúját Raffay bányakerü-
leti püspök ur magasszá rnya lá sú beszéde keretében az ország 
különböző részeiből összegyűlt nagyszámú pap io rná tusba öl-
tözött küldöttség részvételével e lhe lyez tük; virasszon a nagy 
férfiú szel lemének soha el nem homályosuló emléke fölött 
há lás nemzetének kegyelete. 

Midőn ehelyütt js örömmel üdvözlöm egyházkerüle tünk 
é rdemes világi főjegyzőjét a bpesti egyházmegye felügyelőjévé 
történt megválasz tása a lkalmából , működéséhez sikert kívánva 
egyúttal abbel i r eményünknek adok kifejezést, hogy kiváló 
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képességeit főjegyzői minőségében egyházkerüle tünk javára 
továbbra is értékesíteni szíveskedik. 

A testvér dunamelléki illetve tiszántúli református egy 
házkerület az apá ikhoz megtért nagyemlékű Darányi Ignác és 
gr. Degenfeld József főgondnokok székébe gr. Teleki József, 
illetve nagybánya i vitéz Horthy István lovassági tábornok egy-
házmegyei gondnok urakat választotta meg. Üdvözöljük őket 
tisztelettel és bizalommal. Legyen a köz é rdekében kifejtett 
működésükön Isten kegyelme és á ldása . 

Ezek után, midőn tisztelettel és szeretettel üdvözlöm egy-
házkerületi közgyűlésünknek élén szeretett főpásztorunkat , a 
mai rendkívüli közgyűlésre összegyűlt hivatalbóli és választott 
minden rangu és rendű tagjait, t anácskozása inkhoz Isten áldó 
kegyelmét kérve rendkívüli egyházkerület i közgyűlésünket 
ezennel megnyitottnak nyilvánítom-

Elnöklő püspök indítványára közgyűlés a 
felügyelő-elnök megnyitóját egész terjedelmében 
a jegyzőkönyvébe foglalni határozza; a benne 
előterjesztett indítványt egyhangú lelkesedéssel 
elfogadván, a Kormányzó Ur Ofőméltóságát 
államfői méltóságába lépésének 8. évfordulója 
alkalmából a következő hódoló táviratban 
üdvözli : 

„Tiszai egyházkerületünknek a mai napon 
Miskolc városában tartott rendkívüli közgyűlése 
az isteni gondviselés iránti hálával terjeszti fel 
Főméltóságodhoz hódoló üdvözletét államfői ál-
dásos működésének nyolcadik évfordulója alkal-
mából-

Áldja, tartsa meg Isten Főméltóságodat a 
mi teljessé leendő hazánk boldogitására. 

Geduly püspök, Zelenka felügyelő." 

1 a- Felügyelő elnök indítványára 

közgyűlés melegen üdvözli a budapesti egy-
házmegye felügyelőjévé megválasztott érdemes 
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világi főjegyzőjét, Dr. Mikler Károly nyug. jog-
akad. dékán tanárt, ki az üdvözlést megkö-
szönve igéri, hogy az egyházkerület minden élet 
nyilvánulását hűséges szivének egész melegével 
fogja követni s támogató érdeklődését még ak-
kor is megfogja tartani, midőn állását a kerület 
rendelkezésére fogja bocsátani. 

2. Elnökség bejelenteti, hogy a jogakadémia fenntar-
tása kérdésében igen nagy fontosságú mozzanatok me-
rültek fel. így elsősorban jelenti, hogy a mult évi rendes 
közgyűlés utasítására a püspök felterjesztéssel fordult a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz, kérve őt, hogy 
ezen rendelkezést, amellyel az államvizsga képesítésének 
a jogát a jogakadémiáktól megvonja, hatálytalanítani, 
azon rendelkezést pedig, hogy az akadémia I. évfolya-
mára csak 40 hallgató legyen felvehető, akként módositani 
szíveskedjék, hogy a felvételi létszám korlátozása tekin-
tetében az 1925/26 tanévre vonatkozólag életbe léptetett 
kormányrendelkezés legyen az irányadó. Ezen felterjeszté-
sekre dacára annak, hogy már a tanév vége felé haladunk 
s igy főkép az államvizsgáztatás szempontjából sürgősen 
szükséges volna a teljes tájékozódás, nemkülömben a 
püspök által küldött sürgető felterjesztés és az egyetemes 
egyház közgyűlése részéről felterjesztett és az egyház 
kerület határozatát mindenben támogató irányú hasonló 
tartalmú határozat dacára válasz mind a mai napig nem 
érkezett-

Kapcsolatosan jelenti az egyházkerületi elnökség, hogy 
az egyetemes közgyűlés az összes egyházkerületek egy-
házi és világi vezérférfiai részéről elhangzott lelkes fel-
szólalások után egyértelmű lelkesedéssel csatlakozva egy-
házkerületünk törvényes alapon álló jogfentartó nyilatko-
zatához, jegyzőkönyvének 11. számú határozatában hatá-
rozottan kimondja, hogy magáévá teszi a tiszai ág. h. ev. 
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egyházkerületnek, mint fenntartó hatóságnak a jogakadémia 
fenntartására vonatkozó határozatát, egyben kimondotta 
azt is, hogy mindaddig, mig ez a kérdés egyházunk is-
kola fenntartási jogát érvényre juttató megoldáshoz vezet, 
teljes erkölcsi erejével támogatja a tiszai egyházkerületet 
a miskolci jogakadémia fenntartását célzó küzdelmében 
s egyben ennek a kérdésnek állandó figyelemmel kiséré-
sére s az esetleg szükségessé válandó sürgős tárgyalások 
lefolytatásában való közreműködés céljából az egyetemes 
felügyelő elnöklete alatt bizottságot küld ki. 

Ez az egyetemes közgyűlés által kiküldött bizottság 
az egyházkerületi elnökség jelentése szerint a f. é. február 
havában tartott ülésén a miniszterelnök úrhoz és a vallás 
és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézendő felterjesztés 
szövegét állapította meg, f. évi március havában tartott 
ülésén pedig az esetleges ujabban célszerűnek mutatkozó 
további lépések kérdésében tanácskozott. A bizottság ezen 
utóbbi ülésén meghal gatta a jogakadémia ügyében az 
egyetemes felügyelő úrtól jövö meghívásra a kultuszmi-
niszter urnái folytatott bizalmas megbeszélésen részt vett 
egyetemes és egyházkerületi elnökségnek e megbeszélés 
részleteiről szóló beszámolását, mely azt tartalmazta, hogy 
amennyiben a jogakadémia fenntartó hatósága hajlandó 
volna az akadémia működését ideiglenesen szüneteltetni, 
a miniszter ur más téren igyekeznék az egyházegyetem 
és az egyházkerület hasonirányu szükségleteire való fi-
gyelemmel kárpótlást nyújtani. 

Az egyházkerületi közgyűlés meghallgatva és 
egyhangúlag tudomásul véve az elnökségnek a 
jogakadémia fenntartása kérdésében ujabban fel-
merült mozzanatokról beszámoló jelentését, hálás 
érzülettel állapítja meg azt, hogy a vall. és köz-
okt. ügyi miniszter ur u. n. rekonpenzációs aján-
latábn egyházunk iránti jóakaratú érdeklődéséi 
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nyilvánította. Elvi szempontból azonban kimondja, 
hogy a hazai protestáns egyházak évszázados 
autonóm jogának lényegi tartozékát képező az 
1790/91 -iki 26. törvénycikk s szentesitett egyházi 
alkotmányunkban érvényben levő rendelkezésein 
alapuló főiskolai fenntartási jog gyakorlati érvé-
nyesítésével, tehát a miskolci jogakadémia tör-
vénybiztositotta fenntartásával szemben az egy-
háznak bármi más téren leendő kárpótlása elvileg 
és a jogfenntartás szellemében, sem a történeti 
múltnak, sem a jövőnek tartozó felelősség tekin-
tetében figyelembe nem jöhet, mert amennyiben 
a magas kormány felismeri annak szükségét, 
hogy az egyház egyes intézményei kifejlesztesse-
nek vagy más egyházakéhoz hasonlóan egyhá-
zunk számára is uj intézmények alapíttassanak, 
azoknak állami támogatással való kifejlesztése, 
illetve megalapozása az 1848. XX. t. c. kötelező 
rendelkezése értelmében úgyis a magas kormány 
törvényes feladata és hatáskörébe tartozik anél-
kül, hogy ezzel szemben a magas kormány 
meglévő évszázados intézmény szüneteltetését 
feltétel gyanánt köthetné ki, — tehát amidőn az 
egyházkerületi közgyűlés egyfelől változatlanul 
és egyértelműséggel, az atyák vér- és anyagi 
áldozata által létesített alkotások megóvása, 
megőrzése és az utódok részére biztosítása iránt 
tartozó hűséggel s tántoríthatatlanul ragaszkodik 
ősi kollégiumi jogakadémiája további fenntartá-
sához és e téren való minden egyéb ellenérté-
kekre való kárpótlás tárgyalást az egyháznak a 
magyar alkotmányban lefektetett közjogi termé-
szetű jogállása, valamint egyházkerületünk és a 
coll. ősi pártfogóság mint kettős fenntartóhatóság, 
közötti jogviszony szempontjából célravezetőnek 
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annál kevésbbé pedig időszerűnek az alább 
kifejtendők szerint nem tart; addig másfelől is-
mételten ráutal arra, hogy az államvizsgáztatási 
jog, amelyet az akadémia részére az 1790/91-iki 
törvény és 1911. évi királyi rendelet biztosit, mi-
niszteri rendelettel az akadémiától meg nem 
vonható, és hogy a jogász túltermelés megszün-
tetése céljából más, ezen a törvénnyel és királyi 
rendelettel meg nem egyező intézkedéstől eltérő 
eszközök sokkal hatékonyabban volnának alkal-
mazásba vehetők. 

Végül az egyházkerületi közgyűlés az el-
nöki bejelentésből hálásan értesül arról, hogy a 
társegyházkerületek s maga az egyház-egyetem 
az ősi evangéliumi hűség és alkotmány-védelem 
szellemében lelkesedéssel tették magukévá egy-
házkerületünk főiskola-védő álláspontját s hogy 
e célra az egyházegyetem külön bizottságot is 
szervezett. Ami az utóbbi bizottság hatáskörét 
illeti, az egyházkerület, mint tulajdonos iskola-
fentartó azt a bejelentést, hogy a bizottság, bár 
feladata kizárólag az egyházkerületnek az aka-
démia fenntartása kérdésében való támogatásá-
ban áll, nemes érdeklődésének és támogató kész-
ségének ujabb bizonyítékaként mégis fáradsá-
got vett magának arra, hogy meghallgassa az 
egyetemes és az egyházkerületi elnökség beszá-
molóját a vallás és a közoktatásügyi miniszter 
ur Őnagyméltósága által kilátásba helyezett úgy-
nevezett recompensatiók tárgyában, — hálásan 
veszi tudomásul, az összes kapcsolatos kérdések 
tekintetében való intézkedés és döntés jogát mint 
tulajdonos iskolafentartó természetszerűleg önma-
gának tartván fenn. 

Minthogy pedig az egyházkerület és a Col-
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legium ősi pártfogósága között 1891-ben kötött 
kétoldalú szerződés értelmében a jogakadémia 
társfentartó hatósága az ősi pártfogóság is, amely-
nek az egyházkerülethez való viszonya a tria-
noni rendelkezések óta tisztázást még nem nyert, 
ennélfogva az egyházkerület fenti határozatának 
alaki jogi szempontból való végleges érvényes-
ségére való tekintettel mellőzhetlennek látja a 
két társfenntartó hatóság közötti jogviszony meg-
állapítását esetleg tehát a társfentartónak meg-
hallgatását is, mely célból a közgyűlés az el-
nökség vezetése alatt Duszik Lajos, Dr. Mikler 
Károly és Dr. Bruckner Győző közgy. tagokból 
álló bizottságot küld ki azzal az utasítással, hogy 
a f. évi rendes egyházkerületi közgyűlésnek az 
ősi pártfogóság miként való egybehivása és eset-
leges meghallgatása céljából tegyen javaslatot. 
Ezen határozatnak az egyetemes egyházi és is-
kolai felügyelő úrral, valamint a társegyházkerü-
letekkel való közlésével az elnökség megbizatik. 

3. Püspök bemutatja a felemelt s időközben a ker.-i 
pénztárba kiutalt adó-alapi segélynek az Elnökség által 
megállapított felosztását, mely szerint 

1. Abaujszántó 
2. Kisvárda ... 
3. Fancsal 
4. Sátoraljaújhely 
5. Tokaj 
6. Érpatak 
7. Hernádvécse 
8. Tállya 
9. Diósgyőr 

10. Jákfalva 
11. Kölese 

400 Pengőt 
400 
400 
400 
400 
200 
200 
200 
200 
200 
100 



12. Geszteréd 
13. Kálmánháza 
14. Ózvidéknek 

100 Pengőt 

15. Eger-Gyöngyös ••• 
16. Fancsali hitoktató 

100 
100 
100 
100 

Összesen 3.600 Pengőt kap. 

Kerületi gyűlés a megállapított szétosztási ter-
vezetet elfogadja s azt határozottá emeli; az 
adóalapi segély felemelését megnyugvással véve 
tudomásul előterjesztett indítványra felterjesztést 
intéz az Egyetemhez az iránt, hogy a ref. Kon-
venttel egyetértően a segély további emelését 
egészen annak teljes valorizációjáig szorgalmazni 
méltóztassék. 

3/a. Püspök elnök előterjeszti az Evangélikus Papnék 
Országos Szövetsége megkeresését a lelkészi és tanítói 
árvák nyaraltatási akciójának támogatása s ilyen árvák 
nyilvántartása tárgyában. 

Kgy. a legbensőbb elismeréssel és hálával 
veszi tudomásul a mi megértő és jóságos lelkű 
papnéasszonyaink nemes akcióját s arra az Ur 
áldását és megsegítő kegyelmét esdi. 

Felhívja mindkét egyházmegye egyházköz-
ségeit, hogy ez áldásos akciót adományaikkal 
támogatni szíveskedjenek. 

A lelkészeket felhívja az ilyen árvák kimu-
tatására s a Szövetség figyelmébe ajánlására. 

4. Az Országos Földbirtokrendező Bíróság által a 
tiszai ág. hit. ev. egyházkerületnek mindenkori püspöke 
javadalmazására juttatott vanyarczi (Nógrád vm,) mintegy 
580 k. hold kiterjedésű földbirtok ügyének előadására 
felkért Lichtenstein László egyh. megyei felügyelő két-
rendbeli előterjesztést tesz. 
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Egyik előterjesztése oda irányul, hogy a kerület fog-
laljon álláspontot, első sorban a szóbanforgó birtok meg-
tartásának ügyében és az ezzel össze függő kérdésekben : 
határozzon a birtok hasznosításának módjára nézve és 
ezt követőleg, a birtoknak házi kezelésbe való vétele 
esetére döntsön a birtok beinstruálásához szükségelt köl~ 
csön tőkének legalkalmasabb megszerzéséről. 

Jelenti, hogy különböző körülmények folytán a bir-
tokot mindezideig nem lehetett megfelelően hasznosittatni. 

Az elnökség a nagymélt. vall. és közokt. miniszter 
úrhoz beadott kérvény utján kísérletet tett arra, hogy a 
felette nehezen hasznosítható jövedelmezőség tekintetében 
a többi prot. egyházkerület e célra juttatott földbirtokaival 
arányban nem álló földbirtok vagy az 0 . F. B. eredeti 
álláspontjához képest más vagyonváltsági föld juttatásával 
némileg kiegészíttessék, vagy ha ez lehetséges nem volna, 
a földbirtok visszavételével a legközelebb mult években 
szokásos késszpénzben való államsegélyezés állíttatnék 
vissza. A kiegészítés iránt előterjesztett elnökségi kérelem 
azonban az 0 . F. B. részéről nem teljesítetett, illetékes 
kormánytényezők pedig kijelentették, hogy a mennyiben 
az egyházkerület lemond a vanyarczi földbirtokról, nem 
csak, hogy az e helyett folyósítandó államsegély nem 
emelkednék évi 5800 pengőnél többre, aminél pedig a 
vanyarczi földbirtok mégis csak többet jövedelmez, hanem 
az egyházkerületet még anyagi felelősség is fogja terhelni 
a birtok volt tulajdonosának az állampénztár által fize-
tett 560.000 penpő megváltási összeg mintegy egy évi 
kamataiért. 

Ilyen körülmények között az egyházkerületi elnökség-
gel egyetértőleg a földbirtok elfogadására és megtartására 
vonatkozólag hozandó ujabb határozat mellett az egyfor-
mán osztó igazság, és méltányosság elvének szem előtt 
tartásával a megoldás vagy az volna, ha a közgyűlés 
indokolt felterjesztéssel fordul a vall. és közokt. miniszter 
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úrhoz, hogy a püspök részére ezen előreláthatólag 4—5 
évre terjedő időre, amig a bevezetőleg felsorolt akadá-
lyozó körülmények fokozatos elhárításával a vanyarczi 
földbirtok megfelelő termő erejét ismét vissza szerzi, fo-
kozatosan csökkenő mértékű kivételes készpénz állam-
segélyt kiutalni méltóztassék, vagy abban, ha a birtok 
bérlet utján megfelelően hasznosítható nem volna, a püs-
pök a földbirtokot házi kezelésbe venni volna kénytelen, 
ennek lehetővé tétele céljából az egyházkerületi közgyű-
lés hatalmazza fel az elnökséget, hogy a vanyarczi bir-
tokra, a bekebelezési engedély megadásával és annak 
leltárszerü igazolásával, hogy a felvett összeg a földbir-
toknak a szükséges élő és holt felszereléssel való ellátá-
tására fordíttatott, 100.000 pengőnél nem magasabb köl-
csönt vehessen fel. 

Meg kell itt jegyeznem, hogy a kerületre nézve leg-
megnyugtatóbb az lenne, ha a birtok házikezelésbe való 
vétele lehetőleg mellőztetnék, ha azonban az el nem kerül-
hető és a házi gazdálkodás folytathatásához a már emiitett 
kölcsön felvétele elkerülhetetlen : a kerületnek magasabb 
szempontból ragaszkodnia kellene ahhoz, hogy az általa 
felveendő 100.000 pengős kölcsönnek az a része, mely 
élő befektetésre szolgál, haszonélvező püspök által az 
instrukció természetének megfelelő, a mezőgazdasági üze-
mekben szokásos módon és idő alatt a kerület javára 
törlesztessék." 

Egyházkerületi közgyűlés előadó jelentését 
tudomásul veszi s az annak kapcsán a nagy-
mélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
intézendő felterjesztés tekintetében előterjesztett 
javaslatot határozati erőre emeli és véglegesen 
kötelezően kijelenti, hogy a vanyarczi földbir-
tokot a püspöki javadalmazás céljaira elfogadja 
és megtartja, egyben az esetre, ha a nagymélt. 

2 
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vallás- és közokt. miniszter úrhoz az átmeneti 
időre fokozatosan csökkenő államsegély biztosí-
tása és folyósítása tárgyában intézendő kérvény 
felterjesztése eredménnyel nem járna, és a föld-
birtokbérlet utján csak némileg is elfogadható 
mértékben hasznosítható nem volna, felhatalmazza 
az egyházkerületi elnökséget, hogy a birtoknak a 
püspök által leendő házi kezelésbe vétele céljá-
ból a földbirtok által jelzálogilag biztosított 
100.000 pengő törlesztéses kölcsönt kifejezetten 
és leltár által igazoltan, a földbirtok megfelelő 
élő és holt felszerelések való ellátása céljából 
felvehessen, melynek az instrukcióra eső része 
az indokolás szerint törlesztendő. 

Egyben az esetben, ha a mutatkozó fejlemé-
nyekhez képest, a fentiekben elhatározott törlesz-
téses kölcsön vétetik igénybe, a püspök hivatali 
utódainak jogos érdekeire való tekintettel már 
most kimondja az egyházkerület, hogy az egy-
házkerület egy megbízott gazdasági szakértőjéből 
és egyházkerületi ellenőrből álló, az egyházkerületi 
felügyelő elnöklete alatt működő leltári bizottsá-
got alakit, amelynek feladata lesz évenkénti 
helyszíni szemle utján meggyőződést szerezni s 
a mindenkori egyházkerületi közgyűlésnek jelen-
tést tenni arról, hogy a földbirtok élő és holt 
felszerelésének érték állagában változás állott-e 
be, az ezen értékállagon felüli évi növedékkel 
való szabad rendelkezés természetszerülep a 
mindenkori haszonélvező püspöknek tartatván 
fenn. 

4/a. A felvenni szándékoló törlesztéses kölcsönügy 
részletére nézve folytatólag előadja : „Püspök űr Őmél-
tósága folyó évi április hó 3-án 313—918. szám alatt 
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kelt átiratával az iránt is keresett meg, hogy az Országos 
Földbirtokrendező Bíróság által, a tiszai ág. hitv. ev. 
egyházkerületnek mindenkori püspöke javadalmazására 
juttatott vanyarci (Nógrádmegye) mintegy 580 k. hold ki-
terjedésű földbirtokra, első helyen leendő bekebelezés 
feltétele mellett felveendő 100.000 pengőt kitevő törlesz-
téses kölcsönre nézve előterjesztést tegyek, mely kölcsön 
a földbirtoknak házi kezelésbe vétele esetére, annak be-
instruálására szükségeltetik s amely kölcsön a jelenlegi 
gazdasági viszonyok számbavételével a legkedvezőbben 
a Protestáns Központi Hiteliroda utján volna nézetem sze-
rint előnyösen biztositható." 

< 
„E megbízatásnak kötelességszerűen eleget teendő, 

mindenekelőtt megállapítom, hogy értesülés szerint a 
Protestáns Központi Hiteliroda, melynek élén Dr. Balthazár 
Dezső ref. püspök és Dr. Kováts J. István ref. theologiai 
igazgató urak állanak, a folyó év elején kezdte meg köz-
érdekű mőködését s állítólag sikerült oly előnyös és bő-
séges amerikai hitelforrást biztosítania a magyar református 
és ág. hitv. ev. egyházak részére, amellyel állításuk sze-
rint egyetlen hazai hitelforrás sem versenyezhet. 

„A szóbanforgó amerikai pénzcsoport, amellyel össze-
köttetésben áll az iroda 3.000.000 dollár,' kb. 18.000.000 
pengőben állapította meg azt a minimális összeget, amely-
nél kevesebbet nem hajlandó rendelkezésére bocsájtani 
a magyar protestáns egyházaknak, ezen összeg a hitel-
iroda tudósítása szerint rövid 3 hét alatt tuljegyeztetett. 

Egy 30 év alatt törlesztendő amortizációs kölcsönt 
az iroda, a ma szokásos 90—920/o-os árfolyam helyett 
hajlandó vagy minden levonás nélkül 100,/p-os kibocsá-
tás mellett, az összes költségeket magában foglaló 8'8— 
8'9n°-os annuitással, vagy 920f-os leszámolás alapján 
8"/p-os annuitás mellett engedélyezni és azon reménynek 
ad kifejezést, hogy az amerikai kiküldöttekkel a folyó 
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hóban tartandó személyes tárgyalásukon még kedvezőbb 
feltételeket is sikerülni fog elérni. 

(A 8'90/o-os annuitásos kölcsön 8'60/o-nak a 80/o annui-
tásos kölcsön 8'330/o-nak felel meg.) 

„A kölcsönök az amerikai Egyesült Államok arany-
dollárjára szóló kötvényekben számoltatnak el. 

„A tiszai ev. egyházkerület által felvenni szándékolt 
100.000 pengő kölcsönigénylését Püspök ur is, nagyon 
helyesen, a hitelirodánál kellő időben előjegyeztette." 

Véleménye szerint az irodának lehetnek előnyös kül-
földi nexusai, de miután még nem nyújtottak konkrét 
kölcsönöket, a szervezésnek jelenlegi stádiumában nem 
is nyújthattak s mivel az iroda egyelőre csupán a köl-
csön igényeket gyűjti és a folyósításra pedig csak akkor 
fog sor kerülni, ha a megfelelő mennyiségű kölcsönanyag 
már együtt van, célszerűnek mutatkozott ennélfogva elő-
zetesen biztonságot szerezni aziránt, hogy az ajánlat el-
fogadása esetén a kölcsön folyósítása biztosra várható-e, 
avagy az iroda még mindég csak kísérletezik, ami hasonló 
akcióknál gyakori jelenség szokott lenni, 

Ezért kiindulva abból, hogy a kerületnek konkrét 
kölcsön szükséglete sürgős, kötelességet vélt teljesíteni az 
egyházkerület iránt az által, hogy a már jelzett tárgyalá-
sokkal párhuzamban érintkezést keresett a Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár Egyesület budapesti pénzintézettel a 
felvenni szándékolt 100.000 pengős törlesztéses kölcsön 
ügyében, mely egyesület hajlandónak nyilatkozott a kivánt 
törlesztéses kölcsönt a jelenlegi legkedvezőbb feltételek 
mellett folyósítani és pedig 900/o-os árfolyam elszámolás-
sal 25 év alatt törlesztendő, félévi előzetes részletekben 
fizetendő, évi 9'40/o annuitás mellett. 

A P. H. E. T. Egyesület előadó közbenjárására még 
azon koncessiót tett-, hogy a szokásos bekebelezéstől el-
tekint, azonban kiköti azt, hogy a kerület kötelezettséget 
vállaljon arra nézve, hogy ingatlanát más hitelező részére 
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nem fogja lekötni, ez tetemes költségmegtakarítást jelent, 
de egyúttal az egyházkerület erkölcsi szavatosságának is 
kétségtelen honorálása. 

Ily körülmények között az egyházkerületnek jól fel-
fogott érdekében javaslata ez : „határozza el az egyház-
kerületi közgyűlés névszerinti szavazással a Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár Egyesülettől a szóban forgó 100.000 
pengő (18.000 dollár) kamatozó kötvénykölcsönnek a be-
mutatandó részletek szerinti felvételét, de egyben hatal-
mazza fel ezen határozattal az egyházkerület elnökségét 
arra is, hogy az esetre, ha az egyházi kölcsönök megol-
dására irányuló mozgalom sikerrel fog járni és a Protestáns 
Központi Hiteliroda révén az egyházkerület kellő időben 
kedvezőbb feltételű kölcsönhöz juthatna, azt a kerület 
pénzügyi bizottságának hozzájárulásával felvehesse, mely 
esetre kötelező a kerületre nézve a Protestáns Központi 
Hitelirodával szemben is a mai közgyűlés által e tárgy-
ban hozott általános jellegű határozatok." 

Kérem javaslataimnak elfogadását. 
(Határozathozatal előtt a P. H. E. T. E. kétrendbeli 

levelének és közjegyzői okirat mintájának bemutatása.) 

Az előterjesztett határozati javaslat meghall-
gatása után elnökség névszerinti szavazást rendel 
el, melynek eredményeként — miután a jelen-
lévő és illetékes kgyi tagok valamennyien „igen"-
nel szavaztak — elhatározza, hogy kgy. a püspöki 
birtok beinstruállására 100.000 pengő kölcsönt 
vesz fel a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egye-
sülettől, de felhatalmazza az Elnökségét arra, hogy 
— ha a Prot. Központi Hiteliroda részéről kellő 
időben kedvezőbb feltételű kölcsönhöz juthatna -
azt a nevezett hitelirodától felvehesse fennállván 
az e tárgyban hozott általános jellegű határozatok. 

A kölcsön folyósításának részleteiről szóló 
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leveleket, valamint a közjegyzői okiratot elnökség 
felolvastatván kgy. a kötelezvényt elfogadja, mely-
nek egy példánya a jelen jkv. mellékleteként a 
kerület levéltárában megőrzendő, aláírásra és az 
ellenérték felvételére az Elnökséget hatalmazza fel. 

5. Egyházkerületi elnökség jelenti, hogy a tanítóképző 
építkezése ügyében a nagym. vall. és közoktat, miniszter 
úrhoz építkezési államsegély folyósítása iránt beadott ké-
relmünk, főként az egyetemes felügyelő ur hálára kötelező 
buzgó támogatása révén az egyházegyetem u. n. globális 
építkezési államsegélye terhére akként nyert elintézést, hogy 
az állampénztár az államsegély által fedezett építkezési 
kölcsön letörlesztése idejéig e célra évi 7.000 pengőt fo-
lyósít egyházkerületünk számára. Az első 7.000 pengő 
már ki is utaltatott. 

Ezen az alapon, mivel az évi 7.000 pengő államse-
géllyel mintegy 70.000 pengő fedezet áll rendenkezésünkre 
s azonkívül Miskolc thjf. város polgármesterének minden 
dicséret mértékét meghaladó megértő támogatásából és a 
törvényhatóság hálára kötelező áldozatkészségéből, bár 
későbbi folyósításra, de jogerős határozattal biztosított to-
vábbi 36.000 pengőt kitevő városi segéllyel is számolnunk 
lehetett, a miskolci egyház elnökségének és tanácsának 
áldozatkész hozzájárulásával pedig, a tanítóképző részére 
annak Miskolcon való működése idejére biztosíttatott a 
templom udvarán levő földszintes ház használata: az 
egyházkerületi elnökség a nyert felhatalmazásnál fogva 
terv és költségvetés készítését rendelte el e ház emeletre 
húzására a tanitóképző-intézet, a gyakorló iskolai tanter-
mek és az igazgató lakás elhelyezése céljából. A terv és 
költségvetés el is készült, az utóbbi mintegy 110.000 
pengőt irányzott elő, tehát csaknem utolsó fillérig, rendel-
kezésünkre állott minden anyagi eszköz arra a célra, hogy 
ezt a régóta vajúdó kérdést kívánatos befejezéshez jut-
tassuk. 



Ekkor jött azonban az a meglepően kedvezőtlen for-
dulat, hogy a város kiküldött szakközegei, alapos hely-
színi szemlét tartván a felemelésre kiszemelt épületen, 
megállapították, hogy az emelet ráhuzását nem birja el, 
mert alápincézés hiján, a falak az utca szinttől számított 
több mint egy méter magasságra átnedvesedtek s igy már 
kevésbé állékonyak. 

E váratlan fordulat hatása alatt a püspök április hó 
13-án kiszállott Miskolcra, hogy az ottani egyházközség 
és a tanítóképző vezetőségével a további teendők felől 
tanácskozást tartson. Az értekezlet, miután az az örven-
detes tény közöltetett, hogy Miskolc tvhj. város polgár-
mestere és közönsége erre irányuló kérvény benyújtásának 
feltétele mellett, hajlandóságot mutat egy a Dayka Gábor 
utcára fronttal fekvő teleknek az építkezés céljára való 
átengedésére, abban állapodott meg, hogy a templom ud-
varán lévő épület emeletre húzásának a gondolatát elejti 
és amennyiben a Dayka Gábor utcai telket, amely a 
templom udvarán levő épület telkével különben is össze-
függ és megfelelő nagyságánál fogva a tanitóképző-intézet 
céljaira alkalmas, sikerült megszerezni, az ezen a telken 
való építkezést ajánlja az egyházkerületi közgyűlésnek. 

Az értekezlet befejeztével püspök az egyházközség 
elnökségéből és a tanítóképző igazgatójából álló küldött-
ség élén tisztelgett a polgármesternél, kérve őt a telek 
átengedésére, amit a polgármester szives is volt kilátásba 
helyezni. A püspök azóta már be is adta a kérvényt a 
törvényhatósághoz s ujabb tervet és költségvetést készít-
tetett-

Az ujabb terv és költségvetés szerint azonban, dacára 
a lehető legszerényebb kivitelnek, a térmértékek és deco-
ratió a lehető legszűkebb mértékre való korlátozásának, 
az uj épület 158.000 pengő körüli összegbe kerülne, s igy 
az építkezés keresztülvitele elé a fedezetben mutatkozó 
50.000 pengő körüli hiány ténye tornyosul akadályként. 
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Ezen megállapítás után f. é. április hó 20-án püspök 
eljárt a nagymélt. vallás- és közoktat, kormánynál a 7.000 
pengő évi építkezési államsegélynek lehetőleg évi 12,000 
pengőre való emelése céljából. Majd az ott nyert felvi-
lágosítások figyelembevételével kérvényt is szerkesztett 
ugyanezen célból, amelyet a közgyűléstől nyerendő felha-
talmazás esetén szándékozik benyújtani. A kérvény vár-
ható sorsa szempontjából püspök jelenti, hogy annak 
kedvező elintézése a f. évre már semmikép sem, de a 
1929/30 költségvetési évtől kezdődőleg minden való-
színűség szerint remélhető, ugy, hogy ha az egyházkerü-
leti közgyűlés bölcsesége elrendelné az építkezés fogana-
tosítását, a f. évre és az 1929 év első felében feltétlenül 
számolni kell azzal, hogy a fedezetlen hiány kamatterhét 
az egyházkérületi pénztárnak kell viselnie és gondoskodnia 
arról, hogy ez a fedezetlen hiány is kölcsön felvétele 
utján nyerjen fedezetet. 

Az egész építkezésre felveendő kölcsön másként nem 
biztositható, mint ha az uj épület telkének tulajdonjoga 
telekkönyvileg a miskolci egyház ingatlanaként lesz 
lajstromozva, a kölcsönt az államsegélynek e célra leendő 
lekötése mellett az egyházközség veszi fel és bocsátja az 
egyházkerület rendelkezésére, viszont az egyházközség 
kötelezi magát, hogy ezt a telket és a rajta megépítendő 
épületet, nemkülönben a templom udvarán lévő s eleddig 
is a tanitóképző-intézet által használt épület a tanitókép-
ző-intézet által leendő használatra minden dij és térítés 
nélkül átengedi és amennyiben a tanitóképző-intézet 
Miskolcról máshová helyeztetnék, a hátralékos törlesztési 
részleteket saját pénztárából fedezi. 

Az egyházkerületi közgyűlés az elnökség 
jelentéséből hálásan értesül a megértő jóindulat-
ról és támogató készségről, melyben a nehéz 
viszonyok közé jutott menekült tanintézetet vég-
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leges elhelyezkedéséré irányuló törekvéseiben a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium, Báró Radvánszky Albert egyetemes fel-
ügyelő, dr. Mikszáth Kálmán miskolci főispán, 
dr. Hodobay Sándor miskolci polgármester Őmél-
tóságaik és Miskolc thjf. város közönsége mély 
hálára kötelező módon részesítették és ezért 
őszinte köszönetét nyilvánítja. 

Jóváhagyólag és a tanúsított buzgóságért há-
lás elismeréssel veszi tudomásul az egyházke-
rület a miskolci egyházközségi elnökségnek és a 
tanitóképző-intézet igazgatójának az építkezés 
ügyében eddig tett intézkedéseit és kifejtett fá-
radozását. 

Elismeréssel látja, hogy az egyházközség a 
maga részéről buzgón támogatja az egyházke-
rületet a nagyfontosságú cél elérése elé gördülő 
akadályok elhárításában. 

Megbízza a püspököt, hogy az építkezési 
államsegély a váratlan akadályok miatt elkerül-
hetetlenné vált felemelése érdekében a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz kérvénnyel forduljon. 

Megbízza az elnökséget, hogy az előadott 
elnöki jelentés vonatkozó részletei értelmében az 
építkezési államsegély lekötése, az egyházközség 
által felveendő építkezési kölcsön, a tulajdon- és 
a használati jog kérdéseiben jogilag érvényes 
formában megállapodást létesítsen, a megfelelő 
előfeltételek biztosítása esetén az építkezést fo-
ganatosítsa és eljárásának eredményéről az ősz-
szel megtartandó rendes egyházkerületi közgyű-
lésnek tegyen jelentést. 

Egyben átérezve annak, az intézet további 
áldásos fejlődése szempontjából igen fontos kö-
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vetelménynek súlyosságát, mely a vidékről bejáró, 
vagy a megszállott területekről hozzánk tanulni 
jövő ifjúságnak az intézettel egybetartozó inter-
nátusban való elhelyezésében áll, akként határoz, 
hogy a már meglévő, a miskolci egyház tulajdo-
nát képező iskola-épület felhasználásával az in-
ternátus létesítése folyamatba vétessék. 

6. Miután a rendkívüli közgyűlés tárgysorozata ki-
merült, elnöklő Püspök megköszönvén a tagok lelkes 
résztvevését, a közgyűlést buzgó imával berekeszti. 

Jegyezte : 

Duszik Lajos 
főjegyző. 

Hitelesítjük : 

Miskolcon, 1928. junius hó 25-én. 

Geduly Henrik Dr. Zelenka Lajos 
püspök egyházkerületi felügyelő-

Lichtenstein László Nemes Károly 
egyházmegyei felügyelő- tb- főjegyző. 

Mar esek János Vietórisz László 
jegyző- jegyző. 

Platthy Mihály. 
egyházmegyei m- felügyelő. 



A tiszai ág. hitv. evangélikus egyházkerület 
Nyíregyházán 1928. évi szeptember 4. és 5. 

napjain tartott rendes közgyűlésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E . 

Jelen voltak : 

I. 

Vendégek : br. Radvánszky Albert, egyetemes egy-
házi és iskolai felügyelő, Kapy Béla, a dunántuli egyház-
kerület püspöke, Dr. Szelényi Aladár, egyet, főjegyző, 
Kuthy Dezső, egyet, főtitkár, 

továbbá az Ev. Papszék Orsz. Szövetségének kerü-
letünkbeli tagjai : Geduly Henrikné, Tóth Józsefné, Nemes 
Károlyné, Dr. Dómján Elekné, Marcsek Jánosné, Vietórisz 
Lászlóné, Kopcsó Jánosné, 

valamint a Miskolci Ev. Nőegylet képviseletében : 
özv. dr. Markó Lászlóné, elnök, Weidlich Pálné, társ-
elnök, Tury Józsefné és Gerhardt Béláné, alelnökök s 
Molitor Gusztávné, 

végül a Miskolci Ev. Leányegylet küldöttsége : Gerhardt 
Ibolya, Tury Magda, Weidlich Idus. 
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IL 
Geduly Henrik püspök és Dr. Zelenka Lajos egyház-

kerületi felügyelő társelnöklete mellett a következő köz-
gyűlési tagok : 

A) Egyházkerületi tisztviselők és birák : 

Dr. Mikler Károly főjegyző, 
Budapest 

Duszik Lajos főjegyző, 
Miskolc 

Dr. Zsedényi Béla jegyző, 
Miskolc 

Szohor Pál jegyző, 
Nyíregyháza 

Hronyecz József püspöki 
titkár, úgyis mint ker. 
levéltáros, Nyíregyháza 

Dr. Jancsó Lajos törvsz. 
biró, Miskolc 

Platthy Mihály törvsz. biró, 
Nagykázsmár 

Werner Gyula tvsz. biró, 
Kisvárda 

Dr. Bartus Dezső ügyész, 
Miskolc 

Dr. Vietórisz István ügyész, 
Nyíregyháza 

Dr. Galánffy János tvsz. 
biró, Debrecen 

Marcsek János jegyző, 
Tokaj 

Vietórisz László jegyző, 
Diósgyőr-vasgyár 

Tóth József törvsz. biró, 
Fancsal 

Krieger Mihály egyházker. 
II. lelkész, Nyíregyháza 

Nemes Károly ker. szám-
vevő, Diósgyőr 

Dr. Bencs Kálmán, a nyíregyházi Kossuth Lajos reálgim-
názium felügyelője 

Szohor Pál, a nyíregyházi leánygimnázium felügyelője. 

B) Az egyházmegyék képviseletében : 

a) A hegyaljai egyházmegyéből. 

1. Hivatalból: 

homrogdi Lichtenstein László egyházmegyei felügyelő, 
Miskolc 

Nemes Károly esperes, Diósgýôr 
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2. Szavazati joggal : 

Platthy Mihály egyházm. 
másodfelügyelő, Alsó-
Kázsmárk 

Hosztják Albert egyházköz-
ségi másodfelügyelő, 
Ormospuszta 

Ligeti Ede lelkész, 
Sajókaza 

Berényi Sándor lelkész, 
Arnót 

Ihász Sándor tanitó, 
Sajókaza 

3. Tanácskozási joggal : 

Hajts Géza egyháztaná- Ondrus János egyh. tan. 
csos, Szerencs 

Dr. Nemes Géza felügyelő, 
Ujcsanálos 

Pazár István felügyelő, 
Diósgyőr 

Gólián Pál egyh. tan. 
Diósgyőr-Vasgyár 

Rosenauer Lajos egyh. tan. 
Miskolc 

Vitéz Platthy Mihály, 
Fancsal 

Ottlyk Árpád felügyelő, 
Arnót 

Gólián Rezső egyh. tan. 
Ózd 

Vasgyár 
Zorkóczy Samu egyh. fel-

ügyelő, Ózd 
Varga László lelkész, 

Abaujszántó 
Tavassy Zoltán lelkész, 

Ujcsanálos 
Zemann Zoltán lelkész, 

Tállya 
Erdős Mihály h. lelkész, 

Hernádvécse 
Poppe Béla tanitó, Tállya. 
Záhony Dezső tanitó-egyes. 

elnök, Diósgyőr. 

b) A tiszavidéki egyházmegyéből: 

1. Hivatalból: 

Dr. Händel Vilmos egyhm. Dr. Dómján Elek esperes, 
felügyelő, Debrecen Sátoraljaújhely 

2. Szavazati joggal: 

Dr. Szopkó Dezső egyh. Krieger Mihály püspöki II. 
tan. Nyíregyháza lelkész, Nyíregyháza 

Dr. Kubassy Béla II. fel- Belák Sándor lelkész, 
ügyelő, Tiszalök Tokaj 
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3. Tanácskozási joggal: 

Csengery Kálmán egyház- Dr. Foltin Endre egyh. tan. 
tanácsos, Nyíregyháza Nyíregyháza 

Dr. Horvay Róbert felügyelő, Schtreicher Andor alispán, 
Debrecen egyh. felügyelő, Kölese 

Olay Lajos egyh. tanácsos, Máczay Lajos vallástanár, 
Tokaj Nyíregyháza 

L. Kovács János egyh. tan. Lábossá Lajos h. lelkész, 
Nyíregyháza Debrecen 

Mikler Sándor iskolaszéki Kemény Péter tanitó egyes, 
elnök, Nyíregyháza elnök, Nyíregyháza. 

C) Mint közgyűlési résztvevők : 
A miskolci jogakadémia tanárai: 

Dr. Schneller, Károly, Dr. Sztehlo Zoltán, Dr. Szontagh 
Vilmos, Dr. Zsedényi Béla. 

Molitor Gusztáv tan. képezdei tanár, Dr. Kulcsár 
Barna főorvos, Nyírbátor, Bortnyik György hitoktató lel-
kész, Miskolc, Boczkó Elek, Prékopa István, Fazekas 
János, Kubacska István tanítók. 

D) Fő- és középiskolai tanárképviselők : 

Dr. Bruckner Győző jogakadémiai dékán, Miskolc 
Gerhardt Béla tanitóképezdei c. főigazgató, Miskolc 
Teltsch Kornél reálgimn. igazgató, Nyíregyháza 
Adorján Ferenc leánygimn. igazgató, Nyíregyháza 

Előzmények és jelentősebb mozzanatok. 
A közgyűlés lelkét, a tanácskozások és tárgyalások 

hangját az ünnepélyesség szabta meg, mely a 40 éves 
lelkészi jubileumát ülő Püspök fennkölt személye iránt 
nyilvánult meg, ki a megismétlődő ünnepeltetés közép-
pontja volt. A vasúti állomáson permanens fogadó és 
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szállásoló bizottság — élén Paulik János helyi lelkészszel 
— köszöntötte az érkező közgyűlési tagokat s a kitűnő-
ségeket, közöttük: br. Radvánszky Albert, egyetemes fel-
ügyelőt és Kapy Béla püspököt. 

A jubiláris ünnepség keretében tartotta meg az Ev. 
Papnék Orsz. Szövetségének tiszai kerületi osztálya küz-
gyűlését, szeretetvendégségét és vallásos estjét, mely egy-
ben a kerületi gyámintézet Isten-tisztelete is volt; ezen 
Ligeti Ede figyelmet lekötő, épitő Ige-hirdetése, Vietórisz 
László nemes hevületű szavalata s a nyíregyházi egyh. 
férfi kar és Záhon János művészi éneke s Pazár István, 
Pazár Béla és Elefánty Sándor művészi orgona, illetve 
gordonkajátéka épitő és gyönyörködtető hatással gazda-
gította a szép számú hallgatóság lelkét. 

Szept. 4-ike a bizottsági ülések, gyámintézeti köz-
gyűlés és az előkészítő értekezlet tartásának volt napja; 
kedves és feledhetetlen mozzanata volt a Püspök tiszte-
letére adott fáklyás szerenád, melyen Zwick Vilmos, nyír-
egyházi ev. reálgimnáziumi tanár üdvözölte a város kö-
zönsége nevében annak érdekeit oly hiven és bölcsen 
szolgáló illusztris polgárát: Geduly Henrik püspökünket. 

Szept. 5-én reggel pontban kilenc órakor kezdődött 
a szokásos Isten-tisztelet, melyen Duszik Lajos, ker. fő-
jegyző buzgó imában adott hálát a 40 éves lelkészi szol-
gálatát jubiláló Püspök életében megnyilvánuló isteni 
kegyelemért. 

Miután a közgyűlés ez imát emlékül e jkvében meg-
örökíteni határozta, szövege ez : 

Buzgó fohászra omlunk Előtted, oh mindenha tó Fölség. 
A csillagos ég rej telmes csodái , melyeket megrendült szivvel 
figyel a tudós, az egymás n y o m á b a lépő napok, melyek á ldó 
kegyelmed ezernyi-ezer jeleivel, mint pompás rózsákkal hintik 
be földi ösvényünket , . . . a megprobálasok, melyeknek gyöt-
relmes keresztjei alatt megtanul a mi bűnös szivünk Téged 
mindenek felett szeretni . . . az élet mosolyos szépsége s a 
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halál szivünkre vágó s z á r n y c s a p á s a mind-mind int, mind kiál t : 
térjetek Istenhez, örök rendeltetésű emberek ! 

Te hivtál minket őrál lásra a mi drága Sionunk falaira 
Oh, a mi magasz tos szolgála tunk d icsőségesebb a királyok 
u ra lkodásáná l , mert a láza tos szeretetnek szolgai köntösével 
cserélé fel a Te egyszülötted is az ő örök égkirályi palást já t 
s azza l a köntösével takargat be királyt és koldust, hogy alatta, 
mint a n y a m a d á r szárnya alatt, egymáshoz melegedjenek a 
szivek. Oh, köszönjük Neked, hogy e mél tóságos szolgálatra 
hivtál el minket, hogy felavattál a Te Fiad taní tványaivá, kik-
nek megígérte : „én veletek leszek a világ végezetéig" ! . . . 

Óh, á ldd meg a mi Sionunkat fiai és leányai, pásztorai 
és tanítói, vezérei és serege buzgó, á l d o z a t o s hűségével . Nincs 
más bíborunk, mint a vér, az az áldott vér, melyet Te bizony-
nyal tömlőbe gyűjtöttél, mit vér tanúink érette á ldozlak . . . 
Nincs m á s gyémántunk, mint a könny,, mellyel a mi imádsá-
gos, f á j d a l m a s szivü é d e s anyá ink siratták egyházunk rontását 
s mellyel meggyászol ták az érette megáldoztatott dicsőket. 
Istenem ! A Te egyik prófétád csak azért imádkozott , hogy 
add neki Illés tűzlelkét kétszeresen, oh itt ez emberkézzel emelt, 
de Általad épített t emp lomunkban csak azért könyörgünk : a 
mi dicső, Neked élt-halt eleink lelkét a hűség és áldozat , a 
hitvallás és testvérszeretet szellemét kétszeres erővel ebreszd 
fel a mi sz ivünkben. Áldj meg minden szót, mely Sionunk vé-
de lmében elhangzik, á ld j meg minden lépést, melyen valaki 
elindul feléje, á ld j meg minden szivet, mely hozzáfűződik örök 
hűségre. 

A Te á ldó kegyelmedért m o n d u n k buzgó szívvel hálát, 
midőn imánkba foglaljuk a Te felkent szolgádat, kit nekünk 
vezérül, főül, vi lágosságul és dicsekedésül adtál . Oh, a siron 
innen is megáldod és c s o d á s a n felemeled, megerősíted és bol-
dogítod Te azt, aki Téged szere t ; életét átfonod a Te áldá-
sodnak égi a ranyszá la iva l s lába nyomát tartóssá, m a r a d a n d ó v á 
teszed e mulandó világban, szivébe békességet , e lméjébe vilá-
gosságot á rasz tassz s titokzatos varázszsal — mint igaz főpapi 
palásttal — veszed körül, hogy ár tás ne ártson azon, amit 
épit, hanem a szivek teljes szeretetükkel, egész hűségükkel 
d o b b a n j a n a k felé. Ékesség, tisztesség és méltóság jár vele, 
mert a Te áldó, megtartó kegyelmednek élő bizonyságául ál-
lítottad közénk, hogy reá tekintve lássuk a Te atyai szeretetedet, 
melynek kiválasztott, áldott tárgya ő. Oh, az a 40 év, melyet 
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szolgád a Te oltárodnál imádkozásban és á ldozatban , vigyá-
zásban és építésben eltöltött; egy szent és szép imádság volt, 
legyen az Te előtted k e d v e s ; nekünk pedig áldott p é l d a a d á s 
és szent Ígéreted, hogy igy, ilyen töretlenül, ilyen folyton tel-
j esedő élettel, ilyen tiszta boldogsággal á ldod és tartod meg 
azokat, akik lelkük békességét a Benned való gyermeki biza-
lomból épitik. 

Áldd meg és tartsd meg őt szeretteinek boldogságára , 
Sionunk épülésére, országod és a mi országunk dicsőségére. 

A mi országunk építésére • . . Is tenünk ! Sir az imádsá-
gunk, va lahányszor a mi bús magyar hazánkér t esdeklünk 
Hozzád. Te vagy a mi egyetlen menedékünk ; emberekben 
csalódott lelkünk nem tud hinni a szónak, az Ígéretnek, de 
siralmas Ínségünkben, nyomorúságos r a b s á g u n k b a n Hozzád 
emeljük bús orcánkat . Oh, légy a mi elszakított testvéreink 
lelkével, midőn mint az á rban fuldokló, már -már feladni ké-
szülnek a harcot, oh mondd nekik : „bízzatok, én látom a ti 
szenvedéseteket és könnyhullatástokat , e lhozom reátok az én 
jó kedvem esztendeit ." Marad j velük Uram a Te kegyelmeddel , 
nekünk pedig a d d az önfeláldozó hazaszeretet szellemét, a mi 
rabságot, Ínséget és halált szenvedett hőseink lelkét, hogy tud-
junk meghalni — ha kell — az ő halálukkal , csak hazánk 
legyen boldog, egész és s zabad . 

Isten ! Te voltál a mi atyáink erős vára, Benned bíztunk 
eleitől fogva, vezérelj el minket a mi ígéret fö ldünkhöz : sza-
bad h a z á b a n d iada lmaskodó , lélekről-lélekre hódítva terjedő 
evangéliumi egyházunk — e szivünkben élő reménynek — 
áldott megvalósulásához a Te dicsőségedre. Amen. 

A közgyűlés 9'/2 órakor kezdődött s 20 perces meg-
szakítással, mely alatt a nyíregyházi egyház Leányegylete 
villás reggelinél látta vendégül a Kerület közgyűlési tag-
jait, délután 2 óráig (14h) tartott s az időközben eltávozott 
Püspököt helyettesítő dr. Dómján Elek imájával fejeztetett be. 

A közgyűlést követő diszebéden az ünnepelt Püspök 
a Kormányzóra, dr. Mikler Károly, vil. főjegyző a jubi-
lánsra, Duszik Lajos egyh. főjegyző báró Radvánszky 
Albert, egyetemes felügyelőre, dr. Vietórisz József Kapy 
Béla püspökre, Kapy Béla püspök a jubiláns főpásztor 
nejére, br. Radvánszky Albert a jubilánsra, Vietórisz László, 
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ker. jegyző dr. Szelényi Aladár egyet, főjegyzőre mondott 
lelkes, hangulatos pohárköszöntőt. 

A díszebéd d. u. 4 órakor, a vonatok indulásával 
véget ért. 

A közgyűlés. 
1. Dr. Zelenka Lajos felügyelő, miután a virágdiszes 

oltár elé helyezett közgyűlési asztalhoz vezeti br. Rad-
vánszky Albert egyetemes felügyelőt és Kapy Béla püs-
pököt, a következő beszéddel nyitja meg a közgyűlést: 

Szeretett Atyámfiai az Ur Jézus Krisztusban ! 
A világsajtót nap j a inkban mind jobban foglalkoztatja két 

kérdés : a v i lágbéke s az egyházak egyesítésének kérdése. 
Az emberiség, kü lönösen a n n a k ha rcban állott zöme 

nyilván belefáradt a háború borza lmas szenvedéseibe . 
Á m d e feltűnő, hogy a pacifista mozgalmakér t nem a 

békediktá tumok által porig megalázott , megcsonkított és gyötört 
kis nemzetek lelkesednek, hanem az úgynevezett győztes nagy 
és kishatalmak, amely je lenség arra enged a lapos következ-
tetést, hogy a felülkerekedettek féltik győzelmüknek a béke- ' 
diktátumaik ut ján kicsikart eredményei t s -ezeket bár maguk, 
mint azt a Kellog-féle nemzetközi egyezménnyel kapcsola tban 
az Észak-Amerikai Egyesült Államok flottaerősitésénél tapasz-
talhattuk — egyenesen háborús célzattal fegyverkeznek, a 
békediktá tumokkal gúzsba kötött volt ellenfeleikkel a világbéke 
biztosí tásának ürügye alatt igyekeznek aláíratni. 

Ennél sokkal rokonszenvesebb, már csak célzatának 
őszinteségénél fogva is, azon szintén erős hul lámokat verő 
másik világmozgalom, mely a különböző egyházaknak világ-
szövetségekbe tömörítését, illetve a keresztény és keresztyén 
egyházak egyesítését célozza. Altatános tapasztalati tény 
ugyanis, hogy a lezajlott vi lágháború s az ennek nyomában 
bekövetkezett súlyos idők szenvedései és nélkülözései közelebb 
hozták az embereket a templomok fokozott lá togatásával az 
Istenhez. 

Az emberek ilyetén magábaszá l l á sa természetszerűleg 
közelebb hozza egymáshoz az ál lamok hitfelekezeteit és nem-



zetiség szerint tagolt különböző rétegeit is és felismerésével a 
val lásos hitet és meggyőződést , a tiszta erkölcsöt, az emberi 
méltóságot, szabadságot , a hazafiúi érzést s a tulajdon szent-
ségét egyaránt lábbal tipró, nemzetközileg szervezett közös 
ellenség elleni védekezés szükségességének, szükségképen maga 
után vonja az egymássa l évszázadok óta szemben , sokszor 
kegyetlen harcban álló keresztyén egyházak ha rcmodorának , 
poli t ikájának és egymással való ér intkezésének is, a változott 
viszonyokhoz mért átalakítását, amely egyúttal az illető nem-
zetek belső erejét is növeli. 

Ily ér telemben nem utópisztikus törekvés, hanem teljesen 
indokolt, üdvös és kitartás, valamint kellő önfegyelmezés mel-
lett, végeredményében a siker reményével kecsegtető a külön-
böző egyházak vi lágszövetségekbe tömörítésének, sőt m a j d a n 
a keresztyén egyházak bekövetkező egyesítésének végcélként 
kitűzésével megindított mozgalma. 

A keresztyén egyházak egyesítésére irányzott mozgalom 
célzatát azonban tévesen fogják fel azok, kik, — mint azt a 
magyar katholikus egyházi sajtó egyik tekintélyes o rganumában 
olvastam — az egységre irányuló mozga lomban való részvé-
telben az illető egyházak dogmat ikus külön á l l ásának a fel-
adásá t látják s ezért az a b b a n való részvételtől híveiket 
visszatartva a mozgalmat kezdeményezet t protestáns egyházi 
körök e l j á r á sában a különbözeti hit elveik f e l adásának s a 
dogmákhoz mereven tagaszkodó Róma felé való közeledésnek 
minősitik. Az evangéliumi „egy nyáj és egy pásztor" eszménye 
a protestáns egyházaknak is hite reménye és célkitűzése ! 

Az egyesítési mozgalmak protestáns vezetői tehát akkor, 
amidőn a közös fundamentumra , a bibliára uta lva a külön-
böző keresztyén egyházak közötti lelki és érzelmi egység léte-
sítését hangoztat ják, korántsem kívánják az ilyetén egyesítési 
mozgalom propagá lásáva l egyházaik külön hitbeli ál láspontját 
már a b ovó feladni, sem a kath. egyházakkal , sem pedig a 
testver protestáns egyházakkal szemben . 

Azonban már nyilván elérkezett az ideje annak , hogy a 
keresztyén egyházak a vi lágháború és az ezt követett forra-
da lmak kataklyzmáin okulva ugy egymás között, mint kifelé 
a közös ellenség : a bá rhonnan jövő és é rvényesülő hitetlenség 
ellen a Krisztusi szeretet jegyében egymással karöltve mun-
kálják hiveik és embertársaik üdvét és boldogitását. 

3* 
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Ez a felfogás vezérli magyar evangél ikus egyházunkat , 
mely bár a trianoni békediktá tum folytán a haza i történelmi 
egyházak sora iban a legsúlyosabb veszteséget szenvedte s már 
csak ezért is a h a t a l m a s a b b a k , e rősebbek kíméletére tarthatna 
számot, keresztyéni önmegadássa l , de igazságának és a fel-
t á m a d á s r eményében való törhetetlen hitével épiti mások jogait 
és meggyőződését nem támadva , nem sértve és nem gáncsolva, 
de a sa já t já t á l lhatatos következetességgel megvédve, — 
magyar evangél ikus egyházunk dicsőséges fel legvárának az 
idők viharai által megrongált bástyafalai t . 

A magyar protestáns egységes front létesítése már mun-
k á b a n van s ez, valamint P a n n o n h a l m a , Debrecen és Nyír-
egyháza ily ér te lemben bekövetkező összefogása és munkál-
kodása mindennél e rősebb biztositéka lenne hazánk ezeréves 
történelmi határai s ezzel nemzeti erőnk, ha ta lmunk és kultu-
rális fölényünk mielőbb bekövetkező visszaál l í tásának. 

A rendkívüli idők ez idén, mint méltóztatnak tudni, rend-
kívüli egyházkerület i közgyűlés megtartását igényelték. 

A rendkívüli közgyűlés nem dönthette el é rdemben az 
eléje utalt ügyeket, azokat c supán előkészítette az a lapos 
határozathozata l ra , mely jelen rendes egyházkerület i közgyű-
lésünknek lesz fe ladata . 

A tanítóképző intézet épí tkezése némi ha ladékot kellett, 
hogy szenvedjen , mert a telket és építési segélyt a d o m á n y o z ó 
várossal , a kölcsönt nyújtó protestáns egyházi bankkal és az 
építési vál lalkozóval a szerződések mindezideig nem voltak 
megköthetők, mert a t e lekadományozás t tar talmazó városi 
közgyűlési határozat még jogerőre nem emelkedvén a telek a 
miskolci egyházközség változott á l láspont ja folytán a tu la jdonos 
egyházkerület nevére még nem volt átírható. 

Az akadá ly e lhár í tására a szükségelt lépéseket az egy-
házkerület e lnöksége megtette s igy az építkezés rövid időn 
belül való megkezdésének — há la püspökünk erélyének és 
u t á n a j á r á s á n a k — remélhetőleg már mi sem áll ú t j ában . 

A vanyarczi birtok melléképületeinek utólag kitűnt rozo-
gasága nagyobb áldozatot igényel, melynek fedezhetésére a 
pénzügyi bizottság egy, h o s s z a b b időre szóló törlesztéses köl-
csön felvételét javasol ja . 

A jogakadémia működésének szüneteltetése kérdését il-
letőleg az ősi pártfogóság tegnapi ü lésében a jogakadémia 
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működésben tartása mellett foglalván állást, e részben a döntő 
szót egyházkerületünk közgyűlése fogja kimondani-

Kívánatos, hogy ezzel a már hat év óta megujulva hú-
zódó kérdés aktái most már a tanítás és a tanulás zavar-
ta lansága s ilykép : sikere é rdekében egyszer s mindenkorra 
lezárassanak és a jövőben közegyházunk már a főiskolákra 
vonatkozó törvényen alapuló jogai, a királyi resolución alapuló 
tanulmányi rendtar tás a lka lmazása és a t a n s z a b a d s á g joga 
respektáltassék. 

Közegyházunknak volt érdemes, egyetemes felügyelője 
b. Solymossy Lajos pár nappa l ezelőtt Budapes ten elhunyt. 

Rövid egyházkormányzói működése a forradalmak nehéz 
idejére esett. 

Összes képességeit latba vetette, férfiasan, egyháza és 
hazá j a iránti hűséggel állta meg helyét. Legyen a hazai földben 
siri á lma csöndes, emléke pedig áldott. 

A dunáninneni egyházkerület közgyűlése a közelmúltban 
ünnepel te fá radhat lan felügyelőjének, lándori Kéler Zoltán 
dr.-nak egyházkerületi felügyelői működése 10-ik évfordulóját. 

A bányai egyházkerület pedig az e hó közepén megtar-
tandó közgyűlésében fogja kiváló, ékes szavú és nagytekin-
télyű püspökének, Dr. Raffay Sándornak 10 éves püspöki műkö-
dését jubilálni. 

Az isteni gondviselés ad jon mindakét jubiláló egyházi 
vezérférfiunak erőt fényes képességeiknek Egyházunk és 
Hazánk érdekében még soká, sikerekben gazdag gyümölcsöz-
tethetésére. Nagy reménységgel és őszinte örömmel üdvözlöm 
e helyről is jogakadémiánk két kiváló fiatal professorát, 
Dr. Surányi-Unger Tivadart és Dr. Zsedényi Bélát, a budapest i , 
illetve a pécsi tudomány-egyetemen magán taná rokká történt 
habilitálások alkalmából . 

Midőn ezekután mély tisztelettel üdvözlöm és pedig egy-
házkerületünk közönsége nevében is a mai ünneplő közgyűlé-
sünket megjelenésükkel megtisztelt kedves vendégeinket, élén 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnk, br. Radvánszky 
Albert, valamint Kapy Béla püspök úr Öméltóságaikkal , vala-
mint Dr. Szelényi Aladár egyetemes főjegyző és Kuthy Dezső 
egyetemes főtitkár urakkal továbbá a helybeli egyházi és 
polgári hatóságok és hivatalok vezetőivel ; egyházkerület i köz-
gyűlésünknek ily szép s z á m b a n megjelent tisztviselőit és min-
den rendű és rangu képviselőit pedig hittestvéri szeretettel 
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köszöntöm, egyházkerületi közgyűlésünket Isten kegyelmének 
segítségül hívásával ezennel megnyitottnak nyilvánítom. 

Főtisztelendő és méltóságos egyházkerületi közgyűlés ! 
Egyházkerületi közgyűlésünket azért hivtuk össze a ma} 

napra és Nyíregyházára, hogy szeretett főpásztorunk lelkészi 
működésének 40-ik évfordulóját jelen egyházkerületi közgyű-
lésünk keretei között a b b a n az egyházközségben ünnepel jük, 
melynek ő eddig 37 éven át volt lelkipásztora. 

Főtisztelendő és méltóságos Püspök úr, kedves Elnök-
társam ! 

Negyven év nagy idő, még gondat lan életűnek is, hát 
még annak , kinek tiszte mindenütt a sorok előtt járva, mun-
kálkodni-

A protestáns papi pá lyának egyik szépsége, de egyúttal 
terhes o ldala is, s zemben a világi pályákkal , hogy mindig a 
kritika ref lektorfényében áll. 

Főtisztelendőséged Istentől nyert sokirányú és fényes 
haj lamait és képességeit a hagyományos németországi egyetemi 
betetőzéssel kiművelve, rövid segédlelkészkedés, majd vallás-
tanárkodás után fiatalon, mint az ország ezen lélekszámra 
egyik lagnagyobb gyülekezetének egyik pap ja lépett a nagy 
nyi lvánosság elé. 

Hogy mennyiben váltak be a lelkészi működéséhez fűzött 
remények, mutat ja a nyíregyházi egyházközségnek mai rende-
zettsége, virágzó iskolái, célszerű középületei és intézményei 
az egyházközség tekintélye, súlya ugy helyben s a helyi egy-
házakka l való viszonylatában, mint befelé és a m a g a s a b b 
egyházkormányzat i hatóságok előtt, azonfelül, mennél hango-
s a b b a n hirdeti a Nyíregyházán soha meg nem zavart feleke-
zeti béke, valamint Nyíregyháza evangélikus népének papjai 
feffogását és lelki befolyását visszatükröző közismert vallásos 
buzgalma, tiszta családi erkölcse, józansága , t akarékossága és 
t isztességtudása, valamint törhetlen hazaf isága, mely kiváló 
tu la jdonságok és erények által vértezve a gyülekezet tagjai 
még a forradalmak megpróbál tatásai között is kezükben az 
ősi családi kapcsos bibliával és énekeskönyvvel nemcsak hogy 
kitartottak a vallás, erkölcs és hazaf iság megszentelt zászlói 
alatt, de meg is védték templomukat . 

Méltóságod fényes képességei bir tokában időt és módot 
talált arra is. hogy tudását és tehetségeit és pedig ugyancsak 
egyháza s a köz é rdekében a város, Szabolcsvármegye s a 
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m a g a s a b b egyházi közigazgatási közületek fórumain is érvé- ' 
nyesitse. 

Erről t anúskodnak Nyíregyháza r. t- város és Szabolcs 
vármegye törvényhatósági közgyűlései és közigazgatási bizott-
sági ülései, valamint a régi hegyaljai s a tiszavidéki egyház-
megye, a tiszai egyházkerület s az egyetemes egyház köz-
gyűlései jegyzőkönyveinek a lapjai. 

Midőn pedig az Árvától Brassóig fennállott nagy tiszai 
egyházkerület bizalma ezelőtt 18 évvel annyi kiváló jelölt közül 
Máltóságodat, a tiszai egyházkerület egyházi főjegyzőjét válasz-
totta meg püspökéül , Méltóságod a két teljes embert igénylő 
kettős munka közt helyes beosztással és megfeszített munkáva l 
akként látta el, hogy egyik se szenvedjen hátrányt a másik miatt. 

Most, hogy szeretett egyházközsége és Nyíregyháza városa 
Méltóságodat lelkészi működésének negyvenedik évfordulója 
a lkalmából meleg ünneplésben részesítette, ebből részt kérve 
úgy a Méltóságod főpásztori gondjaira bizott tiszai egyház-
kerület közgyűlése, közönsége és tisztikara, mint a magam 
nevebe r is, akit Méltóságodhoz az atyafiságos, baráti és munka-
társi kötelékek reám nézve igen értékes szálai fűznek, tisztelettel, 
szeretettel és bizalommal üdvözlöm főtisztelendőségedet. 

Biztosítom arról, hogy egyház és haza épitő és mentő-
m u n k á s s á g á b a n egyházkerületünknek apra ja -nagyja , mind-
nyájan mellette állunk támogatására készen, legjobb tehetsé-
günk és tudásunk szerint. 

K é r j ü k : tartsa meg továbbra is és lobogtassa erős és 
kipróbált kezeiben a vezéri zászlót és mi az eltiport magyar 
és evangéliumi igazság győzelmének törhetlen hitével segítjük 
azt diadalra. 

Midőn pedig szívből kívánom, hogy élete folyása és 
hivatali, családi, valamint közéleti munká lkodása legyen derűs, 
boldog, hosszú és sikerekben gazdag : szeretettel kérem, hogy 
ezt az a lbumot (átnyújt ja a Kerület diszalbumát) lelkészi jubi-
leuma s az a b b a n lefényképezett munkatársa ival való együtt-
működése emlékére fogadja tőlünk szívesen, minket pedig 
tartson meg továbbra is nagyrabecsült főpásztori és baráti 
ha j lamaiban . 

Közgyűlés az elhangzott és nagy figyelem-
mel meghallgatott elnöki megnyitóban kifejezésre 
juttatott javaslatokat egyenként és összesen el-
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fogadván, mindenekelőtt kegyelettel adózik az 
Urban elhunyt Br. Solymossy Lajos v. egyetemes 
felügyelő emlékének, ki a legválságosabb idők-
ben állott annyi megpróbáltatást s oly keserves 
megcsonkítást szenvedett egyetemes egyházunk 
kormányánál ; az egyház Ura elé számadásra 
állott lelkére Isten üdvözítő kegyelmét esdi. 

Örvendező lélekkel osztozik ugy az érdemes 
felügyelőjét, Lándori dr. Kéler Zoltánt 10 éves 
egyházvezéri pályájának határán ünneplő dunán-
inneni, valamint az evangélikus világ legjobbjai-
nak elismerése és barátsága által övezett püs-
pökét, Dr. Raffay Sándort 10 éves püspöki 
szolgálatának alkalmából ünneplő bányai egy-
házkerület örömében ; mindkét érdemes férfiú 
közegyházunk disze és Istentől adott drága értéke, 
reájuk az Ur áldását, megsegítő és megtartó 
kegyelmét esdi; Dr. Surányi-Unger Tivadar és 
Dr. Zsedényi Béla jogtanárait, egyetemi magán-
tanárrá történt habilitációjuk alkalmával melegen 
köszönti s további értékes, buzgó munkájuktól 
jogakadémiánk díszének és országosan elismert 
színvonalának fokozását bizton reméli. 

Felügyelőjének az elmúlt közigazgatási évben 
is a régi, kipróbált és lankadatlan buzgóságával, 
élénk és mindenekre kiterjedő figyelmével, böl-
cseségével és forró egyházszeretetével végzett 
vezéri ténykedéséért elismerését, háláját nyilvá-
nítja s bensőséges szeretettel és nagyrabecsü-
léssel hódol Istentől adott kiváló vezérének 
érdemei előtt. 

Ezután báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelő fordult az ünnepelthez ; 
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Az emberi életnek — úgymond — nagy mozzanata i a 
benne korszakot jelentő fordulatok. A kor- és munka tá rsak 
lelke mélyén hordozott érzelmek kifejezést keresnek s ő az 
egyházegyetem érzelmeinek kifejezője szeretne lenni- Párat lanul 
súlyos helyzeteket hozott az idő s ezekben e redményes műkö-
dést kifejteni csak azzal a kivételes buzgósággal és tehetséggel 
lehetett, mely az ünnepelt igaz érdeke ; igy nem csoda , hogy 
kivételes bizalom és szeretet övezi. Az egyetemes egyház lelkészi 
elnökei előtt meghaj t ja az egyetem zászlaját , de örvendetesen 
emeli az ünnep fényét, hogy Magyarország Kormányzója teljes 
elismerését fejezi ki az ünnepelt főpásztor kiváló érdemei 
előtt, mely kitüntetés értékét fokozza, hogy teljes elismerést 
csak kivételes személyiségek kivételes esetekben nyerhetnek. 
Midőn a n n a k látható jelét á tnyúj t ja , kívánja, hogy a jubi láns 
főpásztor hosszú éveken át élvezze e kitüntetést. 

Elnöklő felügyelő felkéri Dr. Mikler Károly világi 
főjegyzőt a kormányzói kézirat felolvasására, mely a 
következőképpen hangzik : 

A magyar királyi vallás és közoktatásügyi ministertől. 

2 6 0 6 - 1 9 0 8 . ein. szám. 

Magyarország Kormányzója 0 Föméltósága Gödöllőn 
1928- évi augusz tus hó 25. nap ján kelt magas e lha tá rozásáva l 
Méltóságodnak négy évtizeden át kifejtett értékes működésé-
vel szerzett kiváló érdemeiért teljes elismerését nyilvánítani 
méltóztatott. 

Erről Méltóságodat őszinte szerencsekivánata im kifejezése 
mellett azzal van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy az 
idecsatolt kormányzói teljes elismerést je lképező koronás a rany 
érem mellett fekvő elismervényt megfelelő kitöltés és aláírás 
után hozzám visszajuttatni méltóztassék. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest , 1928. évi augusz tus hó 27-én. 

Klebelsberg. 

Kapi Béla, a dunántuli egyházkerület püspöke a kö-
vetkező szavakkal üdvözli a jubilánst: 
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Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés ! 

Hálás köszönetet mondok a magam, elnöktársam és 
egyházkerületem nevében azon testvéri szeretetükért, hogy 
számunkra e lélekemelő ünnepségen való részvételt lehetővé 
tenni szívesek voltak. 

Hálát adok Istennek a m a jóságáért , hogy sokféle hivata-
los elfoglaltságom közepette is lehetőséget nyújtott nekem ez 
ünnepségen való személyes megjelenésre. 

Bízhattam volna á ldásk ivánsága imat papirosra, küldhet-
tem volna azt a levegőn át kifeszített acé lhuzalon. De inkább 
személyesen jöttem, mert va lahogy úgy éreztem, hogy szeretett 
Püspöktársam 40 éves, hűséges papi munká lkodása a lkalmával 
minden szónál többet beszél egy baráti kézszorítás s két szem-
pár megértő egymásbamerü lése . 

Jöttem, hogy jövetelemmel s üdvözlésemmel kifejezésre 
ju t tassam azon mély meggyőződésemet , hogy a jubi láns püspök 
40 évi lelkipásztori m u n k á j á n a k az egyházkerület közgyűlésén 
való ünneplése méltó dolog. Mert az egyházkormányzó püspök 
m u n k á l k o d á s á n a k jellege, lelkülete és értéke az ő lelkipásztori 
szive mélységébe van elrejtve. A püspök minden munkálko-
dása , t énykedése és e rőá ldozása azért van, hogy pásztori 
szive által egyházunk spirituális hivatását teljesítse. Azért bo-
csá t ja ki hivatalos rendelkezéseit , azért intézkedik gyülekezetben 
és iskolában, azért gyakorol fegyelmet, hogy egyházunk örök 
lelki szolgálatát elvégezni segítse és Krisztus testévé ma-
gasz tosulhasson anyaszen tegyházunk . 

Isten iránt eltelt hálával , boldogan gondolok arra, hogy 
Geduly Henrik egyházvezéri működésében ez a 40 éven át 
hűséggel megbizonyított sziv nyert megnyilatkozást. 

Méltóságos Püspök Ur ! Őszinte szeretettel köszöntöm 
Méltóságodat 40 éves lelkészi jubi leuma alkalmával . Szivem 
á ldás k ívánságaihoz szeretettel csatolom egyházkerületem fel-
ügyelőjének s egyházkerüle tem egész közönségének szeretet-
teljes üdvözletét . Arra kérem a jó Istent : á ld ja meg Méltósá-
godat sa já t m u n k á j á n a k és nemes lelkének á ldásaival ! Láthassa 
kegyelemből áldott esz tendőkön át igehirdetésének eredményeit . 
Ölelő karokként fogja körül személyét há lada tos híveinek be-
csülése és szeretete. Amint a hanyat ló nap bágyadt fényével 
koronázott bércormok felé halad, talán lassúdó, fáradó lép-
tekkel, világító oszlopként húzód jék feje felett a megvigasztalt 
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özvegyek, árvák, szenvedők letörölt könnyeinek bárányfe lhője 
s élete áldott m u n k á j a ju ta lmaként hulljon vissza fejére Isten 
kegyelméből híveinek szeretete, hűsége, imádsága, c sendes 
á ldásk ivánsága . 

A jó Isten kegyelme á ld ja , őrizze Méltóságodat, hogy 
lelkipásztori m u n k á j a által á l d á s a lehessen gyülekezetének s  
lelkipásztori értékei által gazdag í thassa püspöki munká lkodásá t ! 

Elnöklő felügyelő felszólítására Dr. Zsedényi Béla 
világi jegyző felolvassa a bányai egyházkerület püspöké-
nek üdvözlő átiratát : 

Köszöntöm az o lvasót ! 

Méltóságos Egyházkerületi Felügyelő Ur 1 

Nagy örömmel és há lás köszönettel vettük Méltóságodnak 
a tiszai egyházkerület szeptember 5-én kezdődő közgyűlésére 
szóló meghívását . Nagyon sajnál juk, hogy a tiszakerület jubiláló 
közgyűlésén a bányai egyházkerület képviseletében a kerület 
e lnökségének egyik tagja sem vehet részt. Örömünkre szolgál 
azonban , hogy kerületünket és a n n a k elnökségét dr. Mikler 
Károly ur, a budapest i egyházmegye kiváló felügyelője fogja 
képviselni és tolmácsolja üdvözletünket és jókivánatainkat . Mi 
a magunk részéről Istennek gazdag á ldásá t kérjük az ünneplő 
kerületre és az Isten szolgála tában eltöltött nemes munkára 
visszatekintő főpásztorukra, akinek tiszteletreméltó egyénisége 
és értékes közéleti munkássága a bányai egyházkerület elnök-
ségének és egész közönségének lelkében a tisztelet, szeretet 
és elismerés érzését keltette fel és táplálja szakadat lanul , 
ősz in tén kívánjuk, hogy a jubiláló püspök és kerület örömét 
a jóságos Isten dicsőséges történelmi multu kerületük ősi bir-
toká l lományának visszanyerésével tegye minél e lőbb teljessé. 

Fogadja Méltóságod és a tiszai egyházkerület közgyűlése 
tiszteletünk és együttérzésünk őszinte kifejezését. 

A távollevő kerületi felügyelő ur nevében is 

Dr. Raffay Sándor 
püspök. 

Dr. Mikler Károly világi főjegyző a bányai egyház-
kerület üdvözletét tolmácsolja: 
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Főtisztelendő és Méltóságos Püspök Ur 1 

A bányai egyházkerüle t Elnökségének megtisztelő felhívása 
folytán mély tisztelettel s őszinte örömmel nyújtom át bányai 
egyházkerüle tünk babérkoszorú já t Méltóságodnak, negyven éves 
lelkészi jub i l euma a lka lmából . 

Az a bányai egyházkerület küldi legmelegebb üdvözletét 
s mélyen átérzett á ldáskivánatá t , amely egyházkerületnek egyik 
kies vidékén, a lónyabányai egyházközség ősi temploma tö-
vében meghúzódó c söndes paplakon valamikor egy rokoni 
szeretettel átölelt á rva gyermek, egy igazi sasfiók bontogatta 
szárnyait — Méltóságod személyében. 

Az a bányai egyházkerület közeledik most eredmények-
ben gazdag szolgála tában mindig hű Fiához meleg szeretetével, 
amely egyházkerüle tnek ha ta lmas , népes zólyomi gyülekezeté-
ben Méltóságod magasz tos lelkészi pá lyá já ra negyven évvel 
ezelőtt elindult. Boldog vagyok, hogy a bányai egyházkerület 
üdvözletét és szeretetének zálogát éppen én hozhatom, aki 
negyven évvel ezelőtt a zólyomi vár fa lakhoz simuló egyik 
bás tyában , mint az ottani gyülekezet kápláni l akásában , már 
akkor az ifjú r a jongásáva l csüngtem Méltóságodnak nagyra-
hivatott nemes egyéniségén. 

A n n a k a bányai egyházkerüle tnek hozsanná já t tolmácso-
lom, amely egyházkerüle t székvárosában , egyben egyetemes 
egyházunk közpon t j ában Mél tóságodnak úgyis mint egyetemes 
egyházi Elnöknek fá radha t l an tevékenysége és bölcseséggel 
párosult m u n k á s s á g a annyi sok áldást fakaszt sok-sok év óta 
egyetemes egyházunkra , a n n a k megannyi intézményére. 

F o g a d j a — kérem — ennek az egyházkerüle tnek mindig 
átérzett hűséges ragaszkodásá t és nagyrabecsülésé t szívesen s 
é lvezze az ifjúkori emlékek boldog romant ikáján még sokáig 
e l tűnődve évt izedeken át 1 

Felolvastatnak Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és köz-
oktatási miniszter, Dr. Petry Pál és Tóth István állam-
titkárok, Kiss István ev. püspök és Dr. Balthazár Dezső 
tiszántúli ref. püspök sürgönye, mely a következő : 

Méltóságos Zelenka La jos evangél ikus egyházkerületi 
felügyelőnek. 

A nagynevű püspököt, Geduly Henriket ünneplő tiszai 
evang. egyházkerület ö römében szivünk szerint résztveszünk, 
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Isten á ldásá t kérve ünnepeltre, ünneplőkre, elnökség távolléte 
miatt csak ma vett meghívásnak nem tehettünk eleget, sem 
képviseltetésünkről nem gondoskodhat tunk- A tiszántúli refor-
mátus egyházkerület nevében : Bal thazár püspök. 

Özv. Dr. Markó Lászlóné, a miskolci Ev. Nőegylet s 
Weidlich Iduska, a miskolci Leányegylet üdvözletének 
jeléül virágcsokrot nyújtanak át a jubiláns főpásztornak. 

Az üdvözlésekre Geduly Henrik püspök a követke-
zőkben válaszol: 

Méltóságos Báró Egyetemes Felügyelő Ur ! 

Méltóztassék megengedni , hogy Méltóságod felette meg-
tisztelő kijelentéseire azonna l m e g a d j a m őszinte hálanyilatko-
zatomat. 

Bizonyára az élet igazi fe lemelkedése akkor következik 
be, amikor az Isten kegyelmének a megérzése találkozik az 
emberek szeretetteljes elismerésével. 

Ha ez a tétel megáll, ez az életemnek, amely küzdel-
mekben, fe ladatokban és gondokban oly felette gazdag, ez az 
óra igazi felemelkedést, igazi boldog, erőgyarapodást jelent 
a szónak a maga legfenségesebb, mint evangéliumi ethikai 
értelmében. 

Érzem, látom s végtelen gyermeki hálával ismerem el és 
vallom, hogy az Ur kegyelme életem fo lyásában gyakran, s  
ezen a napon különös mértékben nyilvánult meg velem szem-
ben, mert megáldott egy már eléggé hosszúnak mondha tó élet-
korral, s hivatásom végzéséhez szükséges testi és legalább 
szerény mértékben megfelelő szellemi erővel s a mi mind-
ezeknél több és drágább, szerelő csa láddal , pályatársaim, hit-
testvéreim és talán s z a b a d mondanom, többi polgártársaim 
kitüntető szeretetével. Es most, e pi l lanatban a Méltóságod 
gyöngéd és megkapó elnöktársi figyelméből épen Egyházunk 
a köztisztelet, elismerés és bizalom legmagasabb fokán álló 
fejének az ajkairól adatott értesülnöm arról a felette kitüntető 
s engem mélyen lekötelező tényről, hogy magyarhoni egyet, 
egyházunk fejének hivatalos elismerését és á ldáskivánatai t 
megkoszorúzza, megerősíti, megsokszorozza a legelső magyar 
embernek, a mi rajongó tisztelettel csodált Főméltóságú 
Kormányzónknak engem mértéken felül kitüntető elismerő le-
irata . . . Óh ez az élet, amely ennyire megérzi Isten kegyelmét 



- 46 -

és az ember társak, a fők, a vezetők és a munkatársak szere-
tetét, a maga fe lemelkedésében, ennél m a g a s a b b r a már nem is 
vágyhatik, nem is emelkedhet ik. 

Lelkem mélyén élő kötelességérzetem pa rancsának teszek 
tehát eleget, amidőn kijelentve azt, hogy a legelső magyar 
ember részéről ért kitüntetést az alattvalói hűség és tisztelet-
a d á s megfelelő mód ján óhaj tóm megköszönni , Méltóságodnak 
úgy a saját , mint az egyetemes egyház nevében kifejezett 
megtisztelő á ldáskivánataiér t s azért a kitüntető megtisztelteté-
sért, hogy bokros elfoglaltsága d a c á r a ezt előttem személyesen 
méltóztatott kifejezésre juttatni, legőszintébb há lámat és kö-
szönetemet nyilvánítsam, bensőséges szívvel könyörögve e 
pi l lanatban is az Úrhoz, á ra s sza ki á ldása i gazdagságát fő" 
méltóságú Kormányzónk nemzetépítő országlására és Méltósá-
god egyházépitő bölcs ko rmányzásá ra . Ügy legyen ! 

Majd Dr. Zelenka Lajos kerületi felügyelőhöz fordul: 

Méltóságos Egyházkerületi Felügyelő Úr! 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés 1 

Ha az én földi életem, s ennek keretei között folyó egy-
házi közszolgálatom útjaira a kitüntető bizalomnyilvánitás és 
hittestvéri szeretet c s u p a pá lmaága t és pompázó virágot szórt 
volna, belső ér tékben nem multa volna felül azt a mélyen 
megindító hatást, amelyet há lás szivem mélyén Méltóságodnak 
mint szeretve tisztelt E lnöktá rsamnak az egész egyházkerület 
nevében kifejezett mélyen lekötelező és engem érdemen felül 
magaszta ló , de — a mi előttem legalább a n n a k igazi erejét, 
értékét és ha tásá t megad j a , az együtt érző sziv melegével el-
mondott üdvözlő beszéde váltott ki. 

Az érzéseknek, meggyőződéseknek, e lgondolásoknak ab-
ból a bőséges skálá jából , amely lelkemet életem v boldog 
nap ján tölti el, legyen s z a b a d ez ünnepi ó rában legalább 
néhánya t feltárnom ás azokat három val lomás fo rmá jába 
foglalnom. 

Az első va l lomás a gyermeki hála és a lázat szava a mi 
mennyei Atyánk zsámolya előtt. A nagy apostollal vallom 
életem egyik fő elveként, hogy „Isten kegyelméből vagyok, 
a mi vagyok", 0 az én erőm és igazságom, az én hitem és 
reményem sziklavára H a Ö megtartott és erőt adott, legyen 
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érette Neki dicsőség és há l aadás , — de legyen meg ebben az a 
felismerés is, hogyha Ő megtartott és erőt adott, akkor Neki 
céljai voltak velem, akkor Ö a hivatásnak a b b a n a körében , 
amelybe belefoglalta földi pályámat , a m u n k á n a k és köteles-
ségteljesitésnek, a tennivalóknak és fe lada toknak egy az én 
egyéniségemre szabott körét ruház ta reám és én hűtelen lettem 
volna ehhez az isteni ú tmutatáshoz, ha akár az egyéniségem 
a lapvető vonalait tagadtam volna meg, akár az eszményeknek 
attól a körétől távolodtam volva el, amelyet az én hitem és 
meggyőződésem örök fundamen tuma , a Krisztus evangél iuma 
tárt elém. Ebben a kettősen ha ladó kategór izálodásban, vagyis 
az egyéniség a lapvető vonása inak a Krisztus evangél iumával 
való formálásában , nevelésében és erősí tésében igyekeztem 
gyenge erőm mértéke szerint m a g a m b a n kiformálni, kialakítani 
a Krisztus evangél iumát követő személyiség typusa szerinti 
életet, ez szolgáljon magyaráza táu l annak , hogy sokszor lát-
szom ridegnek, amikor pedig lelkem melyén az egyház érde-
keinek, az igazság eszméjének féltékeny szeretete lángol — 
sokszor látszom kíméletlennek, gyöngédtelennek, amikor pedig 
csak a célhoz vezető egyenes út a lka lmazásá t látom az egy-
házépités magasz tos céljaival megegyezőnek, — sokszor lát-
szom önzőnek, amikor pedig voltaképen nem személyes érde-
kekhez, de a reám bizott családi , társadalmi és állásbeli 
munkakör belső szempont ja ihoz ragaszkodom, — és sokszor 
látszom ellágyulónak, erélytelennek, gyöngének, amikor pedig 
legjobb meggyőződésem szerint az okos engedékenység sza-
bá lyának a követése az egyedül a lka lmas arra, hogy mentsük 
azt, ami menthető és épitsuk, ami építhető. Magatar tásomat , 
munkámat , törekvéseimet ebben az ünnepi ó rában a m a z örök 
itélő biró t emplomában , az Ő szine előtt állva, bátran merem 
egyúttal lelkiismeretem Ítélőszéke elé is idézni, mert vallom 
teljes tárgyilagossággal, minden önámitás és elfogultság nélkül, 
hogy a minden emberben meglévő gyarlósággal a napnak 
minden percében, minden ó r á j ában küzdve, egyébként mindig 
arra igyekeztem, hogy azok a törekvések, munkák és igyeke-
zetek beléi l leszkedjenek a Krisztusi evangéliumot követő sze-
mélyiség typusóba, amely nem hasogat ja a felhőket földi mérték 
szerint, magas á l lásban sem él a képzelet, az elkülönülés, az 
e lzárkózás a kényelem és az önkény vi lágában, de minden 
m u n k á j á h o z és minden hittestvéréhez azzal az igyekezettel és 
szeretettel közeledik, amelyet az Úr evangél iuma rendel s 
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amelynek a gyakorlása módjá t és mértékét a kormányzati fe-
lelősség s z a b j a meg. Amikor tehát érzem, hogy ehhez a maga-
tartáshoz, ezekhez a törekvésekhez, amelyeknek a sikerét vagy 
sikertelenségét már nem én, de a mélt. és főtiszt. Egyházke-
rületi közgyűlés van hivatva értékelni, hiszen ismétlem, enyém 
csak az igyekezet, tehát amikor érzem, hogy ehhez a maga-
tartáshoz, ezekhez a törekvésekhez Isten erőt adó kegyelmét 
nem nélkülöztem, akkor ez ünnepi ó rában első val lomásom 
csak a b b a n összpontosulhat , hogy végtelen gyermeki hálával , 
köszönettel és a lázat tal borulok le az én mennyei Atyám előtt, 
„Akinek kegyelméből vagyok a mi vagyok." 

A második val lomás, amellyel ez ünnepélyes pi l lanatban 
egyházkerüle temnek és ö n m a g a m n a k egyaránt tartozom, az a 
tudatos és megfontoltan elgondolt kijelentésem, hogy soha, 
életem egyetlen pi l lanatában sem feledkeztem meg arról, hogy 
mint hü és jó magyar ember , mivel tartozom forrón szeretett 
d rága h a z á m n a k és a haza f i a san érző tá rsada lomnak. Látszat 
szerint lehetnek sokan olyanok, akik felszínre vergődött irány-
zatok hangos követésével és a szó ha t a lmának a k iaknázásá-
val e téren a porondon az első sorokat igyekeznek maguknak 
kiküzdeni, de hogy ott, a h o v á a mindenható és mindentlátó 
Isten tekint be, a sziv és a lélek mélyén a gyermekkortól fel 
a h a j megőszüléséig érzések és szándékok t isztaságában és 
kötelességek és á ldozatok l e rovásában magamat senki által 
túlszárnyaltatni nem akar tam, nem akarom és nem fogom en-
gedni, az, amennyire boldog, a lélekismeret szempontjából 
épen annyira nyugodt és igaz val lomásom-

Énnek a megértése érleli meg egyúttal azt is, hogy amióta 
hazánk és egyházkerüle tünk annyira megcsonkult , életemnek 
még látszólag legörvendetesebb, legboldogabbnak látszó órái-
ban sem teljes és zavar ta lan az örömem, mert mindig kiütkö-
zik belőle a nemzet s igy egyházkerület gyásza felett érzett 
szentelt f á jda lmam. 

Ez érteti meg egyúttal azt is, hogy szinte emésztő hévvel, 
szinte reszkető szívvel ra jongok a revizió gondolatáért és úgy 
szeretném, ha a nemzet, a társadalom és az egyház érzelmi 
kitörései minden nap, minden törvényhozási munkában , min-
den saj tó törekvésben, minden tanácskozó asztalnál és minden 
társadalmi mozga lomban ebben az egy törekvésben koncent-
rá lódnának és ku lminá lódnának és ha ebben a megejtően szép 
törekvésben végre őszintén nyú j t anának kezet egymásnak a 
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különböző hazai felekezetek és társadalmi osztályok. És ez 
érteti meg azt is, hogy a nemzet e vá lságos esz tendeiben egy-
házam jogos igényeiről pil lanatra se m o n d v a le, mégis erő-
emésztő konfliktusok elkerülése cél jából politikai és m á s egy-
házi hatóságok képviselőinek koronként aprólékos és c supán 
társadalmi jelentőségű ügyekben engedményt is tettem, holott 
az integráns Magyarországon arra semmikép se lettem volna 
ha j l andó , amenny iben m a g a m a t arról a polcról, amelyre az 
egyház közbizalma, a magyar közjog szel leme és tételes ren-
delkezései emeltek, leszállítani nem engedhe tem. 

* 

Harmadik va l lomásom szól egyházkerüle temnek és elnök-
társamnak. Oly szellemi és érzelmi légkörben, mint a minő a 
szinte a reformáció ha jna lkora óta megszervezve fennálló 
egyházkerüle tünkben, a kölcsönös türelem, megbecsülés , rokon-
szenv és együttérzés a lap ján fejlődött ki, még a legnehezebb élet-
hivatások egyikének, az evang. püspöki h iva tásnak a teljesítése is 
lényegesen megkönnyebbedik- Tudom, hogy mint minden köz-
életi egyéniséget, engem is kritika kisér De tudom és érzem 
azt is, hogy bármerre forduljak, bá rhová menjek egyházkerü-
letemben, meleg szeretet fogad. Es ez nekem erősségem, sőt 
tovább megyek, személyileg a legdrágább ju ta lmam, amely ma 
aranytá lcán áll elém a mél tóságos és főtisztelendő Egyház-
kerületi közgyűlés és főként Méltóságod, az én szeretve tisztelt, 
a tyafiságos érzületű, megértő, bölcs és készséges e lnöktársam 
részéről elhangzott kitüntető üdvözlésben . 

A bírálatot a lelkiismeret mélyén állani kell, de a szere-
tetet, jóságot, türelmet, amelyet velem szemben tanúsítani mél-
tóztattak, illik há lásan megköszönni és az élet cselekedeteivel 
viszonozni. 

Ezeknek a cselekedeteknek a célja pedig nem lehet 
egyéb, mint továbbra is lelkes hévvel ápolni az együttmunkál-
kodás, egyetértés, megértő testvériség szellemét és igy építeni 
a Krisztus országát az anyaszen tegyházban . 

S épen azért ez ünnepi ó rában is fogadom, mint ahogy 
papi hivatásom feladataira vonatkozólag fogadtam 40 eszten-
dővel ezelőtt Békéscsabán és mint ahogy püspöki h iva tásom 
feladatára vonatkozólag fogadtam ez oltár előtt 17 és fél év 
előtt, hogy hátralevő időmben is az evangelium és a magyar 
hazafiság, a hűség és az alkotmánytisztelet, a tiszta hit és tiszta 
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szeretet sze l lemében igyekszem úgy papi, mint püspöki felada-
taimat lelkiismeretes o d a a d á s s a l teljesíteni. 

Á m d e ép ezek az évszámok árul ják el a figyelőnek, hogy 
a nap már régen tul jutott a delelés pont ján s közeledik az 
életalkony a maga megnyúló árnyaival , lanyhuló, ma jd az éj-
s z a k á b a n a l áhanya t ló fényű sugaraival , a testi és szellemi erők 
egyre nagyohb mértékű gyengülésével . 

Hű és igazi szolgája a m a g a h iva tásának nem marad 
a n n a k szolgála tában tovább, mint a mig érzi, hogy annak leg-
a l á b b tűrhető mér tékben eleget tud tenni. Mikor köszönt be 
reám nézve ez a lélekismeret szerinti, vagy az Ur elhívása 
következtében beálló megvá lás órá ja , e pi l lanatban még nem 
tudom, mert még va lamennyi re bár fogyatkozó életerővel 
is — úgy érzem, hogy a mélt. és főtiszt. Egyházkerület és 
szeretett e lnöktársam méltányló e lnézése és főként szives tá-
mogatásuk mellett ha Isten is úgy akar ja , tűrhető mértékben 
meg tudok felelni kötelességeimnek. Bizalomteljes, szeretettel-
jes kérésem tehát úgy Méltóságodhoz, mint a mélt- és főtiszt. 
Egyházkerületi közgyűléshez, hogy ha Isten még néhány évet 
enged s zámomra földi pá lyámon addig is, mig nehéz hivatásom 
teljesítésének a terhét i f jabb vál lakra hárí thatom, mél tóztassanak 
elnéző jóindulattal támogatni törekvéseimben, magasztos egy-
házépitő hivatásom teljesítésében, melynek iránymutató egy-
forma foglalata volt és marad : „Krisztusért, egyházért , hazáé r t ! " 

Még egyszer há l á san megköszönve a kitüntető üdvözlést, 
bensőségesen fohászkodva az Ür á ldásaiér t egyházkerületünk 
minden alkotótényezőire, vezérférfiaira, közgyűlésére és elnök-
társamra, magama t a mélt- és főtiszt, közgyűlés további jó-
indula tába a ján lom. 

Majd Kapy Béla püspökhöz és Dr. Mikler Károly 
egyházmegyei felügyelőhöz fordul : 

A két nagyobb egyházkerüle t nevében jöttettek el a leg-
kisebbhez, mert ugy éreztétek, hogy a legkisebbet illik támo-
gatni : fogadjátok őszinte és mély há lámat . Engemet, az árva 
gyermeket rokoni kéz nevelt s gyermekkorom emlékei intenek 
a szeretetre, mely mindig velem vol t ; én a szeretet szel lemében 
igyekeztem megmaradni . 

Végül a miskolci Nő- és Leányegylet képviselőihez 
fordul: 
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— Mikor én Miskolcra megyek — mondja — s találko-
zom az ottani á ldásos Nőegyletünk kedves szerető tagjaival, 
mindkettőnk arcán megjelenik egy lelki melegséget jelentő 
mosoly, talán azért, mert bennem a mélyen érző c sa l ádapá t 
látják és én bennük a csa ládanyá t . Azt a szeretetmissziót, 
melyet a miskolci Nőegylet és Leányegylet a Krisztus szelle-
mében végez, á ld ja meg az Úr. 

Egyházkerületi felügyelő indítványára köz-
gyűlés hálás köszönetét nyilvánítja egyetemes 
egyházunk felügyelőjének, báró Radvánszky Al-

• bertnek, Kapy Béla püspöknek, dr. Mikler Károly 
budapesti egyházmegyei felügyelőnek, dr. Szelényi 
Aladár egyetemes főjegyzőnek, továbbá gróf 
Klebelsberg Kunó vallás- és közokt. miniszternek, 
dr. Petry Pál és Tóth államtitkároknak, dr. Raffay 
Sándor és Kiss István ev. püspököknek és dr. 
Balthazár Dezső, tiszántúli ref. püspöknek, vala-
mint a miskolci Nő- és Leányegyletnek azért a 
szives, meleg üdvözletért, mellyel 40 éves lelkészi 
szolgálatát jubiláló püspökét köszöntve ünnepünk 
melegségét, lelki szépségét fokozni s ekként ke-
rületünk egész közönségével együttérző testvéri 
szeretetüknek kifejezést adni méltóztattak: az 
áldásért legyen áldás, a megtisztelésért meghaj-
lás, tiszteletadás, a szeretetért a testvéri szivek 
viszontszeretete. 

Elnöklő felügyelő felhívására Duszik Lajos egyházi 
főjegyző felolvassa a kerület ünnepi nyilatkozatát, melyet a 
közgyűlés egyhangú lelkesedéssel fogad s ez a következő: 

Egyházkerület ünnepi érzésekkel lép a kegyelem oltára 
elé s buzgó örvendezéssel ad hálát az Úrnak, az élő Istennek 
Püspöke életében megnyilvánított á ldó szeretetéért. Istennek 
legyen hála és magasz ta lás e nagy szellemi értékekkel oly 
gazdagon megáldott hivséges szolgájáért . 

Bölcs és atyai szivü Főpász torá t lelke bensőséges dicse-
4* 



kedő és boldo'g szeretetével öleli át s az egyházvezéri és egy-
házépitési m u n k á b a n oly p é l d a a d ó a n őrködő, imádkozó buzgó-
ságáért , f á radha t lan tevékenységéért forró háláját és soha el 
nem muló elismerését nyilvánítja. Imádkozó lélekkel a ján l j a 
Öt az Úr továbbsegítő, t ovábbá ldó kegyelmébe s k í v á n j a : 
vezérelje, óv ja és tegye boldoggá az Ur, akinek dicsőségét oly 
teljes szívvel szolgálta-

2. (D.) Ez ünneplés után a tagok számbavevésére 
kiküldött bizottság jelentése alapján, mely szerint ugy hi-
vatalból, mint jkvi kivonattal kiküldött illetékes tagok 
kellő számban vannak jelen, 

Elnökség a közgyűlést megalakultnak je-
lenti ki. 

v i 

3- (D.) A jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökségen és 
jegyzői karon kivül 

Dr. Horvay Róbert, Belák Sándor tokaji lel-
kész s Dr. Dómján Elek és Nemes Károly espe-
resek küldetnek ki. 

4. (D.) Előterjesztetett a Püspök évi jelentése, amely 
előzetesen nyomtatásban közöltetvén a tagokkal, közgyű-
lés annak felolvasásától eltekint. 



Méltóságos Főtisztelendő 
Egyházkerületi Közgyűlés! 

Az Úr nagy apostola a Korinthusiakhoz irott II. levele 
IX. Részében megemlékezve a gyámolító keresztyén testvéri 
szeretet áldásairól , há lára nyitja ajkait a mennyei Atya szent 
szine előtt, aki ád magot a magvetőnek, kenyeret eledelre, 
megsokasí t ja a vetést és megnöveli a keresztyén jóté temények 
gyümölcseit. Azután pedig a nagy természet teritett asztaláról 
a Krisztusban való lelki élet magasla ta i ra emelve tekintetét, a 
Krisztus evangél iuma iránt való engede lmesség és a va l lásos 
buzgóságtól megszentelt könyörgések jelenségei felett érzett bol-
dog lelkülettel látja, hogy korinthusi hivei nemcsak anyagiak-
ban, testiekben, de a lelkiekben, a szel lemiekben is bővelked-
nek az Istennek bennök megnyilvánuló a j á n d é k a i b a n s e bol-
dog élmények kapcsán beszámoló ja arra a fennséges meg-
nyilatkozásra lendül, a b b a n az elragadtatott fe lhívásban össz-
pontosul : „Az Istennek pedig legyen hála az ő megmondhatatlan 
ajándékáért." 

Amikor egy bezárult új közigazgatási esz tendő végén 
szemlét kell tar tanom és e tiszteletteljes jelentés a l a k j á b a n 
beszámolót kell a d n o m arról a lelki vetésről és aratásról, 
amelynek a jelenségeivel csonka egyházkerüle tünk egyháza iban , 
iskoláiban, hatósági és belmissziói szervezeteiben t a l á lkozunk : 
nem minden megilletődés nélkül nyitom én is a jka imat há l á r a 
Isten szent szine előtt s mondok neki gyermeki alázat tal köszö" 
netet az ő megmondha ta t l an a jándékáér t . A befutott jelentések-
ből nagy örömmel és megnyugvássa l merem megállapítani, 
hogy tiszai egyházkerüle tünk lelkészi, tanári, tanítói kara és 
egyházi hatóságainak képviselői vállvetett igyekezettel buzgól-
kodtak azon, hogy a gyülekezetek és az iskolák belső életében 
bőséges legyen a vetés s ehhez képest bőséges lehessen az 
ara tás is. (II. Kor. IX. 6.) Mintha az ország nehéz helyzete 
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élénkítené az Isten és emberek előtt való felelősség érzetét, 
— mintha a m á s felekezeteknél tapaszta lható lendületteljes 
erőkifejtés tevékenységre kezdene sarkal lani eleddig szunnyadó 
erőket is, - mintha az a bátorság hiány, az a kezdeménye-
zési képesség hiány, amely az egyház belmissziói mozgalmai 
terén a múltnak egyik szomorú je lensége volt, a vezetők sze-
mélyes va l l á sosságának elmélyülésével kezdene veszíteni kö-
zönyt, passzivitást és igy végeredményben sülyedést, hanyat -
lást termelő erejéből s á t engedné a helyét a nagy felismerés-
nek, a nagy meglá tásnak, hogy nekünk be kell r endezkednünk 
a harcra, a küzdelemre, a megmozdulás ra és a mozgékony-
ságra, ki kell lépnünk a kényelemszeretet passivitásából, szer-
veznünk, dolgoznunk, küzdenünk , harcolnunk kell és igy erő-
södnünk és növekednünk addig, hogy Istennek ereje által 
erősekké vá l junk a nagy erősségeknek lerontatására. (II. Kor, 
X. 4.) Mert fe lednünk egy pillanatra s e m ' s z a b a d , hogy nekünk, 
az evangél ium egyházának , a belső hitélet és a hatósági élet 
egész területén, testületeknek és tagoknak, egyetemes közös-
ségeknek és egyéniségeknek külön-külön és együttvéve egy 
szent hivatást kell ápolnunk, egy nagy feladatot minden tettünk-
ben és minden s z a v u n k b a n szem előtt tar tanunk, hogy t. i-
minden dőre emberi okoskodás t elfordítsunk, minden úgy-
nevezett emberi nagyságot, erőt és hatalmat , amely felemel-
kedik az Isten ismerete ellen, hallgatásra, v isszavonulásra kény-
szeritsünk és az emberek minden gondolatát foglyul ejtsük, 
hogy a Krisztusnak engedjenek. (II. Kor. X. 5.) Ez pedig mun-
kát, mozgékonyságot , lankadat lan, céltudatos, programmszerü 
tevékenységet és szervezettséget feltételez, ahol minden erő 
foglalkoztatva van és minden helyre megfelelő képesség, meg-
felelő ar ravalóság, megfelelő erő és buzgóság van állítva. Ismét 
mondom, hogy Isten iránti mélységes hálával látom, hogy e  
nagy hivatás fel ismerésében és követésében a legtöbb gyüle-
kezet, a legtöbb egyházi és iskolai szervezet már túlhaladott 
az a lapok le rakásának , a kezdeményezésnek , a célkitűzésnek 
a m u n k á j á n és hova tovább á l d á s o s a b b a n küzd és harcol, 
fárad és á ldoz a belső hitéleti mozga lmak elé kitűzött nagy 
eszmények — s ezek boldogító foglalataként — Isten országa 
megvalósításáért . Erős a reményem, hogy ahol e részben még 
elfogultság vagy kénye lmeskedés nyomai muta tkoznak is, a 
jobb meggyőződés még ma jd otl is rövidesen gyökeret ver a 
szivekben és ezzel lehetővé válik nemcsak az, hogy egyházunk, 
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mint versenyző felekezet, meg tudjon állni a sokkal h a t a l m a s a b b 
versenytársak mellett, de e nemes irányú belső erőkifejtés által 
továbbra is eléggé meg nem becsülhető erkölcsi jelentőségű 
szolgálatot tudjon tenni a romjaiból fe l támadni akaró h a z á n a k . 

Mint a lefolyt esz tendő belmissiói, vagyis az egyház belső 
életére tartozó törekvéseinek egyik legkiválóbb eredményéről 
örömmel számolok be a K. I. 0. Sz. (Keresztény Ifjak Országos 
Szövetsége) mozga lmának jelentős e lőha ladásáró l . Kétségtelen, 
hogy e mozgalom evangel ikus ágának a vezetése nem nél-
külöz bizonyos pietistikus színezetet. De egyrészt világtörténeti 
tény, hogy a nagy háborúk okozta megrázkódta tásokból az 
emberi szellem ösztönszerűleg rendszerint a val lásos érzület 
fokozottabb oltalma alá való menekü lés út ján óhaj t regenerá-
lódni, felfrissülni, act ióképessé válni és ebben a törekvésében 
az ál talános emberi szellemélettel egyformán tart lépést i f júság 
és öregkor, másrészt vitathatatlan, hogy a pietistikus jellegű 
val lásos eletirányok bizonyos józan korlátok közé helyezés 
mellett csak eszméltetőleg, termékenyítőleg ha tnak a lélek val-
lásos életmegnyilvánulásaira és forrásává vá lnak a protestáns 
szempontból annyira jelentős, tudatos egyéni hitfelfogásnak, 
felelősségérzetnek és egyházszeretetnek. Ha tehát azt látjuk, 
hogy a Kiosz a lefolyt évben is s zámos gyülekezetben meg-
szervezte az öntudatos evangel ikus ifjúsági életet, a helyileg 
megalakult szervezeteket szorga lmasan látogatta, á ldásos orszá-
gos összejöveteleket rendezett, belekapcsolódot t a cserkész-
mozgalomba s azokra evangelizálólag hato t t : nincs kedvesebb 
tennivalónk, mint örvendeni a szent munka fokozott h a l a d á s a 
felett és segédkezet nyújtani a vezetőségnek, hogy az továbbra 
is kivánt mederben haladjon. Egyházkerületünk pénztára a 
maga részéről a lehetőség korlátai között készségesen sietett 
a nemes cél szo lgá la tá ra : de én k ívánatosnak és illőnek is 
találnám, ha gyülekezeteink a vezető titkárnak önként fe la ján lva 
költségei megtérítését, mennél h a m a r á b b s mennél gyakrabban 
módot és alkalmat a d n á n a k számára a gyülekezeti evang. ifjú-
sági élet megszervezésére, illetve élénkítésére. Belmissiói s az 
egyház jövőjét tekintő szempontokból ezt a munkát hasonlít-
hatatlan fontosságúnak Ítélem, mert közkeletű igazság: akié az 
ifjúság, azé a jövő 

Megkezdette működését az E. P. 0 . SZ. (Evang. Papnék 
Orsz. Szövetsége) egyházkerületünkbel i tagozata is s csak el-
ismerőleg szólhatunk arról a törekvéséről, hogy az egyazonos 
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hivatásu pásztorok hitveseit egységes sze l lemben való munkára , 
testvéri közösségben tömörítse Isten nevének dicsőségére, szent 
országa javára , a gyülekezeti egyház tá rsada lmi és evang. ér-
telemben vett keresztyén szociális m u n k a előmenetelére. Isten 
kegyelme módot adott arra, hogy a tiszakerületi Eposz tagjai-
nak csekély s z á m a mellett is jelentős összeggel járulhatott 
hozzá ahhoz , hogy a nehéz sorban levő evang. papi és tanítói 
á rvák egy 50 főből álló csoport ja a Bala ton kies partjain üdül-
hessen. Egyházkerüle tünkből — ér tesülésem szerint — 3 tanitó-
gyermek részesült ez á l d á s b a n . 

T ö b b helyen élénk működés t fejtett ki a Lutherszövetség 
is. Egyes egyházközségek ugyan még m a is vonakodnak a 
helyi Lutherszövetség megalapí tásától és működtetésétől , azzal 
magya rázva tar tózkodásukat , hogy a szövetségre váró feladatot 
részben maga az egyház, mint a gyülekezet egésze, részben 
egyes meglevő egyház társada lmi egyesületek úgyis elvégzik s  
hogy elvégre is nem a név, de a m u n k a elvégzése a fontos. 
Én ez utóbbi megál lapí tás helytálló voltát pillanatra sem vonom 
kétségbe, mert magam is mindenben a lényeget s nem a külső 
formát keresem. De megfordítom a tételt s kérdem a vonakodó 
gyülekezetektől s azok lelki vezérei tő l : ha a név nem fontos, 
miért húzódoznak a n n a k az a lka lmazásá tó l , hiszen ha a név 
nem fontos, akkor anná l kevésbé áll ják fontos akadá lyok út-
ját annak , hogy ezt a nevet, amelyben egvház tá rsada lmi moz-
galmaink s zámára végre is tér nyilik országos szervezetben 
való tömörülésre, tényleg a l k a l m a z á s b a is vegyék ; s ha nincs 
ref., illetve r. k. gyülekezet e h a z á b a n , amely ne volna beszer-
vezve a Kálvin, illetve a róm. kath. szövetségbe, micsoda ko-
moly a k a d á l y a lehetne annak , hogy ahol nincs, ott megszer-
vezzék, ahol v a n n a k m á s nevü egyház társada lmi szervezetek, 
ott ezek gyűj tőcsatornájaként kiépítsék a helyi Lutherszövetsége-
ket ? Ne féljünk új egyháztársadalmi szervezetek alakí tásától! 
Módot, a lkalmat nyúj tanak ezek arra, hogy a hivatalos egy-
házi szervezetek tagjain kivül minden megkonfirmált egyháztag. 
férfiak, nők, ifjak és aggok be fo lyhassanak az egyháztársadalmi 
élet a lakí tásába, ott és a b b a n résztvehessenek, szerepelhesse-
nek, közreműködhessenek , á l d o z h a s s a n a k s szivük val lásos 
vágyai az istentiszteletek rendszerinti módozata in kivül is ki-
e légülhessenek. Ismétlem, csak szervezettség, mozgékonyság, 
cél tudatos evangelizáló és evangéliumi a lapokon álló szociális 
tevékenység menti meg egyházunka t az e rősebb felekezetek és 
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az élénk mozgékonyságú secták egyre hevesebbé váló ver-
senyében . 

A kérdéseimre adott válaszok összefogla lásaként van sze-
rencsém a következőket jelenteni : 

1. A gyülekezetek tagjainak lélekszáma az 1927. évben 
az egész egyházkerületre összesí tve 30041, vagyis 1029-el több, 
mint az elmúlt évben. Erősebb — bár a múlt évihez képest 
kisebb — emelkedést mutat Nyíregyháza, t ovábbá Miskolc ; 
fogyott a j o b b m ó d u a k elköltözése következtében Abau j szán tó 
és a K a n a d á b a való kivándorlás miatt Sa jókaza . 

2- Keresztelések száma: 891, 5-el kevesebb, mint tavaly. 
Száza lékarányban legnagyobb volt a hanyat lás Tályán és ha-
nyatlás van Nyíregyházán is (a tavalyi 650-el s zemben 636.) 

3. Az esketések száma kitett 303-at, 27-el többet, mint 
1926-ban. Tiszta párok s záma 158, vegyeseké 145- A tiszta 
párok a r á n y s z á m a tekintetében h a l a d á s észlelhető. 

4. Reversális javunkra 48 esetben. Határozott h a l a d á s 
észlelhető Miskolczon (kárunkra 2, j avunkra 6 reversális) és 
Nyíregyházán (kárunkra 18, j avunkra 24 reversális.) Ez utóbbi-
nak a megnyugtató e redménye lé t rehozásában ha tékonyan mű-
ködött közre Krieger Mihály egyházkerület i másodle lkész foko-
zott ébersége és buzgósága . 

5. Reversális kárunkra 39 esetben, tehát pontosan annyi, 
mint tavaly. Tekintettel a zonban a 4. p. alatti jelentésre, meg-
nyugvással ál lapithat juk meg, hogy az e redmény kedvező s  
hogy a fokozott lelkipásztori buzgalom, mint minden téren, úgy 
e részben is megtermi a maga egészséges gyümölcseit. 

6- Hozzánk áttértek 31-en, 12-vel kevesebben , mint tavaly. 
7. Tőlünk kitértek 39-en, 1-el több, mint tavaly. A 6-ik és 

7-ik alattiak összehasonl í tása végeredményben 8 főből álló 
tiszta veszteséget mutat, aminek legfőbb oka az, hogy — mint 
Nyíregyháza jelenti — evang. szülők törvény szerint evang. 
gyermekeiket r. kath. iskolában jára t ják s ezek aztán 18 éves 
korukban, hivatkozással neveltetésükre, bejelentik áttérésüket. 
Vagyis itt is előtérbe lép az if júság egyházunk részéről való 
szorgos gondozásának komoly jelentősége. 

8. A confirmáltak száma 98 fő gyarapodássa l 480 volt. 
9. Ürvacsorával a múlt évi 10101-el s zemben 19029-en. 

tehát 8988-al többen éltek, mint tavaly. A szép e redmény el-
érésében Nyíregyháza mellett Sajóarnót , Fancsa l és Diósgyőr 
vetélkednek-

1) A hitéleli. 
erkölcsi életi 
é s be lmiss ió i 
helyzetkép. 



10. Az elhaltak száma a múlt évi 529-el s zemben 604-et 
tett ki, tehát 75-el többet-

11. Vadházasságok mintegy 16 ese tben mutathatók ki-
Két helyen sikerült egy-egy párt jobb útra téríteni. 

12. A belmissiói jellegű egyesületi élet ez évben is szor-
ga lmasan haladt azokon a nyomokon és keretek között, ame-
lyek múlt évi je lentésem 12—17. pontjai alatt o lvashatók. Új 
a l aku lások a diósgyőri konfirmáltak egylete és a sajóarnóti 
ifjúsági egyesület. Gyülekezeti nőegylet működik 8, leányegylet 
4, ifjúsági egyesület 8, templomegyesület 1, Lutherszövetség 8, 
énekkarok, ismeretterjesztő egyesületek stb 3 helyen, vagyis a 
15 egyházközség területén összesen 32 a laku la tban . Kétségte-
len, hogy ez a szám u j a b b életrevaló szervezetek beállitá-
tásával még je lentékenyen fokozható . Belmissiói jellegű össze-
jöveteleket tartott Abau j s zán tó 3-szor, Sa jóarnót ugyancsak 3 
ízben, Diósgyőr-vasgyár 6 esetben, Miskolcz — amenny iben heten-
ként 3 bibliaórát, két hetenként leányegyleti felolvasóestét s azon-
kívül, külön e lőadásoka t tartott igen gyakran, — Ózd 24 esetben, 
Sa jókaza 2 rendbeli val lásos estély rendezésével , Tállya a téli idő-
s z a k b a n b ib l iamagyarázó órák tar tásával , Ujcsaná los ugyancsak 
a téli időszakban kéthetenként rendezett bibliaóráival, Debrecen 
sűrűn ismétlődő val lásos estélyeivel és bibliaóráival, Nyíregy-
h á z a négy val lásos estélylyel, két ízben szeretetvendégséggel 
és több va l lásos délutánnal , S.-A.-Ujhely húsvét és pünkösd 
közt hetenként egyszer tartott egyházvédelmi e lőadássa l , Toka j 
hetenként egyszeri bibliaóráival és vasá rnap i iskolájával, 
Érpatak, Geszteréd az isteetiszteletek végén a szabolcsi missió 
lelkésze által tartott egyházi ismeretterjesztő e lőadással . Az 
ádvent i és böjti esti istentiszteletek c saknem minden gyüleke-
zetben ot thonosak s igen látogatottak voltak. 

13. A kötelező gyűjtések és offertoriumok mindenütt pon-
tosan betartattak. 

14. Közegyházi célokra befolyt 15222 p. 47 f , tehát mint-
egy 10000 pengővel kevesebb , mint tavaly, aminek oka a 
nehéz gazdasági v i szonyokban keresendő. Ez — egyébként 
igy is tekintélyes összeg számottevő alkatrészeként szerepel a 
debreceni új templom építésére szolgáltatott adakozás , amely 
eddig 5000 pengőn felüli összeget eredményezett-

15. Altalános társadalmi és nemzeti célokra, amenny iben 
ez egyáltalán kimutatható, a múlt évben 2418 p 66 f. folyt 
be. Itt a z o n b a n meg kell jegyeznem, hogy híveink, lelkészi s 
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egyéb egyházi hivatalaink nemzet ieknek, t á r sada lmiaknak be-
állított célok ürügye alatt könyvügynökök, térkép- és a lbum, 
festmény, ifjúsági szervezetek stb. ügynökei által oly ostro-
moknak, rohamoknak , követe lőzéseknek és időrabló alkalmat-
lanságoknak vannak kitéve, hogy ez az állapot, mint valósá-
gos társadalmi betegség és közerkölcs-degeneráló métely ma 
már hatósági úton való orvoslásért kiált. 

16. Egyházközségeink a Br. Baldácsy-alapból , a gyám-
intézettől, a G. A. egylettől, a közalapból , adócsökkentés i se-
gélyből és rendkívüli ál lamsegélyből a m. é. 9309 p. 64 f.-el 
szemben 8312 p. 83 f. segélyben részesültek- Ki kell a z o n b a n 
jelentenem, hogy e részben a lelkészi hivatalok által beszol-
gáltatott kimutatások hiányosak, mert több egyházközség rend-
kívüli ál lamsegélye nem szerepel bennök. 

17. Egyházi lapjaink 1794 p é l d á n y s z á m b a n jártak híveink 
soraiba, tehát 375 pé ldányszám eme lkedés mutatkozik. 

18- Hivalalos vagy belmissiói rendeltetéssel a lelkészek 
és esperesek összesen 925, a múlt évivel szemben tehát 624 
úttal többet végeztek. E nagyarányú emelkedés magyaráza tá t 
a b b a n találja, hogy ez a lka lommal a lelkészek a fil iákba és 
szórványokba való kiszállásaikat is kimutatták. 

19. Meglátogattak a lelkészek 2454 családot , 956-al töb-
bet, mint tavaly, ami különös dicséretre méltó pásztori buzgó-
ságra vall. 

20. Belmissiói előadásokat tartottak a lelkészek az ádvent i 
és böjti alkalmi istentiszteleteken kivűl 138 esetben, tehát 27 
e lőadássa l többet, mint egy évvel ezelőtt-

21. Jellegzetes belmissiói feladatot teljesített Abaujszántó 
v a d h á z a s s á g megszüntetése é rdekében és reversalis meggát-
lása é rdekében 1 — 1 a lka lommal sikerrel, S.-Arnót v iszálykodó 
házasfe lek kibékítése, a lkohol izmus leküzdése, v a d h á z a s s á g o k 
megszüntetése, szektárius ha j l am leküzdése é rdekében mindig 
2 - 2 esetben sikerrel, Diósgyőr a vasgyárral egy ese tben viszály-
kodó házasfelek kibékilésével s 2 ese tben reversalis ká runkra 
a d á s á n a k megakadá lyozásáva l ; Fancsal 3 pár viszálykodó 
házasfé l kibékitésével s 2 áttérés biztosításával, — Miskolc a 
házasu landók szorgalmas látogatása útján a reversal isoknak 
túlnyomórészt j avunkra biztosításával, Ózd ugyanígy és viszály-
kodó házasfelek kibékitésével, Sajókaza egy reversalis j avunkra 
biztosításával és egy esetben az egyh. házasságkötés t mellő-
zött párnak helyesebb útra terelésével, Tállya egy kitérés meg-
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akadá lyozásáva l , Ujcsanálos 4 ese tben áttérés biztosításával, 
Kölese 2 v iszálykodó házaspá r kibékitésével, ugyanezzel Nyír-
egyháza 5 esetben, t ovábbá 14 ese tben reversalis a d á s meg-
gátlásával, S-A.-Lljhely egy áttérési eset biztosításával, Tokaj 
egy v a d h á z a s s á g b a n élő pár jobb útra térítésével stb. stb. 

22. Feltűnőbb bűnözési hajlamok eseteit észleli Diósgyőr-
vasgyár és Tállya, hol az egyke jelei kezdenek mutatkozni, 
és Debrecen, ahol 1-2 alkoholistát még mindig nem sikerűit 
j obb útra téríteni. 

23. A szektárius mozgalmak visszafej lődését ál lapí t ja meg 
Abau j szán tó , Sajóarnót , Diósgyőr, Miskolc, Ujcsanálos , S. A. 
Ujhelv, az egyházra nézve még mindig veszélyes voltát Nyír-
egyháza, mig a többi egyházakban eddig Istennek hála , 
semmiféle veszély nincs, d a c á r a a n n a k , hogy Ózdon, Sajó-
kazán , Tállyán és T o k a j b a n m a g á b a n a politikai községben 
erősebben dolgoznak a vándorapos to lok . 

24- Az egyházi fegyelem terén a lelkészek jelentései 
á l ta lában kielégítő állapotról szólnak, c s u p á n Miskolc teszi 
meg azt az észrevételt, hogy az egyházi fegyelem okszerű 
gyakor lásának a lapja i még megépítésre várnak, és Fancsal 
nehézményez i azt, hogy a tanitó nagyfokú lelkészellenes maga-
tartása megbont ja a belső békét és á r ta lmára van az egyház 
tekintélyének. Egyébként a belső fegyelemgyakorlás intenzivebb 
kifejlesztésétől sokan jó e redményeke t várnak . 

25. Az egyházi adófizetés a je lentések szerint kívánni 
valót hagy fenn Abau j szán tón , F a n c s a l n a k főként a szórvá-
nyaiban, ahol nagy a p a n a s z az adóterhek nagysága 
miatt, Miskolcon és Nyíregyházán, hol sok a hátrálék, az 
önkéntes áldozatkészség pedig, kivéve Diósgyőr-vasgyárt és 
Debrecent, a súlyos gazdasági viszonyok miatt a legtöbb 
helyen mintha visszafej lődnék, sőt megdermedt volna. 

26. Uj intézményekről és alkotásokról számol be Diósgyőr-
vasgyár, hol a perecesi bánya te lepen a református testvérekkel 
közös haszná la t ra imaterem, Ózd, hol a somsályi bánya te lepen 
az iskolateremben oltár, Kurittyán, hol a tanitólak mellett 
melléképület, Tállya, hol Kossuth-szobor létesült és Kálmán-
háza , amely harmóniumot szerzett. 

27. A nemzeti és egyházi ünnepek, ifjúsági ünnepélyek 
megtartása minden egyházközség kedves gondjá t képezte. 

28. A hitoktatást kizárólag lelkészek látják el Abau j -
szántón, Diósgyőrben, Diósgyőr-vasgyárban, Hernádvécsén , 
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Miskolcon, ó z d o n , Tállyán és Toka jban , részben lelkészek, 
részben tanitók Fancsalon, Sa jókazán , Kölesén, Debrecenben, 
Nyíregyházán, Sátora l jaújhelyen, kizárólag tanitók és pedig 
felekezetiek és á l lamiak Sajóarnóton, Kisvárdán, Érpatakon, 
Geszteréden és K á l m á n h á z á n . 

29. Irodalmi tevékenységet fejtettek ki a lelkészek Abauj -
szántón, Diósgyőrön, Diósgyőr-vasgyárban, Fancsa lon , Miskolcon, 
Ózdon, Tállyán, Debrecenben , Nyíregyházán és S.-A.-Ujhelyen, 
a legtöbben szak lapokba küldött dolgozataikkal, az időszaki 
egyházi, itt-ott politikai l apokba küldött cikkeikkel, tudósításaikkal . 

30. Az egyház valláserkölcsi feladatainak sikeres elvég-
zése é rdekében figyelemre méltó Abaujszántó észrevétele, 
hogy a templomlátogatási statisztikának az egyház közgyűlésén 
való ismertetése láthatólag jó tékonyan hatott az istentiszteletek 
látogatottságára, Diósgyőr-vasgyár a gyülekezetek speciális 
viszonyainak figyelembevételével kidolgozott egységes jellegű 
Lutherszövetségi programmot vár, Fancsal a szórványok hit-
okta tása é rdekében feltétlenül szükségesnek tartja helyi s. lel-
készi ál lás szervezését , nemkü lönben egy helyi gyülekezeti 
fegyelmező tanács feláll í tását; Miskolc és Ózd a buzgó 
templomlátogató gyülekezetben látják a látható egyház műkö-
désének végcél já t ; Sajókaza a Baldácsy-segély megismét lésé t ; 
Rudabánya templomépi tkezésének felkarolását, s ahoz, hogy 
az anyaegyház templomrenoválás i terhei nagyobbmérvü állam-
segéllyel csökkentessenek, erkölcsi támogatást kiván ; Abauj-
szántó és Tállya sötétlő árnyként lát ják felvonulni gyüleke-
zetük egére a l é lekszámban való apadás t , Ujcsanálos olcsó 
biblia olvasó táblázat k iadásá t s főünnepeken az egyetemes 
egyház által k iadandó s a szórványok gondozása cél jából az 
összes egyházközségek által kötelezően megrende lendő „Ünnepi 
üzenetek" kibocsáj tását szorgalmazza , Nyíregyháza az Egyh. 
Alk. által elrendelt két lelkészi körre osztást sürgeti a bel-
missió gondos elvégzése é rdekében, S,-A.-Ujhely a s. lelkészi 
állás mielőbbi megszervezésének égető szükségére utal, Kis-
várda a lelkészi ál lás mielőbbi betöltését kívánja. 

A felvetett gondolatok, tervek és óha jok nem nagy prog-
rammot ölelnek ugyan fel, de kétségkívül azért, mert az azokat 
kifejezésre juttató lelkészek számot vetnek az ál lam és az 
egyházközségek teljesítő képessége nap ja inkban annyira kor-
látolt voltával. És ezzel rá is térek az egyház különféle viszony-
lataiban felmerült legfontosabb események és törekvések ismer-
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2- A z á l lam 
és az 

e g y h á z 
v i szonya . 

tetésére, s ezek so rában mindenekelőtt az ál lam és az egyház 
viszonyára. 

E viszony kívánatos alapelveit m. évi je len tésemben igye-
keztem kifejteni. Elvi megál lapí tása imon ma sem tudok változ-
tatni. S ezen az a lapon ki kell je lentenem, hogy ezt a viszonyt 
a kényszerítő körülmények ha tása alatt ma is e l fogadhatónak 
tartom ugyan, de eszményinek épen nem jel lemezhetem. A 
kórmányha tóságok részéről ugyan nincsen okom kétségbe-
vonnom a jóindulatot, de nem tapaszta lom a t ámoga tásnak 
azt a mértékét, arányosságát, amely megnyilvánul más egy-
házak törekvéseivel s zemben , s nem főként azt a közvetlen 
készséget, amely a béke időben jel lemezte jogos törekvéseinknek 
az állami ha tóságok részéről való támogatását . Aprólékos 
törekvések célhoz jut ta tása végett sokkal többet ke'l kilin-
cselnünk, mint azelőtt. Lépten-nyomon akadá lyokra bukkanunk . 
Fejlesztésről, békebeli jogszerű v ívmányaink épségben tartásáról 
vagy a rány lagosan való fejlesztéséről alig lehet szó. Egy uj 
kongruás lelkészi ál lás megszervezése sokkal több a k a d á l y b a 
ütközik, mint azelőtt. Az élet ha l adó követelményei szerint a 
segédlelkészi á l lomások szapor í tására még csak gondolni is 
alig lehet. Más egyházakná l g o m b a m ó d r a épülnek a collégiumok, 
fényes gymnáziumok, tanitó- és tanítóképzők, internátusok, 
zárdák, egyesületi és sociális intézmények, egy úri gesztussal 
százezrek ál lnak rendelkezésre egy uj internátus céljaira nem 
is a kultusz, de m á s tárca terhére, a székesfőváros a patro-
nátus jogcímén csak ugy röpiti egyik telket a másik után 
templomok, zárdák, szeminár iumok, missiók és egyesületek 
céljaira s mindenre van pénz, van telek, v a n n a k milliók. 
— de hogy mi egy theologiai otthont megépítsünk, lelkész-
képző szemináriumot lé tes í tsünk: a h h o z vagy egyál ta lán 
nem lehetséges megfelelő állami segítséget kapnunk , vagy 
ha igen, csak évek hosszú során kifejtett szívós küzde-
lem vagy személyes grata pe r sonaság á rán tudunk va lameny-
nyire keservesen célt érni s akkor is... „a globális államsegély 
terhére", ami annyit jelent, hogy akkor viszonylagosan m á s 
jogos célok, sőt esetleg égető egyházi szükségletek kielégítésé-
vel kell várnunk. Igazán kedvet k a p n a az ember egyrészről 
a l apos számszerű kutatás tárgyává tenni mindazon jövedelmi 
források szolgál ta tásának terjedelmét, amelyet a nagy főpapi 
birtokok, külömböző szerzetesrendek és zá rdák ingatlanai, a 
községi és patronátusi segélyek, a vallás- és tanulmányi a l ap 
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földjei és a székesegyházi pénztárak - s nem kevéssé a nem 
globális szigorítással adott á l lamsegélyek révén á l lanak rendel-
kezésre egyfelől, - s azt a küzde lmes sorsot, amely intéz-
mények és a lkalmazot tak el látása tekintetében a mi részünkön 
mutatkozik másfelől ; másrészről pedig ugyancsak a lapos ku-
tatás tárgyává tenni az in tézményekben és a lka lmazo t t akban 
való továbbfej lődés méreteit és arányosságai t itt — és ott. 
Hogy ezekután nekünk a lelkészi korpótlék, az elemi iskolai 
tandijkárpótló ál lamsegély, az egyházi adócsökkentés i segély 
távolról sem békebeli a r ányokban áll a rendelkezésünkre , hogy 
segédlelkészeink számát szapor í tanunk nem lehet, hogy új ren-
des lelkészi ál lásokat felállítanunk alig lehet, hogy tanítóink 
létszámát, új iskoláink számát emelnünk egyike a legnagyobb 
nehézségeknek, hogy az egyházkerüle tnek mos tohán (a lélek-
számarány egyoldalú rideg szemelőtt tartásával) adott közigaz-
gatási ál lamsegély mé l t ányosabb megál lapí tása csak pium 
desiderium, hogy a püspöki j avada lom céljaira adott földbírtok 
megfelelő jövedelmezőségi a rány szemelőtt tartása melletti ki-
egészítése vagy megfelelő a rányos kárpótlás elérése csak csa-
lóka ábránd : az a viszonyok s az azokat formáló erőtényezők 
s ezek közt l egfőképa pénzügyminisztérium folytonos akadékos -
kodása ismeretében ezek után senkit se fog meglepni. Csak 
azt bátorkodom a mélt. és ftdő. egyházkerület i közgyűlés min-
den egyes tagjának nagybecsű figyelmébe a j á n l a n i : ne méltóz-
tassék ez állapotokért egyházi hatóságaink képviselőit, vezér-
embereit felelőssé tenni akarni, vagy óket fokozottabb szorga-
lomra, több utánjárásra , nagyobb erőkifejtésre sarkal lani akarni . 
Méltóztassék elhinni, hogy sokszor á l lásunk ú. n. külső méltó-
ságának, tekintélyének a sérelmével is kilincselünk és kére-
getünk, közbelépünk és sürgetünk s emberileg (s itt magán az 
egyetemes felügyelő úr ő Méltóságán kezdem a megállapítást) 
többet már alig tehetnénk. De méltóztassék tudomásul venni, 
hogy egyre többen jutnak arra a meggyőződésre, hogy a 
,,trianoni Magyarországon ál lam és egyház v i szonyában mi, 
protestánsok, a másodrendű tényezők ka tegór iá jába jutottunk. 
Kik felelősek e változásért ? A kor szelleme, a nemzeti, a tár-
sadalmi fejlődés egyes vezető tényezők által való ügyes kiala-
kítása, amely azt a meggyőződést igyekszik kiformálni sajtó-
ban , közgyűléseken, e lőadásokban , népgyűléseken, hogy egyet-
len biztos állam és társadalomfenntar tó szervezet van, egyet-
len egyház, amely földön és mennyen üdvözít s a többi nem 
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számit, vagy csak árt, — vagy pedig azok, akiket a fővárosi 
és a politikai élet a z ú j a b b a l aku lá sban eleinte felszínre vetett, 
de nem volt bennök elég ellenálló képesség, hogy el ne feled-
jék a történelem nagy tanulságait , hogy politikai és egyházi 
téren az ura lkodó ha t a lomnak mindig az volt a taktikája, hogy 
e lébb a gyengébb, azu tán az e rősebb kisebbségekkel végezzen 
s esetleg nem volt bennök elég aka ra t ahhoz , hogy particuláris 
érdekek helyett universalis je lentőségű vívmányokért küzdjenek : 
azt most ne kutassuk. Tanulságul is, irányjelzésül is, intelmül 
is legyen elég sokaknak fentidézett szomorú megál lapí tása s 
ehhez képest mindenesetre von juk le a tanulságot, hogy a 
trianoni Magyarországon csak úgy vívhat juk vissza elvesztett 
positióinkat, c sak úgy fognak jogos törekvéseink, jogos igényeink 
valóra válni, ha m i n d n y á j a n — s e b b e a s zóba belefoglalom 
református atyánkfiait is — összefogva, egy emberként törünk 
a cél felé. 

H a az á l lam és az egyház v i szonyának egyes szembetűnő 
jelenségeit boncolgatom, úgy egyenesen elképzelhetet lennek 
kell tar tanom, hogy a béke időben a v. és közoktatásügyi mi-
nisztérium v a l a h a is ki merte, vagy csak ki akar ta volna is kez-
deni jogakadémiánk ál lamvizsgáztató jogát és 40 főre redukálni 
az akadémiá ra felvehetők létszámát. . . .Ma? .. .Hiába egyöntetű 
tiltakozás, törvényre, történelmi e lőzményekre , nemzetfenntartó, 
integritási szempontokra való hivatkozás ! Ki van m o n d v a az 
ítélet: de l endam esse censeo . . . Az embernek a Kollonichok 
korszaka jut az e szébe ! 

Ha az á l l amnak az egyházza l s zemben való viszonyára 
gondolok, e lképzelhetet lennek kell tar tanom, hogy a béke időben 
akad t volna minisztérium, amelynek va lamely hivatali e lődje 
vállalt volna terhet az á l l amkassza terhére, ő a z o n b a n ne 
igyekezett volna e kötelezettségét leróni. 

Ha az á l l amnak az egyházza l szemben való viszonyára 
gondolok, ismét elképzelhetet lennek kell tar tanom, hogy jogos, 
az 1848. XX. t.-c.-en a lapuló törvényes igények oly sokáig 
hever jenek a f igyelembe nem vétel po rában , mint az a szaná-
lás idejében történt és sok vona tkozásban történik m a is. 

Es — h a az á l l amnak az egyházza l szemben való viszo-
nyára gondolok, merőben elképzelhetet lennek kell tartanom, 
hogy — mai tényleges vergődéses helyzetünk d a c á r a megtör-
ténhetett volna az, ami ma úton-útfélen hangzik, hogy arról 
szól a panasz , mintha a katholicismus és nem mi szenved-
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nénk rövidséget és hátraszorittatást. Itt — bocsána t a látszó-
lagos ízléstelenségért, de egyebet igazán nem tud mondan i az 
ember, mint hogy : risum teneatis ! 

Ezzel körülbelül ki is fejtettem azt, ami a többi feleke-
zettel való viszonyunkra vonatkozik. Mi a kathol icizmussal is 
békében aka runk maradni s arra törekszünk, hogy vele test-
véries összeforrot tságban építsük meg a romjaiból é ledő hazát . 
Mi a paxot és justitiát nem csillogó jelszóként, de lelkiismere-
tünkből, valláserkölcsi evangéliumi neve lésünk szigorúan kö-
vetendő parancsaként hangozta t juk és követjük s épen azért 
azt kérjük és vár juk a m a g y a r kalhol ic ismus erre hivatott 
vezéreitől, hogy mérsékel jék egyes társadalmi összejöveteleiken, 
népgyűléseiken és egyéb a lka lmakkor a közál lapotok felett 
egyes vezető emberek részéről gyakorolt oly értelmű kritikát, 
mintha mi protestánsok ki tudja, micsoda kiváltságos helyzet-
ben és fényes ellátás között volnánk, ők meg mennyire hátra-
szorultak és mennyire szegények, — mert ez a kritika min-
denre inkább a lkalmas, csak nem az igazság eszméjének a 
győzelmére és az egyedül ezen az a lapon kifejlődhető testvéri 
összefogásra. Hogy a reversalis ha jszából , a missiók praedi-
kátioiban és gyóntatószéki u tas í tása ikban velünk s zemben ki-
fejtett akcióikból, a nemzeti ünnepeken velünk együttesen való 
hivatalos részvételüktől való merev e lzárkózásból , a codex  
juris canonici a protestáns pap előtt megkötött házasságot stb. 
megbélyegző kijelentéseiből — és lehetne a sort sokáig foly-
tatni — engedjenek, mert ezzel is szolgálatot tennének az 
annyi ezer sebből vérező közös anyánk felépülésének, — arról 
már nem is merek beszélni. Azonban protestáns urainktól, 
világi vezéreinktől, felügyelőinktől, presbytereinktől egyet kérek : 
soha se tévesszék szem elől a megfelelő p á r h u z a m megvoná-
sát arra nézve, hogy melyik egyház milyen mértékben tesz 
eleget ' függetlenül minden idegen befolyástól és rendelkezéstől 
a haza igaz nagy eszményei szolgála tának s aztán e pá rhuzam 
tárgyilagos e redményéhez képest viselkedjenek sa já t egyhá-
zukkal, saját lelkészeikkel s zemben . — Ugyanezen cím alatt 
kellemes kötelességem kiemelni, hogy a ref. testvérekkel való 
együt tmüködésünk a maga közvet lenségében és melegségében 
jelentékeny ha ladás t tüntet fel az elmúlt évben . Különösen 
látszott ez a közös prot. bizotts. ülésein, a Prot. írod. társaság 
estélyein, a dunamel léki és tiszántúli főgondnokok beiktatási 
ünnepélyein stb. Csak igy tovább ! In hoc signo vinces ! 

3. A többi 
f e l ekeze tek-
kel s z e m -
ben v a l ó 
v i s z o n y 
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4. A külfölc 
protestantis-

m u s á v a l 
s z e m b e n 
v a l ó 
v i szony . 

5. Egyete-
m e s e g y -
házunk. 

1 A külföld protestant ismusával évek óta é lénkebb ütem-
ben felvett kapcsola tokat egye temes egyházunk ez évben is 
gondosan ápolta . Ennek kimagasló bizonyságai a hit és 
szervezet egységesítésére törekvő lausennei konferentián való 
hatékony részvételünk, a gyakorlati keresztyénség Winches ter -
ben ülésező bizot tságában való megje lenésünk, a hamburg i 
kikötőben, Abbáz i ában , F iúméban a magyar ev. hivek lelki 
ellátásáról való gondoskodás , az Ungarisch Protestantischer 
Pressedinst megszervezése és el lá tása, Christian Endeavor aug. 
h a v á b a n Budapes ten tartott V. európai conferent iá ja megszer-
vezésében s a szept- h a v á b a n ugyanott tartott ref, presbyteri 
világszövetségi gyűlésekkel kapcsola tos ünnepé lyeken való 
közreműködésünk , a lu theránus világgyűlés végrehaj tó bizott-
s ágának a m. évi egyetemes közgyűlés által való fogadta tása , 
a f. évben a prot. egyházak anyagi ügyeinek a megbeszélése 
cél jából Angl iában tartott nemzetközi conferentián való rész-
vételünk, a külföldi prot. egyetemekkel , illetve theol- fakultá-
sokkal való kapcsolat ápo l á sa stb. stb. 

Haza i egyetemes egyházunk életének legkimagaslóbb ese-
ménye volt az ú jonnan szervezett egyetemes nyugdíjintézet 
f. é. jan . 1-ével való é le tbelépése és a soproni theol Otthon 
uj épülete a l apkövének a letétele. Legyen mindkét jelentős 
intézmény m ű k ö d é s é n Istennek legjobb á l d á s a . — A küszöbön 
álló Zsinat összes e lőmunkála ta i elkészültek. Az egyeztetés és 
törvényjavaslat f o rmá jában való elkészítés m u n k á j a a z o n b a n még 
hátra van . — Örök hálára kötelező formában , impozáns lelkese-
déssel és egyértelműséggel foglalt állást egyetemes közgyűlésünk 
jogakadémiánk szerzett jogainak épségben s m a g á n a k az aka-
démiának a fenntar tása mellett. — Szerencsés formát talált az 
egyetemes közgyűlés a rádión továbbított istentiszteletek régóta 
va júdó kérdésének közmegelégedésre való megoldására . — Az 
egyházvédelmi, he lyesebben egyházi fegyelmezési szabályzat 
tervezete újból tárgyalás a lá kerül, — a j a v a d a l m a s tisztviselők 
házasságkö tésének bejelentése kötelezőnek mondatot t ki. — 
Az 1848. XX. t -c. a l ap ján járó ál lamsegélyt ugyan felemelte a 
kormány, de az emelést egyúttal le is kötötte egyházi intéz-
mények építkezési céljaira, aminek az lett a következménye, 
hogy egyetemes egyházunk költségvetése a folyó évre 60000 P. 
hiánnyal zárul. Nem is késett az egyetemes közgyűlés annak 
a k imondásával , hogy most már a békebeli ál lamsegély foko-
zot tabb tempóban való valorizálását kívánja, ami főként a hi-
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vek nagy adóterheire való tekintettel igazán égetően szükséges . 
A lelkészképző szeminárium létesítése céljaira ugyan a vall. és 
közoktatásügyi miniszter úr most már leirattal biztosított az 
egyetemes egyháznak évi 16.000 P. költségvetési ál lamsegélyt , 
ez az összeg a z o n b a n még az évi fenntar tás cél jaira sem ele-
gendő, annál kevésbé nyújt fedezetet a létesítéssel egyidejűleg 
feltétlenül szükséges építkezésre. A theol. fakultás központi 
épületének Sopronban való megépítésére a kormány 700.000 P.-t 
vett fel a költségvetésbe, úgy, hogy az jövőre felépülhet. A lel-
készi korpótlék 50°/o-os valorizát iójának emelését ugyancsak 
megsürgette az egyetemes egyház, sa jnos , mindeddig e r edmény 
nélkül. Az új egyetemes névtár elkészítése fo lyamatban van . 
A Luther Otthon beváltotta az új igazgató személyéhez fűzött 
várakozásokat A Lutherszövetség pedig a hivatalos egyházzal 
karöltve egy országos evangel ikus nap megrendezésé t vette 
programmjába. Az 1848. XX. t.-c. végleges végreha j tásáva l az 
egyetemes egyház kapcsola tosan regnikoláris bizottság kikül-
dését látja szükségesnek s a maga részéről e célra külön elő-
készítő bizottságot szervez. 

Egyházkerületünk külön fölterjesztései közül teljesült a 
földbirtokjuttatás ügyében intézett kérésünk, amenny iben a n n a k 
intencióit az egyetemes közgyűlés m a g á é v á tette s az O. F. B.-hoz 
e tárgyban felterjesztéssel fordult. A jogakadémia i ügyben in. 
tézett felterjesztésünk sorsáról már megemlékeztem. A rendes 
lelkészeken kivül a többi le lkészeknek és va l l ás tanároknak 
korpótlékban való részesítése tárgyában ugyancsak hozzá já ru ló 
határozatot hozott az egyet- közgyűlés. Ellenben az egyetemes 
belmissziói e lőadó vá lasz tására vonatkozó fel ter jesztéshez nem 
járult hozzá . 

A tanügyi jelentések és statisztikai a d a t o k n a k 2 héttel 
a ker. közgyűlés után az egyet, tanügyi e lőadóhoz való bekül-
dését kölelezőleg mond ja ki az egyet, közgyűlés. Kimondja , 
hogy az iskolákban c supán az egyet- közgyűlés által engedé-
lyezett tankönyvek haszná lha tók . Felhívja a gyülekezeteket, hogy 
az egyházmegyei és egyházkerület i tanítói gyűléseken résztvevő 
tanítóknak útiköltséget és napidijat a d j a n a k és elrendeli, hogy 
az .Ev. Népiskolára" iskolánként előfizessenek. T u d o m á s u l 
veszi a „Középisk. Rendtar tás" elkészültét s azt kötelező ha-
tállyal bevezeti, egyben bizottságot alakit a középiskolai tanárok 
pragmat iká jának elkészítésére- Rendezi a kántorok képesítésé-
nek az ügyét- Uj felterjesztést intéz a kormányhoz a tandíj-

2 
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6. A z egy-
házkerület 

é letének fon-
tosabb ese -

ménye i . 

valorizáció, a hitoktatók fuvard i jának megtérítése és az állami-
lag javadalmazot t hi toktatóknak fizetési osztá lyokba sorozása 
iránt. A nem egyházi középiskolákban folyó vallástanítás fel-
ügyeletét az esperesek ha táskörébe utalja. Bevezeti kötelező 
hatálylyal az öt osztályos taní tóképzők vallástanílási tantervét. 
Felhívja a gyülekezeteket felekezeti jellegű ismétlő iskolák szer-
vezésére. Felterjesztést intéz a közvetlenül a kerületünknek folyó-
sított á l lamsegély megfelelő felemelése iránt- A közalapjárulékot 
kerületünkre nézve 290 pengőben állapítja meg, a hátralékot 
törlésbe hozza. A közalapból egyházkerüle tünknek 250 4* 320 pen-
gőt juttat — az adóa l apbó l pedig 3600 pengőt. 

Az egyetemes egyház életéről szóló jelentésemet nem zár-
hatom le anélkül, hogy e helyütt is a legmelegebb hálával és 
elismeréssel ne á ldozzak egyetemes Felügyelőnk ő Méltóságá-
nak párat lan buzgóságáér t , önfeláldozó készségéért , amelylyel 
egyetemes egyházunk és egyházkerü le tünk közügyét ez évben 
is a leglelkesebben, munkát , fáradságot nem kiméivé karolta 
fel s azért a lekötelező figyelemért, amelyet velem, mint elnök-
társával s zemben — akár egyetemes, akár kerületi, akár magán-
jellegű lett legyen az ügy vagy a törekvés — annyi megértő 
jóindulatot tanúsított. 

Rátérve már most az egyházkerüle tünk közéletében fel-
merült fontosabb e semények ismertetésére, az esperességek 
idevonatkozó je lentésének összefogla lásával van szerencsém a 
következőket j e len ten i : 

A) A hegyaljai egyházmegyében fontosabb je lenségek: 
1. Abaujszántó. A hegyalja nyomasz tó ál lapota mostan 

is érezteti ha tásá t az adakozások , á ldozatkészség fogyatékosabb 
méretű nyi lvánulásában , az egyház gondterhes ház ta r t ásában 
is. Az egyház a hitélet ápo lásáva l igyekszik ezt ellensúlyozni. 

2. Arnót. Egyház és iskola az ősi mede rben folytatja 
munkájá t , a lelkész vasá rnap i iskolát vezet. Katechisatiót tart az 
if júság é n e k k a r á n a k közreműködésével . Az á ldozatkészség vál-
lalja az egyház ka rban ta r t á sának terheit. Ongán a sátoros ün-
nepeken Urvacsorával egybekötött istentisztelet tartatik, Szikszón 
havonként egy vasá rnapon és a sátoros ünnepeken . 

3. Diósgyőrben a templomlátogatás kielégítő. A nőegylet 
a téli h ó n a p o k b a n bibl iamagyarázat tal , vendégszónokok közre-
működésével , szavala tokkal , solóénekekkel szeretetvendégséget 
rendez, az iskolai i f júság közreműködésével ismeretterjesztő 
e lőadásoka t . A nyomasztó gazdasági viszonyok s a megcsap-
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pant vasgyári kereseti lehetőségek mellett a hivek súlyos egy-
házi terheket viselnek, ám azért önere jükhöz képest szívesen 
áldoznak, holott külcélokra is gyakran v a n n a k igénybe véve. 
A házasságkötéseknél va lóságos harc folyik az egyház érdeké-
ben. Eddig e téren veszteségről nem panaszkodha tunk , a nye-
reség és veszteség kiegyenlítődik. 

Diósgyőrvasgyár földigénylési kérvénye még nem intéz-
tetett el. Központi igazgatósági segélye az 1927—28. évre nem 
utaltatott k i ; fokozot tabb segélyezés ügye most van elintézés 
alatt. Az a n y a e g y h á z új t isztikarának beigtatása úrvacsora-
vétellel a vasgyári egyház imatermében ment végbe. Pereces 
bányate lepen 6 esetben tartatott úrvacsorával kapcsola tos isten-
tisztelet. Október hó minden sze rdá ján tartatott reformációi esti 
istentisztelet, hetenként ádventi és böjti esti istentisztelet ; nőegy-
lete 6 izben tartott bibl iamagyarázat tal és alkalmi kérdések meg-
tárgyalásával szeretetvendégséget, 600 pengő értékű a j á n d é k o k 
kiosztásával karácsonyfaünnepélyt . Templomépítési a lap ja sza-
porodik. A nőegylet teaestélye e célra 2000 pengőt eredményezet t . 

4. Fancsal. Az egyházi élet új erőre ébredésére vall a 
nőegylet és Lutherszóvetség mega laku lása . Előbbi Platthy 
Mihályné, utóbbi vitéz Plathy Mihály elnöklésével, a szór-
ványokra is kiható jelentőséggel. Lelkész Fügödön hetenként 
tart vallásoktatást . A szórványbeli hivek gondozásá ra a felsőbb 
egyházi hatóságok támogatása volna szükséges . A fiók egy-
házak gondnokai éberen őrködnek az egyház érdekei felett. 
A református testvérek reverzálist vesznek. Egy ilyen eset volt, 
viszont 3 református áttérés hozzánk . 

5. Hernádvécse egyházi életét a múlt évben a lelkész-
választásból támadt zavarok töltötték ki. A március h ó b a n 
megejtett le lkészválasztás megtámadta tván , a p ü s p ö k Erdős 
Mihályt küldölte ide h lelkészül, aki a szenvedély-hul lámok 
zaj lása közepett igyekezett lelkészi munkát végezni- Az ifjú-
sággal vasá rnaponkén t és téli estéken tartott közismereti elő-
adásokat , a templomban 3 va l lásos estélyt ; a híveket tanította 
az egyházi éneklésre, a szórványban ismeretlen hívek után 
járt eredménnyel , tapasztalva, hogy a nem gondozott hivek 
kapcsolata az egyházhoz megszakadt . A vidékiek nyilvántar-
tásba vétele fo lyamatban van. A folyó év július hó elején meg-
ejtett lekészválasztást n é h á n y a n ismét perrel t ámadták meg. 

6. Miskolcz. Emelkedő hitélet Főünnepeken zsúfolt tem-
plom, közvasárnapokon is 500 templomlátogató, az úrvacsorázók 

2* 
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s z á m a emelkedőben . Bibliaórákat tart férfiak és nők számára , 
Luther-uzsonnát egy-egy nőtestvér asz ta láná l 10 20 nőtestvér 
részvételével, lelkész rövid b ib l iamagyarázatával , fohászával , 
1—2 órai beszélgetéssel, a szegényekről való megemlékezéssel . 
Temetések után a gyászoló hívek áhítatra jönnek a templomba, 
e könyörgések díj talanok. A hozzánk áttérőket beigtatási szer-
tartással fogadják, testvéri csókkal illetik, bibliákkal látják el. 
Az „Örömhír" 12-dik évfolyamát éli havonként i megjelenéssel , 
a s zó rványban ha t á sa egyházépitő, hiterősítő. Szokásba hozta 
lelkész a tanoncok szeretet-vendégségét a Nő- és Leányegylet 
vendégel lá tásával , lelkész b ib l iaolvasása után építő szellemű 
történetek elbeszélésével . 10—20 tanonc helyett most már 30-an 
je lennek meg ezen építő találkozáson. Hetvenéves Nőegylete a 
Leányegylettel együttesen végezi a szeretet mentő és segítő 
munkájá t , ősszel ruhát oszt szegény gyermekeknek, karácsony-
kor karácsonyfá t állit. A férfi fillér egylet dr. Bal tazár Dezső 
ref. püspök szereplésével templomi estélyt rendezett . Az offer-
tórium 500 pengőt juttatott beteg vagy nélkülöző csa ládok ka-
r ác sonyának felderítésére Az advent i és böjti esti istentisztele-
tek szinte nélkülözhetet lenek. Lelkész u t á n j á r á s a összegyűjt 
minden nagy ü n n e p e k e n 150—200 kg. élelmiszert a vakok, 
szegényházi és kórházi ápol tak s z á m á r a s a Nőegylet egyik tagja 
oszt ja ki. A szeretet m u n k á n a k örömkönny a ju ta lma. Tizenkét 
év óta folyik az egyház ezen szeretet m u n k á j a . Egerben, Gyön-
gyösön istentiszteletek és hitoktatási órák tar tásával folyik a 
szórványgondozás munkája-

7. Ózd. Munka a gyermekek közöt t : 15 község területén 
20 tanintézetben 248 növendéket részesített va l lásokta tásban, 
heti 48 órában- Ál landó vasárnap i iskola van Ózdon és Bán-
szál láson, előbbin a lelkészek, utóbbin Kovács Ilona állami 
óvónő vezetésével . A gyermekek gondozásá ra szolgál az 
„Orömhir" és „Erő" cimü ifjúsági lap. Az egyház tekintélyes 
összeget á ldoz a vidéki hitoktatás útiköltségeire. Az ifjúsági 
Lutherszövetség összegyűjtötte az if júságot bibliaórákra, világ-
nézeti e lőadásokra és n e m e s szórakozásra . A szövetségnek 
voltak hetenként énekórái , van énekkara , amely á l l andóan részt-
vesz az ünnepi istentiszteleteken. A felnőttek gondozása a 
templomban, val lásos estélyek, sorozatos e lőadások által a 
böjti, reformációi és adventi időszakokban . Megünnepel te a 
templom fenná l l á sának 25 éves évfordulóját . Somsályon oltárt 
avatott, az eddigi imádságos istentisztelet bibl iaolvasással bővült 
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ki, a hivek látogatása ál landó, úgy a c s a l á d b a n és kórházban 
fekvő betegek gondozása . Ünnepek a lkalmából a híveknek kül-
detett : Ünnepi üzenet, egyházi lapok, Luthernaptár, val lásos 
iratok. Az iratterjesztési m u n k a sem szünetelt, a hivek igénybe 
vették, az ev. saj tó t ámogatása 82 lappéldánnyal . A hívek ré-
szére volt 2 bibliakör, férfiak és nők számára . G o n d j a volt a 
gyülekezet szegényeire, karácsonykor 340 pengőt osztott ki. 

8. Ujcsanáloson a hívek egyetértése és erős evang. ön-
tudata építi az egyházat . Egy reverzális fordult elő az egyház 
kárára, viszont 3 nő és egy férfi tért át hozzánk gyermekeikkel. 
A hívek a község l akosságának Vs-át képezik, nagy birtok-
béríet befektetésével erősen meg v a n n a k terhelve, de néhány 
évi jó termés anyagi megerősödést fog eredményezni . Ez az 
egyháznak biztató jövőt jelent. 

9. Sajókazáról és vidékéről nagyobb a rányú kivándorlás 
volt K a n a d á b a , az eddigi je lentések szerint balsikerrel. Fiatal 
c s a l á d a p á k a kivándorlók, az egyház gyengül ezekkel. A bánya-
iparban beállott pangás az egyházi életre is áthat . A hivek a 
templomot rendszeresen látogatják, az elrendelt gyűj téseknél a 
hivek készséggel adakoznak . 

10. Tállya• Születéseknél szerepel az egyke. Templom-
látogatás örvendetesen emelkedik, különösen Szerencsen. Biblia-
m a g y a r á z ó val lásos esték látogatottak. Megünnepel te március 
15-ét Zemplénvármegye képviseletével, országos nevü szerep-
lőkkel. Volt templomi hangversenye s templomi ünnepélyt tar-
tott Psenyeczky Nagy Mihály ,a hegyaljai egyházmegye volt fő-
esperesének s Tállya nagyérdemű lelkészének 50 éves halálo-
zási évfordulója kegyeletes megemlékezésére . 

Ugyanott hivatalbeli változások. 
1. Arnóton az anyaegyházhoz tartozó szikszói f iókegyház-

ban, Kulcsár Károly egyházi felügyelő l emondása folytán fel-
ügyelővé Forgács Tivadar , Becht Károly gondnok-pénztáros 
helyébe Bohrandt Géza választatott meg. Az a n y a e g y h á z b a n 
egyházfi á l lásba Ongai István választatott . 

2. Diósgyőrött az új szabályrendelet ér te lmében az egy-
házi elöljáróság, t anács és bizottságok új vá lasz tás a lá kerül-
tek. Fischl József ny. e rdő tanácsos és Törék László vasgyári 
főfelügyelő választattak, az elhúnyt é rdemes egyházi gondnok, 
Prúnyi Imre helye Nyirő Istvánnal töltetett be, pénz tá rosnak 
Lehoczky Győző vasgyári tisztviselő választatott ; a vasgyárból 
eltávozott Pfaff Gusztáv és Fajtsik J ános egyház tanácsosok 
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helye Karay Aurél vasgyári főfelügyelővel és Kovács Pállal 
töltetett be. 

3. Fancsalon az elhunyt H. Kurek A n d r á s helyébe vitéz 
Plalthy Mihály választatott presbyterré, a számvizsgáló-bizot tság 
e lnökévé pedig ifj. Joób Fancsal i Albert. 

4. Hernádvécsén a presbyterium újból megalakittatott-
Dr. Schwirián J ános felügyelő he lyébe Jeney Károly göncz-
ruszkai földbirtokos választatott , gondnokká Urbán János . 

5- Miskolczon elhunyt a presbyterek sorából : Polnisch 
J a k a b ny. a lezredes , Balkovics Pál iparos. A viselt tisztről 
lemondott : Marusák Károly számvevőszéki elnök, Krecsák 
József temetői bizottsági elnök. Megválasztatott számvevőszéki 
e lnöknek H a a n József, temetői bizottsági e lnöknek Bartus Béla, 
egyház tanácsosoknak dr. Kopf Ede és Rosenauer Lajos. 

6. Ózdon Abaffy Gyula segédlelkész helyét Belák János 
foglalta el. Négy évi e r edményes m u n k a után Győrbe távozott 
lelkészül Turóczy Zoltán ; egyhangú meghívással Marcsek J ános 
lokaji lelkész választatott meg. A távozó lelkésznek kibúcsuzása , 
az új lelkésznek beigtatása október 9-én ment végbe. 

7. Ujcsanáloson Nagy Pál tanitó helye Nikolaidesz Gyulá-
val töltetett be, Gócs J ános gondnok u tódjául Balázs János , 
Kra jecz J á n o s egyházfi he lyébe Varga Miklós választatott meg. 

8. Tállya, Monok f iókegyháza új felügyelőt nyert Szepessy 
Gusztáv e rdő tanácsos személyében-

Alapítványok, hagyományok 
1. Abaujszántón néhai Csajka József az egyház örökös 

felügyelője 1916. évben kelt végrendeletében az egyháznak 
2 drb. 100 K. névértékű 6 száza lékos hadikölcsönkötvényt 
hagyományozot t . 

Teljes építkezések-
1. Kurittyán l eányegyház a tanítói l akáshoz istállót építtet 

200 pengő költséggel, a község 600 pengő segélyt folyósít e 
célra, összesen 800 pengő. 

Ingóságok, ingatlanok beszerzése. 
1. Diósgyőr harang, orgona és új ha rmónium 

beszerzésére kiadott 2770 P.-t 
2. Fancsalnak a vallásügyi minisztérium 140 

kötetből álló könyvtárt adományozot t á r á b a 200 „ 
3. Sajókaza, Kurittyán és Jákfa lva iskolai 

felszerelésre fordított 46 ,, 
4- Ujcsanálos iskolai felszerelésre 43 ,, 
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5. Tállya val lásos esték és tanítás cé l jára a 
hivek adakozásábó l vetítőgépet szerzett . . . 200 ,, 

Összesen : 3259 P.-t 
Mozzanatok. 
1. Abaujszántó a nyert segélyekből templomát megújította, 

új paróchiájá t belsőleg kitatarozta, tar tozásából 2000 pengőt 
törlesztett 150 éves temploma nedves falainak kiszárítása ké-
pezi szorgos gondját , ami az ál lami á t rendezésse l meg fog ol-
dódni. Az a d ó z á s a nép e l szegényedése miatt megnehezül t , a 
hátrálékok növekednek. Október 2-án temploma megúj í t á sának 
ünnepét tartotta. 

2- Arnót igyekszik a fejlődés út ján haladni . Behozta az 
új énekeskönyvet , a felmerülő szükségleteket az ev. hitnek ereje 
készséggel fedezi. 

3. Diósgyőr. Az egyházmegye évi közgyűlését kebe lében 
tartotta. Ezen a lka lommal tartott egyházi díszközgyűlés meg-
emlékezett lelkésze 40 évet megha ladó lelkészi szolgálatáról s  
a Kormányzó által III. oszt. polgári é rdemrendde l történt ki-
'ünletéséről. Az ünnepé lyen részt vett a tiszai ev. egyház-
kerület elnöksége, Borsodvármegye képviselője, a diósgyőri és 
vasgyári egyházak küldöttségeikkel, Diósgyőr nagyközség elöl-
járósága és összes testületei. 

Lelkész a község 3 ünnepélyén szerepelt mint szónok. 
Diósgyőr vasgyári egyházra az a n y a e g y h á z járdaköl tségé-

ből kifolyólag ú j a b b teher hárul . A hitoktató lelkész személyes 
nyugdijintézeti j á ru lékának fedezését elvállalta. 

4- Fancsalon a lelkész a téli h ó n a p o k b a n 6 e lőadás t tar-
tott népművelés i célból egészségi, gazdasági és társadalmi 
valláserkölcsi kérdésekről. Megrongált egészsége helyreáll í tására 
tavasszal egyházi s zabadságon volt. Tanító a IX. fizetési osz-
tály 2. fokozatába lépett elő. 

5. Miskolc d iakonissza ál lomást készül létesíteni, a Nő-
egylet támogatni fogja a kivitelt. A jogakadémia tanári kara és 
if júsága e célra már 3-szor adott 160 pengőt. 

A tanítóképző két emeletes épülete Miskolc város által 
adományozot t Davka Gábor utcatelken a Kerület és Egyház-
község által a következő tanévre felépül. Ezzel az egyház régi 
vágya, az elemi iskola megnyitása is te l jesedésbe megy. 

Az egyház kérelmet intézett III-ik hitoktatói ál lás enge-
delyezése iránt eredménytelenül . A báró Seckendorf-féle ha-
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gyatéki per jelenlegi fordulata miatt a segédlelkészi állás be-
töltése is ha ladékot szenved . 

6. Ujcsanáloson lelkész az iskolán kivüli népművelődés i 
e lőadásokban vett részt. Szükséges volna az iskola, templom, 
lelkészlak részleges jav í tása . Várnia kell a z o n b a n kedvezőbb 
időkre. A h á b o r ú b a n elvitt ha rang pótolva még nincsen. Ez az 
egyház első gondját képezi, 

7 Sajókaza R u d a b á n y a f iókegyháza szépen gyarapodó 
templomalap jáva l még a tél beáll ta előtt ó h a j t a n á épületét tető 
a lá hozni. A tan termekben a hivek nem férnek el. Kéri és 
reméli a R imamurány Salgótar ján V a s m ű R-T . jótékony támo-
gatását, amely R.-T. a r u d a b á n y a i b á n y a ü z e m e t megszerezte . 

8. Tállya karácsonyi ünnepé lyén a hivek adakozásábó l 
300 pengő értékű ruhaneműve l látta el szegényeit. Lelkész, 
e g y h á z á n kivül 6 helyen (Eperjesen is) tartott beszédet , a 
budapes t i Kossuth-szobor országos leleplezési ünnepélyen egy-
h á z a nevében koszorút helyezett a szoborra . A newyorki 
Kossuth-szoborhoz a monoki hivek monoki földet vittek. 

B) A tiszavidéki eygházmegyében fontosabb feljegyezni 
v a l ó k : 

I. Hivatali változások. Az ú jonnan választott egyház-
megyei elnökség h iva ta lába a márciusi rendkívüli közgyűlésen 
ünnepélyesen beigtattatott. Egyházmegyei főjegyzőkké válasz-
tattak Szohor Pál és Máczay La jos ; pénztárossá Teltsch Kor-
nél, ellenőrré Zwick Vilmos, törvényszéki biróvá és számvevő-
széki taggá Belák Sándor , tanügyi bizottsági e lnökké Krieger  
Mihály. Csengeri Gyula, a ká lmánház i f iókegyház buzgó fel-
ügyelője e lhalá lozván, helye Csengeri Géza megválasz ta tásá-
val töltetett be. Nyíregyházán nyuga lomba vonult Aczél Sándor, 
elhunyt Pa taky Lajos tanitó ; helyükre választat tak Soltész Ilona 
és Arany György. Uj segédlelkészül alkalmaztatott Krecsák 
János . Geszteréden nyugdíjaztatott Ha j tmánszky Ká lmán tanító. 
Toka jban elhunyt özv. Honétzky Miksáné lelkészözvegy, másod-
felügyelővé választatott Dr. K u b a s s y Béla főszolgabíró, gond-
nokká az elhunyt Frits Gyula he lyébe Kreplin Árpád, Debre-
cenben egyházi ellenőrré választatott Adriányi Kornél, presby-
terré Gaál Józse f ; Kölesén II. gondnokká választatott Máté 
József, presbyterré Z immermann János . 

II. Építkezések: Kölese az árvizek által megrongált pap-
lak teljes a lapzatá t 350 pengő költséggel újjáépítette, — Nyíregy-
h á z a 1.400,000 pengő kölcsön felvételével 3 emeletes bér 
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palotát épít, 13720 pengő gyűjtés út ján biztosított összeggel 
renováltatta és bővítette orgonáját s tornyára a város, mint őr-
toronyra, új óralapokat és harangjá tékot szereltetett. Sátoralja-
újhely templomát és orgonájá t szedet te r endbe 520 pengő költ-
séggel. Geszteréd imaházá t és tanítói lakát renováltatta, Toka j 
templomát, templomi ülőpadjai t és lelkészlakát . A lelkész és 
tanítói lakások, iskolaépületek r endbehoza t a l á r a minden egyház-
községnek gondja volt. 

III. Mozzanatok. Debrecen a l egkülömbözőbb egyházi , fő-
ként iskolai, ifjúsági szervezeteket élénk m ű k ö d é s b e n tartotta, 
közöttük az azóta már a n y a e g y h á z z á fejlődni kezdő bihar-
megyei Kornádi ú jonnan keletkezett szórványt is gondozta, meg-
tartotta első presbyteri konferenciáját ünnepé lyes fo rmában , 
Geduly Henrik püspök, Br. K a a s Albert Orsz. Lutherszövetségi 
elnök és Dr. Rásó Lajos kormányfőtanácsos , egye temes ügyész 
előadásaival , a Schäffer-féle á rvaház i a lap jövede lméből 24 
árva ellátását és gondozásá t biztosította és a n n a k ingat lanaihoz 
56000 pengő vételárral megszerzett háztelket csatolt Kisvárda 
az O. F. B. által részére megítélt 16 hold vételárából ez évben 
már 3028 pengőt törlesztett és serényen igyekszik arra, hogy a 
kongruás lelkészi állást megszervezze, illetve már be is töl tse; 
Sátoral jaújhely az egyházvéde lem munká já t igen helyes i rányba 
terelte, amindőn a n n a k súlypontját a Nő- és Leányegyesületek-
ben tartott felvilágosító e lőadásokra helyezte ; ugyanitt az egy-
ház kimondotta a lelkészlakás, egyházi tanácsterem építését és 
a lelkészlak renoválását . Nyíregyháza újított o rgoná ja fe lavatásá-
val kapcsola tban művészi é lményekben gazdag val lásos estélyt 
rendezett. Szervezte a gyermekkart. Az énekkar és a gyermekkar 
közreműködésével úgy a templomban, mint az ifjúsági vöröskereszt 
ünnepélyeken mély benyomás t keltő val lásos összejöveteleket 
rendezett. Új bérpalotá ja a lapköve letételét val lásos ünnepé ly 
keretében tartotta meg. Bevezette a gyülekezeti énekgyakorló 
délutánokat . A M. P. I. T. t emplomában szép ünnepélyt rende-
zett. Az ú jonnan felállított községi jegyzői tanfolyamon gondos-
kodott az ev. val lású növendékek vallásoktatásáról . A nagy 
ha tárban és a szomszédos területeken létesült ál lami elemi 
iskolások hi toktatásának biztosítását is gond ja iba vette. Uj 
tanítói lakok, iskolák építését vette p rogrammjába . Toka j külö-
nös súlyt helyezett a szórványok gondozására , amelyeket a 
lelkész személyes látogatásai révén igyekezett megtartani a z 
ősi hitben. Gondja volt a vasárnapi iskola fenntar tására is. 
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Ezek után, mielőtt kerületi közéletünk legfontosabb moz-
zana ta inak összefoglaló ismertetésére térnék át, legyen s z a b a d 
még n é h á n y u j a b b a n felmerült közérdekű mozzana t ra felhív-
nom a m. t. közgyűlés figyelmét, 

Lándori Dr. Kéler Zoltán, a dunán innen i egyházkerület 
buzgó és á ldozatkész felügyelője, az ez évi egyházkerület i köz-
gyűlésen — kerületi felügyelői működése 10 éves fordulóján, 
meleg ünneplés közpon t j ában állott- Ünnepel jük őt a lelkes és 
e r edményekben gazdag m ű k ö d é s e forduló pont ján mi is a 
testvérkerülettel egyetérző melegséggel és szeretettel. A protes-
táns egyházak hiteligényeinek lehető kedvező, olcsó kölcsönnel 
való biztosítása é rdekében főként Dr. Bal thazár Dezső ref. püs-
pök és Br. Madarassy-Beck Gyula buzgólkodásából prot. 
amerikai pénzérdekel tségek segítségével sikerült létesíteni a z 
Országos Protestáns Hitelszövetkezetet, amely építkező egy-
háza inknak , iskoláinknak s ezek so rában taní tóképzőnknek is 
már eddig is jelentős összegű, olcsó kölcsönök nyúj tásával jött 
segítségére. Az új a lakulat engem az alelnöki tisztséggel tisztelt 
meg- Ettől eltekintve, üdvözöl jük a felette je lentős a lakulás t 
őszinte örömmel és a b b a n a meggyőződésben , hogy anyagi 
szempontból magukra hagyott egyháza ink ezzel régi intéz-
ményeik fenntar tása és a továbbfej lesztés szempont jából any-
nyira égetően szükséges új intézményeik mega l apozása céljaira 
ha tha tós erőforráshoz jutottak. A kultuszminiszter úrhoz leg-
m a g a s a b b kormányzói leirat érkezett, amely az elemi iskoláknak 
8 osztályuakká való fejlesztése e lőmunká la ta inak fogana tba 
vételét rendelte el. Amennyire örvendetes e tárgy m a g á b a n véve, 
á l ta lános nemzeti közművelődés i szempontból , éppen annyira 
óvatosságra , kellő időben való gondoskodás ra és megfontolá-
sokra kell, hogy indítsa iskolafenntartó egyháza inka t a tekin-
tetben, hogy e n a g y s z a b á s ú kifejlesztéssel nélkülözhetet lenül 
együtt járó új épí tkezésekhez és új tanítói á l lások szervezésé-
hez h o n n a n fogják biztosítani a szükséges anyagi fedezetet ! ? 

Egyébként a kerület központi közigazgatásában az eddig 
feltárt részleteken kivűl közérdekű mozzana tok a következők : 
A f- é. m á j u s hó 1-én Miskolcon a j ogakadémia veszélyezte-
tett fenntartása, a tanítóképző intézet épí tkezésének és a vanyarci 
földbirtok felől sürgősen szükségessé vált in tézkedések tárgyá-
ban tartott rendkívüli közgyűlés tudvalevőleg hódolattal üdvö-
zölte Kormányzó Urunk ő Főméltóságát kormányzói működése 
8-ik évfordulója a lka lmából . Ez üdvözlésre c ímemre a követ-
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kező válasz érkezet t : „Magyarország ko rmányzó jának kabinet-
irodája. Budapest , 1928. évi m á j u s hó 9-én. Méltóságos és 
Főtiszteletű Püspök Ú r ! A Kormányzó úr ő Főmél tósága 
Magyarország kormányzójává történt megvá l a sz t a t á sának nyol-
cadik évfordúlója a lka lmából Méltóságod és Dr. Ze lenka La jos 
felügyelő úr ő Méltósága által a Tiszai Ágostai Evangél ikus 
Egyházkerület nevében előterjesztett sze rencsek ivána toka t meleg 
köszönettel fogadni méltóztatott. Midőn erről van sze rencsém 
értesíteni, kérem, fogadja Méltóságos és Főtiszteletű Püspök 
úr őszinte tiszteletem nyilvánítását . Vértesy, a kabinet i roda 
főnöke." 

M. évi közgyűlésünk a magyar ügy világhíres ba rá t j ához , 
Rothermere lordhoz tudvalevőleg üdvözlő iratot intézett. A 
nemes lord vá lasza szept. 27-iki kelettel érkezett hozzám a 
következő szövegben : „The Daily Mail, London. 1927. szep-
tember 27- Főtisztelendő Geduly Henrik Urnák, a Magyar 
Tiszai Egyházkerület Püspökének Miskolc, Magyarország. A 
legmélyebb rokonszenvvel fordulok az Ön gonoszul megcson-
kított egyházkerülete felé. Va lóban rendkívül nehéz a n n a k az 
egyháznak a helyzete, melynek négy-ötöd egyházkerületé t szá-
mos történelmi nevezetességű várossal együtt elszakították és 
idegen hata lom igája a lá hajtották. Boldog vagyok, hogy a 
művelt világ figyelmét sikerült felhívnom arra az igazságtalan-
ságra, mely alatt szenved Magyarország és meg vagyok győ-
ződve, hogy a fe l szabadulás nap ja már nincsen nagyon messze . 
Biztosithatom, hogy addig nem fogok felhagyni f á radozása im-
mal, mig azokat siker nem koronázza . Tisztelettel vagyok kész 
s z o l g á j a : Rothermere." Tekintettel e vá lasz közérdekű voltára, 
a Prot, saj tótudósitó útján gondoskodtam a n n a k a napi lapok-
ban való közzétételéről. 

A jogakadémiá ra való felvétel szabá lyszerű lezárása előtt 
néhány nappa l sürgős felterjesztést intéztem a v. és közokt. ü. 
miniszter úrhoz a n n a k engedé lyezése céljából, hogy a felve-
hetők lé tszáma az 1926. évre engedélyezett a r á n y b a n állapít-
tassák meg. E felterjesztésemre sem hozzájáruló , sem elutasító 
vá lasz nem érkezvén, sa já t fe le lősségemre intézkedtem az 
iránt, hogy a dékán a felvételt a jelzett a rány szem előtt tar-
tásával foganatosítsa. 

A Sipos András tanítóképzőintézeti tanár távozásáva l meg-
üresedett tanszékre elnökileg Dr. Klein Gáspár okleveles közép-
iskolai tanárt neveztük ki. 
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9. Fontosabb 
miniszteri 
rendeletek. 

10. A va-
nyarci fö ld-

birtok ügye . 

Dr. Schneller Károly jogakadémia i ny. r. tanár részére 
kórházi kezelési idő ta r tamára elnökileg két ízben két-két havi 
szabadságidőt engedélyeztünk, s elvileg hozzá já ru l tunk ahoz , 
hogy Dr. Surányi-Unger Tivadar a f. t anév végétől az 1928/29. 
tanév II- semesteréig Amer ikában tanúimányi s zabadságo t 
é lvezhessen. 

Intézkedtem az egyetemes nyugdíjintézet ú j jászervezésé-
vel szükséges tennivalóknak egyházkerü le tünkben való keresz-
tülviteléről. 

Köriratban fordultam a lelkészi hivatalokhoz, esperesek-
hez. iskolákhoz, va l ahányszor egy-egy fontosabb rendeletet 
vettem, így az egyke elleni küzdelem, a templomi szertartási 
be rendezések vámmentessége , takarékossági n a p rendezése , 
Bem József s z a b a d s á g h ő s tábornok emlékének megünneplése , 
az e redményes testnevelés és az okszerű mezőgazdaság i ter-
melés biztosítása, a honvéd legénység lé t számának kiegészítése, 
a nyugdí jas tanítók ú j o n n a n a lka lmazása , — új a n y a e g y h á z a k 
a lak í tásának a kongrua szempont j ábó l való korlátozása, a ke-
reseti a d ó n a k a lelkészek által is kötelezett lerovása, a családi 
pótlék ügyében helyhatósági bizonyítvány kiállítása, a tanítói 
j a v a d a l m a k rendezése , az elemi iskolai nyaral ta tás , az ú j 
középiskolai tanterv és a h h o z kiadóit utasítás, a tankötelezett-
ség meghosszabbí tása , az iskolai k i rándulások vasúti jegyei, a 
középiskolai t anárság továbbképző tanfolyamai , a középiskolai 
külömbözet i vizsgák anyaga , a nem állami középiskolai tanárok 
űj fizetési r endsze rbe beosz tása , egyes anyakönyvi kivonatok 
dí jmentes kiállítása, külföldi kölcsönök felvétele, a kü lömböző 
mértékek használa ta , márc ius 15-ének, a hősök ünnepének , a 
l imanovai csa ta év fo rdu ló jának megünnep lése stb tárgyában. 
Az egyetemes felügyelő úr óhajára kifejtettem vé leményemet 
egyes közegyházi ügyek célravezető el intézése kérdésében s  
kezdeményező javaslat ta l fordultam hozzá a prot. sajtótudósítói 
kérdés rendezése cél jából . 

A vanyarci földbirtok bérleti uton leendő haszno-
sítása é rdekében számos a lka lommal u taz tam Budapes t re 
és a helyszínére, Vanyarcra , mig végre a folyó évi jún ius 
h a v á b a n e lnöktársammal egyetértőleg sikerült úgy intézked-
nünk, hogy ha nem is a m á s birtokoknál szokásos , de leg-
a l ább valamennyire e l fogadható bérleti szerződést tudtunk 
kötni Hartyáni Zoltán ceglédi földbirtokossal. E sze rződés 
előnye a b b a n kulminál, hogy az u tódom részére biztosítja egy 
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jól kezelt földbirtok megfelelő módon leendő hasznosí tását . 
Egyébként e lnöktársammal együtt ismételten résztvettünk a bir-
tokon álló épületek szemléjén s azt a szomorú tapasztalatot 
szereztük, hogy az épületek nem megfelelő anyagból és nem 
megfelelő szakértelemmel lévén felépítve, avégre, hogy azok 
oly karba legyenek hozva, hogy a bér lőnek á tadha tók legye-
nek, az egyházkerületnek tetemes á ldozatokat kell hoznia , ami 
másként , mint egy h o s s z a b b időre szóló törlesztéses kölcsön 
útján, aligha lesz keresztülvihető. E szomorú tapasztalat a lap-
ján az 0 . F. B.-nál új becslési e l já rás elrendelését kértük, amit 
sikerült is e lérnünk. Az új becslési e l járás f. é augusz tus hó 
7-én foganatosíttatott. Kerületünk érdekeinek megvédésére Dr. Kiss 
Lajos ügyvéd urat, a távollevő egyet, ügyész úr helyettesét 
és Marsalkó Béla r imamurány salgótarjáni r. t. főmérnök urat 
kértük fel, akik külömben a kerületi elnökséggel együtt már 
előzetesen is résztvettek az épületek szemléjén. Az u j a b b becs-
lési e l járás eredményéről szóbelileg leszek bátor jelentést tenni. 
Az épületeken időközileg többrendbel i romlás, sőt az egyik 
nagy istállónál a tető b e s z a k a d á s a is bekövetkezett . A leg-
szükségesebb karbahozata l i intézkedéseket megtesszük s kér-
jük úgy ezeknek jóváhagyó tudomásulvételét , mint a felmerült 
költségeknek az egyházkerületi pénztárból való folyósítását, 
nemkülönben sürgős intézkedést a gyökeres karbahozata l i költ-
ségeknek törlesztéses kölcsön út ján leendő fedezésére . 

Intézkedtem a szükséges egyházi és iskolai adminisztráció 
minden felmerült ügyében. Hogy ez milyen feladatot hárított 
reám ez évben, amikor 2000 körüli ügydarab sokkal m a g a s a b b 
számú aktá já t m á s o d m a g a m m a l , az egyházkerület é rdemes 
püspöki titkárjával, — aki egy személyben a kerület iroda-
igazgatója, pénztárosa , levéltárosa és szabolcs i misszionárius — 
igen gyakran c supán technikai jelentőségű i r á smunka a l a k j á b a n 
kellett elintéznem, foga lmaznom, néha iktatnom és másolnom : 
közben egy nagy gyülekezet lelkipásztori és iskolaszéki teen-
dőivel is elég sűrűn, a felekkel való személyes tárgyalással 
c saknem naponként órákon át, a gyakori hivatali u tazásokkal 
pedig együtvéve hosszú hónapokon át lévén lekötve : azt ez 
a lkalommal részletezni nem kívánom. Csupán a n n a k a meg-
állapítását tartom fenn m a g a m n a k és kérem ezt j avas la tkén t 
fogadni és határozati erőre emelni, hogy elérkezett a l eg főbb 
ideje annak, hogy még egy kisegítő erőt kapjak , aki a gép- és 
gyorsírásban teljesen jártas, a nyi lvántar tásban elég gondos és 
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11. Kivéte les 
segé lyek . 

ügyes, egyszerűbb foga lmazásokban és máso lásokban teljesen 
megbízható, mert másként sokfelé szétszakgatott elfoglaltságom 
és kissé már előrehaladot t korom következ tében nem tudok 
többé felelőséget vállalni az ügyek technikailag és a lényegben 
pontos és kifogástalan elintézéséért. 

Az évvégi vizsgálatokhoz és pedig a kerületi taní tóképzőbe 
Lichtenstein László ő méltóságát és Ligeti Ede sa jókaza i lel-
készt, a nyíregyházi Kossuth Lajos-reálgimnázium érettségi 
v izsgála tához Dr. Dómján Elek főesperest küldtem ki elnökül, 
mig a l eányg imnáz iumban m a g a m láttam el az elnöki teendőket. 

Szikszay Zoltán végzett, szigorlatozott theol. fakultási 
hallgatót lelkésszé ava t t am fel és s. lelkészül küldöttem ki a 
beteg Szelényi Endre kölesei lelkész o lda la mellé. 

Kérésemre a v.- és közokt, ü. miniszter úr Tál lyának 
templom- és lelkészlak ta ta rozására 400 P, Szikszónak templom-
építésre 300 P, T o k a j n a k imaház renová lás ra 500 P, A -Szántó-
nak templomrenoválás ra 800 P, Érpa taknak templomrenoválásra 
200 P, Pu tnoknak templomépitésre 400 P, Fa rbaky Gizellának 
80 P, Marcsek J á n o s n a k 200 P, T a v a s s y Ilona le lkészárvának 
80 P, özv. Wallent inyi A ladá rné lelkészözvegynek 100 P, 
Szelényi Endrének 150 P, Erdős Mihálynak 200 P, Baltik Pál-
nak 150 P, m a j d u j a b b 200 P, Dr. Dómján Eleknek 400 P, 
Ligeti Edének 300 P, kivételes és rendkívüli segélyt, egyház-
kerületünk pénz t á r ának az 1927. év II. felére 288 P pótállam-
segélyt, egyetemes felügyelő úr az egyetemes pénztárból a 
bártfai magyar-német egyháznak 240 P segélyt folyósított ; a 
kultuszminiszter úr kiutalta Belák J ános tokaji lelkész congruáját , 
elvileg biztosított a megvá lasz tandó kisvárdai lelkész j a v a d a l m a 
kiegészítésére 800 P évi kongruát és a tanítóképző-intézet 
építkezési á l lamsegélye felemelésére további 5000 P állam-
segélyt, az egyetemes felügyelő úr pedig Tavassy Ilonát felvette 
a nyugdíj intézet segélydi ja lapjából rendszeresen segélyezendők 
közzé. 

Végtelen sa jná la tomra , a haza i és az egyházi középiskolai 
nevelés és oktatásügy nagy kárára , az a törekvésem, hogy a 
szolgálati éveit betöltött Dr. Vietórisz József nyíregyházi Kossuth 
Lajos-reálgimnáziumi igazgató-tanár, úgy az ottani tanári kar, 
mint a kormányzó tanács s az összes egyházi hatóságok egy-
hangú ó h a j á r a s nem csekély mértékben az én ismételten 
hangsúlyozott és előterjesztett kérelmemre is a szolgálatban 
visszatartható legyen: a minisztériumnak az a lka lmazás t még 
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nem nyert okleveles középiskolai tanárok nagy s z á m á r a való 
hivatkozással kinyilvánított ismételt elutasító ha tá roza ta követ-
keztében teljesíthető nem volt. S így — bár ér tesülésem szerint 
e szinte párját ritkitóan jeles paedagogus , iró, tudós, társadalmi 
honfiúi és egyházi közéleti szempontból alig eléggé méltányol-
ható kiváló szolgálatokat teljesített, vezetésre termett tanerőt a 
kormány érdemeinek megfelelő kitüntetésben szándékozik része-
síteni, mégis fennáll a szomorú tény, hogy őt a reálgimnázium 
szinte pótolhatatlan kárára né lkülöznünk kell az igazgatásban. 
S;:ivem mélyéből kívánom, hogy, a Tr ianon-okozta szomorú 
létfenntartási viszonyok közt még szinte fiatalos ereje és ragyogó 
szellemi képességei j a v a k o r á b a n visszavonulni kényszerül t , 
jeles férfiú évtizedek során át élvezze az iskolai munkától 
való megpihenése napjait a legjobb erőben és egészségben s  
á ldozza pihenni nem tudó és nem akaró fényes tehetségeit, 
képességeit, tudását és tollát az egyház és a haza közügyének. 

Mindezen ügyekben s á l ta lában az egyházkerület összes 
egyházi és iskolai ügyeinek el intézésében elnöktársi készségével , 
lelkes, á ldozatos buzgóságával , nagy tudásáva l és bölcs taná-
csaival velem együtt küzdött, dolgozott és fáradozott a mi 
kiváló egyházkerületi felügyelőnk, akii ek p é l d a a d ó val lásos 
buzgósága és meleg egyház iassága kez lettől fogva ott tündököl 
egyházkerületi közéletünk egén, mint p »Idaadó, i ránymutató és 
vezérlő fény — okulására ezreknek, pé ldaadású l az egyház-
kerület összes egyházi és világi tényezőirek, ritka bizonyságaként 
a nagy elődök emléke méltó megszente lésének — pé ldá juknak 
az élet tetteiben való követésével- Legyen áldott az ő fára-
dozása , koszorúzza siker önzetlen vezéri munkájá t . Közgyű-
lésünk rójja le iránta háláját , nemkülönben a főespereseken, 
esgerességi felügyelőkön és intézeti igazgatókon kezdve az 
egyházkerület minden munkás , nehéz időkben áldozatra kész, 
öntudatosan és híven evang- szellemű tényezője iránt, hogy a 
megértő, testvéries és önzetlen együt tmunkálkodás szelleme, 
mirt egyházkerüle tünknek c s o n k a s á g á b a n is megőrzött hagyo-
mányos drága kincse, Isten dicsőségéi e és az anyaszen tegyház 
javéira ragyogtassa mindvégig az Úrtól való bizonyságtétel 
fényességeit 

Kerületünk képviseletében üdvözöltem Dr. Haende l Vilmost 
és Dr- Dómján Eleket, a tiszavidéki esperesség felügyelőjévé, 
illetve esperesévé, újólag egyhangúlag történt megválasz ta tásuk 
alkalmából , gr. Klebelsberg Kunót minisztersége 6-ik évfordulóján, 
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Petri Pált, a kultuszminisztérium államtitkárát l egmagasabb ki-
tüntetése, Dr. Korniss Gyulát államtitkárrá történt kineveztetése, 
Dr- Tóth Istvánt, a prot. ügyosztály é rdemes vezetőjét h. ál lam-
titkárrá való előléptetése, Dr. Zs igmondy Jenő egyházkerületi 
felügyelőt 50 éves házassági évfordulója, Kapi Béla püspököt 
leánya fér jhezmenetele , özv. Géresi Kálmánnét , a debreczeni 
nőegylet kiváló elnöknőjét 70 éves szü le tésnapján tiszteletére 
rendezett ünnepség a lka lmából és e lnöktársam mellett szemé-
lyesen vettem részt s juttattam élőszóval is kifejezésre egyház-
kerületünk tiszteletteljes üdvözlését gr. Teleky Józsefnek a 
dunántuli , vitéz Horthy Is tvánnak a tiszántúli ref. egyházkerület 
főgondnoki s zékébe való beikta tásuk a lka lmából . 

Kifejeztem részvétünket Ferencz József, az erdélyi uni-
tárius egyházkerület ősz pátr iarcha-koru püspöke , továbbá a 
debreceni egyház felügyelője előtt a hasonlí thatat lan buzgóságu 
kartárs, a lelkes alkotó, fá radha ta t l an lelkipásztor, kerületünk 
törvényszéki birája, Fa rkas Győző, t ovábbá Klauzer László 
hanusfalvi , Mikulás Jenő hrachovói lelkészek, Dr. T é b u s z 
Béla orvos, a gyámintézet nagylelkű támogatója , — a kiváló 
magyar anya , lelkészné és a magyarság lelkes harcosa , 
Szkalos Emiiné, a nyíregyházi Kossuth Lajos-reálgimnázium 
buzgó másodfelügyelője , Bogár La jos és a pátr iarcha-koru 
kiváló nevü ref. esperes szentgyörgyi Széli Kál lmán e lhunyta 
felett. Pa taky Lajost, a nyíregyházi tanítói kar egyik legkiválóbb 
tagját pedig a reformátió e m l é k n a p j á n a k dé lu tán ján sz ivemben 
mély részvéttel kisértem ki korai sír jához. Kerületünk á ldó 
kegyelete és bensőséges részvéte lengje körül a megfáradt 
m u n k á s o k sírhalmait 1 

Résztvettem 1927-ben: 

1. Aug. 26-án Budapes ten a vanyarci ügyben tárgyalva a 
bérletre a ján lkozókkal . 

2. Szept. 7 - 8 - á n Budapes ten a vanyarci ügyben tárgyalva a 
bérletre a ján lkozókkal . 

3. Szept. 25—26-án Budapes ten a vanyarc i ügyben tárgyalva 
a bérletre a jánlkozókkal . 

4. Okt 4 —7-én Budapes ten a vanyarci ügyben tárgyalva a 
bérletre a jánlkozókkal . 

5. Okt. 10—11-én Budapes ten a vanyarci ügyben tárgyalva 
a bérletre a jánlkozókkal . 
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6. Okt. 1 7 - 2 9 - é n Budapes ten az egyetemes közgyűlést meg-
előző értekezleten és a közgyűlésen. 

7. Nov. 1 0 - 1 2 . Vanyarczon a birtok és az épületek szemléjén. 
8. Nov. 1 7 - 1 9 . Budapes ten , az egyet. jkv. hitelesítésén és a 

minisztériumban. 
9. Dec. 4. Debrecenben, holott- is az Advent I. ünnepi be-

szédet mondot tam. 
10. Dec. 6—7. Budapes ten , Pályi Dénes le lkészvizsgáján és 

püspöki t anácskozáson . 
11. Dec. 8. Debrecenben, holott is az egyetemi ifjak Luther-

szövetségének és a presbyter iumnak díszgyülésein 
a megnyitó beszédet tartottam. 

1928-ban: 

12. Jan. 18—19. Budapes ten , a kultuszminisztér iumban, a kis-
várdai egyház önállósí tása, a Zsindelyesi iskola épít-
kezési ál lamsegélye, özv. Gerési K á l m á n n é kitün-
tetése tárgyában és a soproni theol. otthon építkezése 
ügyében tartott bizotts. ülésen, gr. Teleky József 
főgondnok beiktatásán. 

13. Jan. 20. Miskolcon, a jogakadémia dékán jáva l és tanári 
karával tartott megbeszélésen . 

14. Febr. 19. Budapes ten , a minisztériumban, a kisvárdai ügyben 
és az egyetemes felügyelővel tartott t anácskozáson . 

15. Márc. 9 10. Budapes ten , az egyetemes közgyűlés által 
kiküldött jogakadémia i bizottsági ülésen, amelyet a 
kultuszminiszter úrral tartott b i za lmas megbeszélés 
előzött meg. 

16. Marc. 17—18. Budapes ten , a theol. Otthon építkezési bizott-
sági ülésén és az egyetemes felügyelővel való 
értekezleten. 

17. Ápr. 13. Miskolcon, a tanitóképző-intézet épí tkezése ügyében 
tartott egyházi értekezleten. 

18. Ápr. 22—23. Vanyarcon, az épületek és gazdaság i mun-
kálatok szemléjén. 

19. Ápr. 30. Máj. I. Miskolcon, rendkívüli ker. közgyűlésen. 
3 
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20 Máj- 13—14. Budapes ten , a minisztér iumban Dr. Vietórisz 
József igazgató visszatar tása, a miskolci tanítóképző 
épitk. áll. segélyének emelése és a kisvárdai congrua 

folyósítása é rdekében . 

21. Junius 11. Debrecenben, Fa rkas Győző lelkész felett gyász-
beszédet tartva. 

22. Junius 14—15. Budapes ten és Vanyarcon , a földbirtok 
b é r b e a d á s a ügyében. 

23. Június 25. Miskolcon, a collégiumi pártfogóság bizottsági 
ülésén és a rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvének 
hitelesítésén. 

24. Június 26. Debrecenben , Horthy István főgondnok beik-
ta tásán. 

25. Július 3—4. Budapes ten , a Prot. Orsz. Hitelszövetkezetnél 
a miskolci tanítóképző-intézet építkezési kölcsöne 
ügyében. 

26. Július 19- Budapes ten , a minisztériumban, a tanítóképző 
építkezési á l lamsegélye, s a Prot. Orsz. Hitelszövet-
zetnél ennek kölcsöne ügyében, — 

vagyis amennyire feljegyezni tudtam, megtettem összesen 26 
utat, 57 napi távolléttel. 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés ! 
Végére érve je lentésemnek, amelynek összevont tartalmáért, 
rövidre fogásáért és esetleges, ra j tam kivűl álló okokból bekö-
vetkezett hiányosságért szives elnézést kérek s most már csak 
egy összefogó futó pi l lantással tekintve vissza a lefolyt évre, 
megalázódot t szívvel állok lé lekben az én Uram és Istenem 
színe elé, hogy segítségemre volt ez esz tendő m u n k á j á n a k el-
végzésében is, s egyházkerüle tem vezérlő és m u n k á s tagjainak 
r agaszkodó szeretetében, gyar lóságaimat e l szenvedő testvéri 
érzületében, o d a a d ó készségében , mint az évek hosszú során 
át, úgy most is adott hű és. lelkes munkatársakat , akiknek én 
ez úton fejezem ki egyenként és összesen mindnyájunk, de 
főként a magam hálá já t és köszönetét , — s bár fáradni kezdő 
testi erővel, de nem lankadó reménykedő szívvel tekintve 
előre, nemzet és egyházkerület jövendője elé, s erre gyermeki 
lelkülettel kérve Isten megsegítő kegyelmét : az esz tendő záró 
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pil lanatában megindultan ismétlem az apostol s z a v á t : „Istennek 
pedig legyen hála az ő megmondhatatlan ajándékáért." 

Kérem tiszteletteljes jelentésem szíves tudomásul 
vételét. 

A Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi 
Közgyűlésnek 

Nyíregyházán, 1928. augusztus 9-én 

alázatos szolgája : 

Geduly Henrik 
püspök. 
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Közgyűlés köszönetet mond a Püspöknek 
az egyház lelki és szociális életének minden 
mozzanatát felölelő értékes és épitő szellemű 
jelentéséért s azt egészében és részleteiben tudo-
másul veszi. 

Jóváhagyja a Püspöknek az egyház érde-
kében tett összes intézkedéseit. 

A jelentésben előterjesztett határozati javas-
latokat — felügyelő indítványára — határoza-
tokká nyilvánítja ; tehát 

1. Lándori Kéler Zoltánt, a dunáninneni egy-
házkerület buzgó és áldozatkész felügyelőjét ez 
alkalommal is üdvözli kerületi felügyelői műkö-
désének 10. évfordulóján. 

2. Üdvözli a Dr. Baltazár Dezső és Br. 
Madarassy-Beck Gyula buzgólkodása folytán lé-
tesített Országos Protestáns Hitelszövetkezetet, 
melynek egyik alelnöki tisztségét Püspökünk vál-
lalta el, kifejezvén azt a reménységét, hogy 
anyagiakban szegény egyházaink e protestáns 
kezekben lévő pénzintézet révén önfenntartásuk-
hoz és intézményeik megerősítéséhez a szüksé-
ges anyagi eszközöket aránylag olcsó kamat 
mellett megszerezhetik ; 

3. alattvalói hűséges hódolattal veszi tudo-
másul a Kormányzó úr megválasztásának 8. év-
fordulóján felterjesztett üdvözlésére leérkezett 
magas választ, 

4. valamint a mult évi közgyűlésünk a ma-
gyar ügy áldott nagy barátjához, Rothermere 
lordhoz intézett üdvözlő iratára érkezett gyönyörű, 
lelkesítő választ; 

5. a püspöki irodában egy kisegítő munka-
erőnek alkalmazását, ki a gép- és gyorsírásban, 
valamint a nyilvántartási munkában jártassággal 
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bir, elhatározza s annak díjazásához szükségelt 
fedezet kijelölésére p. ü. bizottságát kéri fel; 

6. a szolgálati éveit betöltött Dr. Vietórisz 
József nyíregyházi Kossuth Lajos reálgimnáziumi 
igazgató tanárt, kinek áldásos működése — mint 
lendítő erő — annyi tanítványának lelkén 
keresztül árad a haza és egyház életébe, leg-
mélyebb hálájának és teljes elismerésének kife-
jezésével bocsátja megérdemelt, noha nem igé-
nyelt nyugalmába s tőle, szellemének gazdagsá-
gától, forró egyházszeretetétől még sok szolgála-
tot várván ; 

7. háláját fejezi ki minden áldozatra és 
munkára kész tényezője iránt, kikre Isten boldo-
gító áldását esdi; 

8. áldó kegyelettel emlékszik meg az erdélyi 
unitárius egyház pátriarcha korú püspökéről, 
Ferenc Józsefről, de fájdalmas megilletődéssel 
esd Istentől örök üdvöt, örök békét és boldog-
ságot a kerület törvényszéki bírája, a debreceni 
egyház lángoló buzgalmu lelkipásztora, Farkas 
Győző Istenhez szállott lelkére, valamint egykori 
kedves tagjainak Klauzer Lászlónak és Mikulás 
Jenőnek emlékét kegyelettel zárja szivébe, továbbá 
Dr. Thébusz Béla, azután a gyászoló magyar 
fájdalom szépséges és gazdag lelkű Veszta-pap-
nője, Szkalos Emiiné, végül Bogár Lajos és 
Pataky Lajos, valamint Széli Kálmán ref. esperes 
sírjára megilletődött lélekkel küldi a kegyeletes 
hit, a remény és szeretet jelvirágait: legyen 
áldott minden hű szívben az ő tiszta, szép 
emlékezetük ! 

Az elnökséget Dr. Dómján Elek esperes és Lichtenstein 
László egyházmegyei felügyelő vette át. 
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5. (D.) Rothermere lord válasza a mult évi egyház-
kerületi gyűlés üdvözlésére részint a lapokból, részint a 
püspöki jelentés kapcsán ismertetvén, 

e helyen is hálával és a fájdalmas magyar 
lélek meghatott köszönetével vétetik tudomásul. 

6. Az egyházmegyék javaslatai alapján 1928—29-re 
tanitóképviselőül Kemény Péter nyíregyházi és Ihász 
Sándor sajókazai tanítók választattak meg. 

Tudomásul szolgál. 

7. (D.) Olvastatott az egyetemes elnökség következő 
meghívója : 

A magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén egyetemes 
egyház évi rendes közgyűlését 1928. évi november hó 16-án, 
délelőtt 10 órára a pesti egyház Deák-téri d ísz termébe (IV., 
Sütő-utca 1. II. em.) tüzzük ki. 

Az egyházkerüle teknek megválasztott kiküldötteit és az 
E A. 148. § -a ér telmében az egyetemes közgyűlés összes 
jogosult tagjait ezen összehivólevelünkkel a kitűzött egyetemes 
közgyűlésre tisztelettel meghívjuk. 

A közgyűlést megelőző napon, úgymint november 15-én, 
délután 6 órakor ugyanazon a helyen közgyűlési előértekez-
letet tartunk. A közgyűlés nap ján délelőtt 9V2 órakor pedig 
megnyitó istenlisztelet lesz a Deák-téri t emplomban . 

A közgyűlés tárgyai : az egyetemes felügyelő jelentése, a 
bizottságok jelentései, az egyházkerüle tek felterjesztései, feleb-
bezések és indítványok. 

A bizottsági ülések november hó 12-től kezdődőleg tar-
tatnak meg-

Kelt Budapes ten és Nyíregyházán, 1928. évi má jus hó 
4-ik napján . 

báró Radvánszky Albert s. k. Geduly Henrik s. k. 
egyetemes felügyelő. püspök. 

E meghívás alapján a kerület képviseletében a kö-
vetkezők küldetnek ki: 
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1. Szavazati joggal: 

a) A lelkészi karból: Nemes Károly, Paulik 
János, Vietórisz László, Szigeti Ede. 

b) A világiak részéről : Dr. Bencs Kálmán, 
Dr. Händel Vilmos, Platthy Mihály, Zorkóczy 
Samu ; Teltsch Kornél és Adorján Ferenc gimn. 
igazgatók. 

2. Tanácskozási joggal: 

a) A lelkészi karból: Marcsek János, Hronyecz 
József, Tavassy Zoltán. 

b) A világiak részéről : Kovács Pál, Csengery 
Kálmán, Szopkó Dezső dr., Rosenauer Lajos, 
Streicher Andor dr., Schneller Károly dr., Zsedényi 
Béla dr. 

i 

8. (B.) Tárgyaltatott a Luther-szövetségről szóló jelentés ; 
e szerini az Országos Luther-szövetség elnöksége Evan-
gélikus Nap rendezését vette tervbe s ezt a mult év no-
vember havában kívánta megtartani, de jónak látta azt 
későbbre halasztani; a Szövetség főmunkája a mult év-
ben a diáksegitési akció volt, melyre 3555'40 P-t fordí-
tott ; számadása szerint a bevétel és kiadás 2297'09 P ; 
vagyona 158*58 P. 

Előadó ezzel kapcsolatban a püspöki jelentésben ki-
fejezett óhajtásra is rámutat, mely szerint kívánatos, hogy 
ott, azokban az egyházközségekben, melyekben nincs 
még, megszervezzék s amelyekben vannak más nevű egy-
háztársadalmi szervezetek, ott ezek gyűjtőcsatornájaként 
kiépitessék a helyi Luther-szövetség. 

Végül a mult évi határozatot ismét felújítani, illetve 
napirenden tartani véli, mely szerint a levente és cserkész 
mozgalomba egyházunk lelkészei is bekapcsolódni igye-
kezzenek. 
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Közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s 
ezúttal is kifejezi egy országos evangelikus nap 
rendezésének óhaját, de azt jól előkészíttetni és 
megrendeztetni kívánja, felkéri az egyházköz-
ségeket, hogy a Szövetség diáksegitési akcióját 
adományaikkal támogatni szíveskedjenek. 

Felhívja azokat a lelkészeket, kiknek egy-
házában a helyi szövetség még nincs megal-
kotva, hogy azt megszervezni s a levente és 
cserkészmozgalomból egyházunk érdekeit szem 
előtt tartva, részt igényelni törekedjenek. 

9. Az egyetemes jegyzőkönyv 97- a) pontjával kap-
csolatban jelenti előadó, hogy az adóalap tárgyában a 
pénzügyi bizottság jelentése szerint 24.000 P áll a négy 
egyházkerület rendelkezésére, mely összegből a dunán-
tuli kerületben 9600, a bányaiban 7200, a dunáninneni 
és a tiszai kerületben 3600—3600 pengőt kiosztatni ren-
del. Az egyetemes közgyűlés folyó évben felterjesztett 
összes segélykérvényeket azzal adja ki az illetékes kerü-
leteknek, hogy a felosztásnál az arra leginkább rászoruló 
egyházakat vegyék figyelembe. 

Közgyűlés az aránykulcs szerint a ráeső 
3600 pengőnek az 1928. évi május 1-én tartott 
rendkívüli közgyűlés által elhatározott, illetve 
jóváhagyott szétosztását tudomásul veszi. 

További segélyezésért folyamodnak: Hernád-
vécse, Abaujszántó, Diósgyőr, Tállya, Szerencs, 
Monok, Kisvárda, Kölese, Sátoraljaújhely, Tokaj, 
Érpatak, Geszteréd, Kálmánháza. 

Tudomásul szolgál. 

10. Előadó jelenti, hogy a közalap 1927. évi jövedel-
mének a missziókat, misszionáriusokat és vallástanitókat 
illető részét az egyetemes közgyűléstől nyert felhatalma-
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zás alapján az egyházkerületi elnökség a következőképen 
osztotta ki: 

I. Szegény egyházak és missziók: 

1. Sátoraljaújhely 16 
2. Hernádvécse 16 
3. Tokaj 16 
4. Abaujszántó 16 
5. Érpatak 16 
6. Geszteréd 8 
7. Kisvárda 8 
8. Diósgyőr-Vasgyár 8 
9. Kálmánháza 8 

10. Ujcsanálos 16 128 pengő 

II. Vallástanárok 

11. Kölese 20 pengő 
12. Hernádvécse 20 
13. Hernádvécsei orgonista 20 
14. Ózd-putnoki hitoktató 20 
15. Saujhely-Sárospatak 20 
16. Tállya, Szerencs, Monok 12 
17. Kisvárda, Pataky Julia 12 
18. Fancsal Gagyért 12 „ 136 pengő 

III. Misszionáriusoknak: 

19. Tokaj 24 pengő 
20. A fennmaradt 32 „ 56 pengő 

a nyíregyházi ev. leány- 320 pengő 
gimnáziumnak adatott. 

Folytatólag jelenti, hogy a következő segélykérvények 
érkeztek b e : Abaujszántó, Kölese, Tokaj egyházköz-
ségektől. 

Tudomásul szolgál. 
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11. Előadó ismerteti az egyetemes egyház 1926. évi 
számadását, mely szerint 

a) a közigazgatási számla 2,595,746,914 korona bevé-
telt s 148,005,306 kor. maradvánnyal ugyanannyi kiadást 
tüntet fel. 

b) az alapok és alapítványok számláján a következő 
adatok szerepelnek : 

1. Szabad rendelkezési tőkék 135,678 korona 
2. Átmeneti jellegű tőkék 754,757,605 
3. Ösztöndíj alapok 18,303,833 
4. Határozott célú alapok 

és alapítványok 1,599,643,700 
2,372,840,816 korona 

E tőkék a következő tételekben helyeztettek el : 
1. Értékpapírokban 84,264,550 korona 
2. Betétekben és kpénzben 2,278,247,638 
3. Az Üllői úti házban 656,614 „ 
4. Koráikönyvre előleg 2,071 
5. Egyet, adóalapnak előleg 7,795,263 
6. Követelések 1,874,680 „ 

Összesen 2,372,840,816 korona 
Az 1928. évi költségvetés bevétele és kiadása 

509,841 P 68 f. határösszeggel vétetett fel. 
Tudomásul szolgál. 

12. A Baldácsy-alapitvány 1927. évi állapotáról je-
lenti előadó ; 

1. A földbirtokrendezés kérdéseiben ujabb, jelentős 
változás nem merült fel. 

2. A vagyonváltság ügyében a szolnoki m. kir. pénz-
ügyigazgatóság az eredeti kirovás egyötödében állapította 
meg az alapítvány vagyonváltságát. Ügyvivő ez ellen 
panasszal élt a közigazgatási bírósághoz és annak 
1386 92 q, búzára való leszállítását kérte. 
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3. Az alapítványi birtokból 466 kat. hold házi keze-
lésben volt, a többi haszonbérbe volt adva és pedig 
6779 q. búza árában. 

Az 1927. évre előirányzott 335.608*61 P haszonbérből 
192,932*96 P folyt be ; a nagy eltérés főbb indokoló 
tételei: 22,000 P behajthatatlan s 25,000 P csökkenést 
a búza árának alacsonyabb volta idézte elő; az év 
végén fennállott hátrálék 73,473 P. Az alapítvány 7000 
kat. holdnyi birtoka után az effektiv haszonbevétel kat. 
holdanként 27*56 P volt. 

4. Osztalék fejében 14,000 P jutott egy kerületnek, 
ami 28 P búzaárt véve alapul, eléri az egy kerületre eső 
500 q. osztalék árát. 

5. A szokásos évi birtokvizsgálat különösebb kifo-
gást nem talált, de a holt és élőfelszerelés — egy birtok 
kivételével — nem üti meg a kellő mértéket. Az épüle-
tek általában jó karban vannak. Az alapítvány gazdasági 
ügyeiben, más, különösebb esemény nem fordult elő. 

Súlyos veszteség érte az alapítványt Gróf Degenfeld 
Schomburg József és Ferencz József unitárius püspök el-
hunytával. 

Megemlíti végül jelentésében az ügyvivő, hogy 1928. 
augusztus 7-én volt Br. Baldácsy Antal hálálának 50. 
évfordulója. 

Közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az 
elhunyt két egyházvezérnek emlékét e jegyző-
könyvében is kegyelettel megörökíti. 

13. (M.) A földbirtokreform következtében püspöki 
javadalom céljára juttatott vanyarci birtok ügyében jelenti 
az előadó, hogy 

1. A vallás és közoktatásügyi minisztérium 35185— 
1928. sz. a. kelt leiratával tudomásul vette s egyidejűleg 
a pénzügyminisztériumot értesítette arról, hogy egyházke-
ületünk az 0. F. B. által juttatott földbirtokot a püspöki 
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javadalmazás céljaira véglegesen kötelező kijelentéssel 
elfogadja és megtartja. 

2. A püspöki évi jelentés szerint a vanyarci birtok 
Hartyáni Zoltán ceglédi földbirtokosnak bérbeadatott. Az 
épületek javítása tetemes áldozatot igényel, miért is az 
0 . F. B.-nál uj becslési eljárás elrendelését kértük, a leg-
sürgősebb karbahozatali költségek az egyházkerületi pénz-
tárból folyósittattak, mig a gyökeres renoválási költségek 
kölcsön utján lennének fedezendők. Ez iránt a pénzügyi 
bizottság tesz érdemleges javaslatot. 

Tudomásul szolgál. 

13/a. (M.) Az egyházközségeknek az 0 . F. B. által 
folyamatba tett földhöz juttatása tárgyában jelenti az elő-
adó, hogy a tiszavidéki egyházmegye f. évi julius 5-én 
tartott közgyűléséből 21. jkvi pont alatt érkezett jelentés 
szerint a lefolyt közigazgatási évben : 

Debrecen 50 hold földhöz jutott, melyet az egyház-
község, minthogy a bíróság az árát végérvényesen még 
meg nem állapította, csak feltételesen vett át s egy évre 
bérbeadott. 

Kölesén messzefekvő, silány minőségű föld jelöltetett 
ki s ennélfogva ennek igénylésétől az egyházközség el-
állott. 

Sátoraljaújhely 10 hold jóminőségü szántóföldet ka-
pott a sárospataki határban, a bodrogközi gazdasági 
vasút állomása mellett. A vételárat még nem állapítot-
ták meg. 

Tokaj a Szirmay Ottó-féle tarcali birtokból kapta meg 
az igényelt földet, holdanként 640 P megváltási árban. 

Tudomásul szolgál azzal, hogy a további 
juttatások nyilvántartandók s azokról jelentés 
teendő ; az egyetemes közgyűlést pedig megekresi 
az egyházkerület, hogy a még földet nem kapott 
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egyházközségek törvényes igényének kielégítését 
nyomatékosan szorgalmazni s ez iránt megfelelő 
lépéseket tenni szíveskedjék. 

14. (D.) A zsinattartás kérdésében elnökség jelenti, 
hogy az érvényben lévő egyh. alkotmány összes címeire 
és részeire vonatkozó előmunkálatok elkészültek, de még 
sem az iskolai, sem a háztartási, sem a törvénykezési 
szakaszok nincsenek egyeztetve az általános és a szer-
vezeti résszel s ennélfogva nincsen még készen az ezekre 
vonatkozó törvényjavaslat sem. 

Közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

15. (D.) Előadó bemutatja a mult évi egyetemes gyű-
lés által jóváhagyott Egyetemes Nyugdijintézeti Szabály-
rendeletet, melynek értelmében az uj nyugdíjintézet 1928. 
január elsejével életbe lépett. Az egyházmegyék az uj 
nyugdíjintézet megindulásával kapcsolatban az egyház-
kerülethez felterjesztéssel nem fordultak. 

Közgyűlés örvendetes tudomásul veszi az 
uj nvugdijintézet Szabályrendeletének hatályba 
lépését; ebben az ügyben javaslatot mindaddig 
nem tesz, mig az uj intézmény kipróbálva nincs, 
hogy ezáltal is előmozdítsa annak működését ; 
azonban kifejezi azt a kívánságát, hogy az alap-
szabály pontos betartásával működjék az egyet, 
nyugdijintézeti bizottság a kongruás lelkészek 
nyugdíjigényének megállapításánál ; megválasztja 
a kerületi nyugdijintézeti bizottság tagjaivá Tóth 
József, Dr. Horvay Róbert és Pazár István köz-
gyűlési tagokat. 

16. (M.) A mult évi jkv. 16. pontja kapcsán a fele-
kezetközi sérelmek tárgyában jelenti az előadó, hogy az 
egyházmegyék a lefolyt közigazgatási évben ujabb kon-



- 63 - . 

krét sérelmi eseteket nem jelentettek be. A mult évi egye-
temes közgyűlés 16. jkvi pont alatt hozott határozatával 
kimondotta, hogy a felekezetközi sérelmek gyűjtését és 
összeállítását továbbra is szükségesnek tartja; utasítja 
azonban az egyházmegyéket, hogy csak azokat bocsássa 
az egyházkerület utján az egyetemes jogügyi bizottság 
elé, amelyek az eljárásra illetékes végső fokon sem nyer-
tek megfelelő elintézést és amelyek fontos, konkrét, telje-
sen kielégítő és bizonyításra mindenképen alkalmas jog-
anyaggal vannak felszerelve. 

Az egyházkerületi közgyűlés utasítja az egy-
házmegyéket, hogy a sérelmi eseteket továbbra 
is gyűjtsék s azoknak egyházmegyei feldolgozá-
sánál az egyetemes közgyűlés fenti határozatá-
ban foglaltakhoz alkalmazkodjanak. 

17 (D.) Elnökség jelenti, hogy a liturgia egységesítése 
tárgyában megindult mozgalom még mindig az adat-
gyűjtés stádiumában van, amelyre nézve vitéz Kendeh 
Gusztáv bizottsági tag kapott megbízást. 

Közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

18. (V.) A leventék misére való vezénylése tárgyában 
előadó jelenti, hogy az egyházmegyéktől erre vonatkozó-
lag jelentés nem érkezett, panasz nem merült fel. Feltéte-
lezi, hogy a leventeoktatók, akik közül 80% tanitó, a 
leventegondolatot felekezeti torzsalkodásokkal nem fogják 
lealacsonyítani és pressiók céljaira kiaknázni. Javasolja, 
hogy egyházunk éber szemmel őrködjék levente-ifjaink 
vallásos érzése felett s ezért kerestessenek meg az egy-
házmegyék, hogy a szórványokban missiói munkát végző 
lelkészek alkalomadtán személyes látogatásukkal és ér-
deklődésükkel az esetleges nyomásokat ellensúlyozzák. 
Arra is ügyelni kell, hogy a levente-foglalkozási idő ne 
essék össze az istentisztelet idejével. 



Közgyűlés előadó jelentését tudomásul veszi 
s javaslatait elfogadja. 

18 a. (V.) Tárgyaltatott az egyházkerületbeli tanító-
egyesületekről szóló, itt következő, Kemény Péter előadó 
által beterjesztett jelentés. 

Tisztelettel jelentem, hogy az egyházkerület területén 
működő evangél ikus jellegű tanítóegyesület kettő van. 

A hegyaljai egyházmegyei tanítóegyesület 8 tanitó-tagot 
számlál . Anyagi nehézségek és szétszóródottságuk dacá ra is 
működésűk e lsőrendű. Ez a kicsiny egyesület életrevalóság 
tekintetében pé ldaképe lehet bármely nagy tanitó-egyesületnek. 
Mindez Z á h o n y Dezső egyesületi elnök vezetésre való kiváló 
hivatottságán és a tagok ügybuzgóságán múlik. Ezen egyesü-
let minden évben közgyűlést tart. Ugy a mult tanévi, mint az 
azelőtti évi közgyűlésen résztvettem s az ott tapasztal tak lelket 
felemelő ha tásá t mindenki megállapíthatta-

A tiszavidéki ev. tanitó-egyesület ez idő szerint nem 
működik. 

Az egyházkerület i tanitó-egyesület tagjainak s z á m a ez 
évben 10-zel szaporodott . Minden évben egy-egy közgyűlést 
tart, melyeken az egyházi tárgyak tanítását illető kérdésekre 
különös gond fordittatik. 

A tegnapi napon tartott rendes közgyűlés tárgysorozatá-
nak pontjai a köve tkezők : 

1. Elnöki megnyitó. Geduly Henrik püspök úr üdvözlése 
40 évet betöltő lelkészi működése alkalmából . 

2. Elnöki jelentések. 
3. A nevelés és az ember- Előadó : Gabrieny Sámuel-
4. Az egyházi ének tanítása. Előadó : Ihász Sándor. 
5. A tanítóképzés. Előadó : Tolnay Pál. 
6. A mi üdülőtelepünk. 
7. Pénztári jelentés. 
8. Esetleges indítványok. 
Egyesületünk m ű k ö d é s e egyelőre a szervezés és az ön-

képzés határát alig lépte túl. Kitűzött céljainktól még messze 
vagyunk, de azért minden reményünk meg van arra, hogy 
lassan bár, de rövid időn belül egyesületünk minden téren 
kifejtheti á ldásos működését . 
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Mindezek a lapján tisztelettel kérem jelentésem szives 
tudomásul vételét. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

19. (V.) Krieger Mihály előadó beterjeszti a kebeli 
és idegen iskolák ev. vallású növendékeinek hitoktatásá-
ról az 1927—28. iskolai évre vonatkozó következő 
jelentését. 

Egyházunk jövő sorsa a hitoktatással foglalkozó tanítóink, 
val lástanáraink, lelkészeink és hitoktatóink hivatás érzetétől 
függően alakul ki, munká juk jelentőség tekintetében nagyfon-
tosságú s ezért mindenkor megérdemli a l egnagyobb figyelmen 
kivül az erkölcsi és az anyagi támogatást . Ma, amikor a 
jezsuita szellemtől túlfűtött klérus teljes gőzzel dolgozik a 
„Codex juris canonici" végreha j tásán s hazánk egyházpolitikai 
törvényeit semmibevevő „vértelen ellenreformáció" minden 
áldott nap kegyetlen gyűlölettel marcangol bennünket , nagy 
szükségünk van olyan gerinces, öntudatos, hajl i thatatlan gene-
rációra, amelynek egyedüli e szményképe legyen az élő Jézus 
Krisztus, egyházunk dicső fejedelme, akitől e nagy világon 
semmi se legyen képes azt elválasztani . A veszélyt felismerő 
hitoktatók saját lelkük sugal la tára hozzá is láttak a védőgát 
emeléséhez s a d j a Isten, hogy munká jukon megtörjenek a 
megsemmisí tésünkre zúdított ár fenyegető hul lámai . 

A trianoni átok súlya alatt görnyedő tiszai kerületünk 
mindössze 3 kebelbeli iskolát számlá l . 

Miskolc. A miskolci ev. tanitóképző-intézet 38. ev. vallású 
növendékét heti hat ó rában 3 csopor tban Lehoczky Egyed 
intézeti val lás tanár tanította az egyetemes egyház által enge-
délyezett tankönyvek haszná la táva l s azok a n y a g á n a k rész-
beni átvételével. Egyházi éneket két hetenként l ó rában tanul-
tak a növendékek, akiknek magavisele te kifogástalan volt. 
Templom látogatásuk, az Urvacsorához 2 ízben já ru lásuk a 
tanári kar részvételével s el lenőrzésével történt Kár, hogy az 
egyházszeretel szamari tánusi munkájá ró l a gyámintézeti gyűj-
tésről teljesen megfeledkeztek. 

A val lástanár mél tánylandó ó h a j a az, hogy a leendő ev. 
tanítók a l a p o s a b b gyakorlati kiképzése cél jából a gyakorlati 
vallástanitások részére egy harmadik óra illesztessék be 

5 
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az V. oszt. ó r a rend jébe s a csoportos tanítás megszüntetésével 
az egyes osztályok külön taní t tassanak, hogy keresztülvihető 
legyen a tanterv által megkívánt vallástanitási anyag ha ladó 
menete s a n n a k teljes felépítése. Igen fontosnak s első rangu 
szükségnek tartja egyházi énekeink szakszerű tanítása s a 
lyturgikus istentiszteletek ismeretének elsaját í tása végett egy 
külön egyházi énekóra beillesztését az intézet ó ra rendjébe . 

Nyíregyháza. A nyíregyházi „Kossuth Lajos reálgimná-
zium" 96 evang. é$ 1 unitárius val lású növendékét osztályon-
ként heti 2 ó r á b a n Máczay Lajos val lás tanár tanította a tan-
a n y a g teljes fe ldolgozásával . Az engedélyezett tankönyvek 
mellett olvasgatták a szentírást, a 95 tételt, az ágostai hitvallást 
s m á s kisebb történeti munkáka t és tanulmányokat . Amióta 
megszüntet te az intézet az énektanitó-állást , azóta a val lástanár 
gyakorolja a növendékekkel az egyházi énekda l lamokat a 
hittanórák kezdetén és végén. A tanulók a gyülekezeti isten-
tiszteleteken tanára ik vezetése mellett vettek részt, a téli hóna-
pokban pedig az intézet egyik termében külön ifjúsági isten-
tiszteleteket tartott részükre a val lás tanár . Az Urvacsorához a 
tanári karral együtt járultak, a gyámintézetre 39 P 54 fillért 
gyűjtöttek. 

A nyíregyházi ev. leánygimnázium 33 ev. val lású növen-
dékének va l l á s t aná ra Ador j án Ferenc intézeti igazgató volt, 
aki csoportonként , heti 2 ó rában látta el a hitoktatást Bereczky 
tankönyvei a n y a g á n a k felölelésével. A templomi istentisztele-
tekre a tanári kar kísérete mellett jár tak a növendékek, a téli 
hónapokon át a „Kossuth La jos reálgimnázium" ifjúsági isten-
tiszteletein vettek részt, az Urvacsorához ugyancsak a Reál-
gimnázium növendékeivel együtt járultak s ezekkel együtt 
tartották meg a reformáció emlékünnepé t . Egyházi éneket nem 
tanultak, gyámintézetre sem m á s jótékony célra nem gyűjtöttek, 
mert a jelentés szerint az intézetekben semmiféle gyűjtéseket 
nem s z a b a d eszközölni a törvény ér te lmében. E helyett min-
den tanuló beírásakor bizonyos összeget fizetett jótékony célra, 
melyet az igazgató be lá t á sa szerint használ t fel. Ebből jutott 
megfelelő összeg a gyámintézetnek is. 

Az idegen iskolák evang. vallású növendékeinek hitokta-
tása. Debrecen. A debreceni fiú- és leányiskolák 159 evang. 
val lású növendéké t csoportonként heti 2—2 órában, összesen 
heti 24 ó rában Lábossá Lajos rendszeresített á l lásban működő 
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hitoktató tanitolta az előírt anyag teljes átvételével s heti 
1 ó rában történt egyházi énektaní tással . A növendékek templom-
látogatása kielégítő; részükre 14 ifjúsági istentisztelet s 2 ízben 
Úrvacsoraosztás tartatott. A megkonfirmál tak egyesülete helyi-
ség és fűtés h iánya miatt alig fejthetett ki va lamelyes munkát . 
A gyámintézeti gyűjtés 51 P 20 fillért eredményezet t . A vallás-
tanár úgy az órákon, mint egyéb ese tekben is mindig igyeke-
zett az evang. öntudatnak , a m a n a p s á g oly igen szükséges 
fejlesztésére és erősítésére. Ezt a célt szolgálták a vasárnap i 
iskolák, az ifjúsági egyesület, az egyetemi hallgatónők Biblia-
köre és a levente istentiszteletek. 

Diósgyőr. A diósgyőri m. kir áll. polg. fiu- és leányiskola 
9 evang. vallású növendékét heti 3 ó rában Vietórisz László 
hitoktató-lelkész részesítette hi toktatásban a t ananyag teljes 
feldolgozásával . A növendékek 58 egyházi éneKdallamot tanul-
tak az órákon. A templomlátogatásra , az Ur asz ta lához já ru-
lásra nagy gond fordíttatott, a gyámintézeti gyűjtés megtartatott. 

Kisvárdán a rn. kir. áll. polg. leányiskola 3, a m. kir. áll. 
Bessenyei György reálgimnázium 4, az »Orsolya rendű" zárda-
beli taní tónőképző 2, összesen 9 evang. va l lású növendékét 
W e r n e r Gyula egyházfelügyelő, mint megbízott val lás tanár 
tanította s heti egy órában egyházi énekekre is oktatta. Az 
egyházi érdekek megóvására mindig készséges egyházfelügyelő 
fáradhatat lan buzga lma á ldásos tevékenységet fejt ki. 

Miskolcon két hitoktató végezte a fárasztó munkát . Hro-
nyecz Pál ál lamilag díjazott hitoktató \1 iskolában 42 hittan-
órát adott hetenként. Taní tványa inak száma 263, akikkel 
való foglalkozás, tekintve az ember véges erejét, nemcsak meg-
feszített, de túlfeszített munkáva l járt. Hogy a z o n b a n a lótás-
futással egybekötött túlterheltség kifogástalan eredményt tudjon 
felmutatni, az az adott ese tben alig tételezhető fel. 

Nyíregyházán a kü lönböző fokú és jellegű idegen isko-
lákban Kopcsó János államilag díjazott hitoktató látta el az 
ev. vallású növendékek hitoktatását. Heti ó r a s z á m a 25. Rend-
tar tásában örvendetes h a l a d á s t apasz ta lha tó s nem esnék az 
egyház érdeke rovására , ha a keze alatt levő evang. ifjúságot 
va l lásos egyesületbe tömöritené különös tekintettel azon növen-
dékeire, akik a methodista ifjúsági egyesületben tevékeny-
kednek. 

A szerencsi m. kir. áll. fiu- és leány polgári iskola 
6 evang. vallású növendékének hitoktatója Zemann Zoltán tállyai 

5* 
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lelkész, aki heti 2 ó rában foglalkozott velük. Templomlátoga-
tásuk ellenőrző könyvecskével történt. Gyámintézeti gyüjtésük 
4 pengő. 

A sátoraljaújhelyi és sárospataki középfokú tanintézetek 
34 evang. növendékének hitoktatója Dr. Dómján Elek főespe-
res-lelkész. A vallástanítási tanterv által előírt anyag "átvéte-
tett, az egyházi énektanításról el lenben nem történik említés. 

Tokajban a m. kir. állami polg. iskolába 3 evang vallású 
tanuló járt, akiket heti egy ó rában Belák Sándor tokaji lelkész 
részesített h i tokta tásban. Az előírt anyag átvétetett velük, de 
az egyházi énektaní tás itt sem gyakoroltatott ; a gyámintézeti 
gyűj tésnek a növendékek részéről való megtartása nem látszott 
cé lszerűnek azért, mert ugyanezen célra a szülők adakoz tak . 

Örvendetes tudomásul szolgál azzal, hogy a 
tanítóképző intézet vallástanárának javaslatai 
felett való döntést a közgyűlés a jövő évre ha-
lasztja. 

20. Bruckner Győző dr. egyetemi m. tanár, a miskolci 
ev. jogakadémia ezidei dékánja a tiszai ág. hitv. ev. egy-
házkerület a miskolci jogakadémiájának 1927—28. tanév-
ről terjeszti be részletes jelentését a közgyűlés elé. 

A jelentés kiemeli, hogy a jogakadémia létkérdése 
tekintetében az elmúlt év is kemény harcok jegyében folyt 
le, a főiskola azonban még ily körülmények között is úgy 
tanulmányi, mint egyéb tekintetekben örvendetes és biz-
tató tényekről számolhat csak be az elmúlt esztendő tör-
ténetéből. A jogakadémia tanári kara üdvözölte Hinden-
burg német birodalmi elnököt 80-ik születésnapja alkal-
mából, mert a kollégium tanárai és tanítványai közül igen 
sokan főparancsnokukat tisztelték benne a világháború-
ban. Üdvözölte továbbá az uppsalai egyetemet is, alapí-
tásának 450-ik évfordulóján s a svéd kapcsolatok ébren-
tartása végett képviseltette magát XII. Károly svéd király 
emléktáblájának leleplezésén Budapesten. Elénk részt vett 
a kar az Eperjesi Kollégiumi Diákszövetség életében is. 
A tanári kar tudományos munkássága minden várakozást 
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kielégített, a Miskolci Jogászélet ez idén már negyedik 
évfolyamába lépett s Könyvtárában ebben az esztendőben 
11 értékes tanulmány jelent meg. A kar a kulturális vonat-
kozású társadalmi megmozdulásokban is résztvett, tagjai 
ismeretterjesztő előadásokat tartottak a nagyközönségnek 
s általában Miskolc társadalma és a jogakadémia közötti 
meleg kapcsolat erősítésén munkálkodtak. A kar egyes 
tagjai ezenkívül ezidén külföldön is végeztek tudományos 
munkát és kutatásokat. A jogakadémia könyvtára az 
elmúlt évben rendelések utján több mint 100 kötettel gya-
rapodott. A szemináriumokban élénk és mélyraható mun-
kálkodás fejlődött ki. A tanulmányi eredmény kielégítő 
volt s azt mutatja, hogy a világháború a főiskolai okta-
tásra már elenyészően csekély mértékben érezteti hatását. 
A tudományos pályatételek alapján négy pálya-, illetőleg 
jutalomdijat osztottak ki. A menza és kórházalapok szép 
gyarapodást mutatnak és segélyalapi segélyezés, tandíj-
elengedés és másnemű segélyezés cimén sok szegénysorsu 
és jó előmenetelü hallgató részesült megfelelő anyagi támo-
gatósban. A jogakadémia és ifjúsága az ev. egyházi és 
humanitárius intézményeket ezidén is tőle telhetőleg támo-
gatni igyekezett. A jogászifjuság az idén is több bajtársi 
egyesületben tömörült és szép kulturális életet élt, a Mis-
kolci Jogász Turista Egyesület intenzív turisztikai tevékeny-
séget fejtett ki, az egyetemeken és főiskolákon kötelezővé 
tett testnevelés pedig szakszerű vezetés mellett folyt úgy 
a téli, mint a nyári hónapokban. 

Az egyházkerületi közgyűlés 
1. a jogakadémia ezidei működéséről szóló 

jelentést, tekintettel arra a hatalmas kulturmun-
kára, amelyet a jogakadémia ezidén is felmuta-
tott, örömmel veszi tudomásul; 

2. az egyházkerületi elnökségnek, illetve a 
Püspök Úr Őméltóságának a jogakadémia kor-



- 70 - . 

mányzata körüli összes intézkedéseit megerősíti, 
e tekintetben a felhatalmazást a következő 
közigazgatási évre is megadja, az elnökségnek 
fáradtságot nem ismerő, a főiskola megmentése 
szempontjából eredményes működéséért elismerő 
köszönetét nyilvánítja ; 

3. Lichtenstein László hegyaljai egyházme-
gyei felügyelőnek, ki az egyetemes ev. egyház 
által kiküldött jogakadémiai bizottság ülésein és 
más alkalommal is evangélikus hithűséggel és 
férfias, igazi protestáns lelkülettel ismételten sikra-
szállt a jogakadémia fenntartásáért és érdekeiért, 
elismerő köszönetét nyilvánítja. 

Bruckner Győző dr. e. i. dékán jelentést tesz ezután 
arról, hogy a vall. és közokt. m. k. miniszter 49045/928. 
IV. sz. rendeletével az 1928—29. tanévben felvehető hall-
gatók számát a jogakadémia első évfolyamára ismét 
40 hallgatóban állapította meg. Tekintettel arra, hogy a kul-
tuszminiszter űr azóta az egyetemekre vonatkozó létszám-
redukáló rendeletét máris tarthatatlannak, sőt antidemok-
ratikusnak nevezte, indítványozta, hogy az egyházkerületi 
közgyűlés sürgönyileg kérje fel a kultuszminisztert a már 
megállapított létszám felemelésére. 

Zseaényi Béla dr. jogakadémiai tanár előterjeszti az 
elnöki értekezlet által elfogadott sürgönyfelirat szövegét és 
annak elfogadását kéri. 

Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, 
hogy a jogakadémiai létszám ügyében még a 
mai napon elküldendő következő sürgönnyel for-
dul a m. k. kultuszminiszter úrhoz: 

„Nagyméltóságú Klebelsberg Kunó gróf kul-
tuszminiszter úrnak Budapest. 

A tiszai ev. egyházkerület mai közgyűlésén 
tudomást szerzett arról, hogy a miskolci jogaka-
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démiára jelentkező hallgatók közül 40-ben meg-
állapított felvételi szám miatt közel 200 részben 
szegénysorsu, jeles és jó előmenetelő magyar ifjút 
kellene a szülők szociális érdekeinek és a Nagy-
méltóságod által is bölcsen felismert demokratikus 
kívánalmak súlyos sérelmére visszautasítani. A 
kerületi közgyűlés úgy látja, hogy e csekély 
létszám különösen a vidéki főiskolai oktatás úgy 
erkölcsi, mint tanulmányi szempontból fontos 
decentralizációjának tervbe vett fokozása érdeké-
ből, de Nagyméltóságod legutóbbi ezirányu nyi-
latkozatainak helyes értelmezése szerint is, tart-
hatatlan s ezzel egyszersmind eddigi küzdelmeit 
is igazoltnak érzi. 

Jogos kívánságnak tekinti tehát ama sürgős 
kérését, amellyel Nagyméltóságodhoz fordul az 
iránt, hogy a miskolci jogakadémián a felvehető 
hallgatók létszámát már e félévre is az 1928. évi 
junius hó 27-én kelt 805-928. sz. püspöki felter-
jesztés értelmében felemelni és a tanszabadság 
akadályait mielőbb elhárítani méltóztassék". 

21. (V.) Olvastatott a miskolci (eperjesi) ev. tanitó-
képzőintézet 1927 28. tanévi működéséről szóló részletes 
jelentés. 

A tanitóképző-intézet igazgatója előterjeszti az 1927/28. 
tanévre vonatkozó terjedelmes jelentését. A jelentés főbb 
adatai : A tanév szept. 15-én kezdődött és a jun. hó 25-én 
tartott záróünnepéllyel ért véget. A tanítás munkáját az 
igazgatón kivül 5 rendes, 1 helyettes, 1 gazd. szaktanár, 
4 óraadó, 3 vallástanár és 2 levente oktató tiszt végezték. 
A rendes tanárok óraszáma a törvényes óraszámot heti 
30 órával haladta meg, Végh Gyula gazd. szaktanár he-
lyébe Csete Endre, Sipos András tanár helyébe dr. Klein 
Gáspár lépett. A tanulók száma 185 volt, ezek közül vizsgát 
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tett 181 (ev. vall. 37) A két izben tartott képesítő-vizsgálat 
bizottsága 28 tanítói oklevelet adott ki. A gyakorló iskolai 
tanítói állás, az internátus és a köztartás hely hiánya 
miatt megszervezhető nem volt. A tanulóknak nyújtott 
kedvezmény 22.500.— P-re becsülhető. Az igazgatói pénz-
tár bevétele 26.296.11 P-t tett ki. 

Közgyűlés a jelentést tudomásul veszi; az 
egyh. ker. elnökségének a tanitó-képző-intézet 
fejlődhetése érdekében tett fáradozásáért, Miskolc 
város polgármesterének az intézet anyagi és 
erkölcsi támogatásáért köszönetét fejezi ki; az 
intézet igazgatójának az igazgatói tiszteletdíj mél-
tányos rendezése és a tanárok többletóráinak 
díjazása érdekében előterjesztett javaslatát a 
püspök jóakaratú figyelmébe ajánlja. 

Jelentése kapcsán javasolja előadó főigazgató : 
1. fejezze ki a közgyűlés az egyházkerületi elnökség-

gel szemben hálás köszönetét, elismerését a tanitóképző-
intézet iránt mindenkor tanúsított szeretetéért, fennmara-
dása, fejlődése és megerősítése érdekében kifejtett mun-
kájáért ; 

2. határozza el, hogy az 1927 28. isk. évben helyet-
tes tanárul alkalmazott Dr. Klein Gáspár tanárt állásában 
véglegesíti s őt rendes tanárul való elismerés végett a nm. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak figyelmébe ajánlja; 

3. hatalmazza fel az egyházkerületi elnökséget az 
1927 — 28. isk. évben teljesített és 1928- 29. isk. évben 
teljesítendő többletórák méltányos díjazására, nemkülön-
ben a tanitóképző-intézet igazgatójának tiszteletdíja és a 
szokásos tandíjkezelési díj megállapítása és folyósítá-
sára nézve. 

A közgyűlés a jelentést elismeréssel veszi 
tudomásul, az előadónak fenti javaslatait hatá-
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rozati erőre emeli Tudomásul veszi, hogy az a 
terv, mely szerint az intézeti épület felépítésére 
a szükséges kölcsönt a miskolci egyházközség 
veszi fel, elesett és az egyházközség csupán a 
jelenlegi épületet hajlandó az egyházkerületnek 
használatra átengedni arra az időre, amig a taní-
tóképző Miskolcon működik. A p. ü. bizottság 
javaslata alapján felhatalmazza az egyházkerületi 
elnökséget, hogy az építkezéshez szükséges köl-
csönt, — amelynek fedezete biztosítva van, — 
az egyházkerület terhére fölvehesse s az intézeti 
épület felépítése még ebben az évben kezdetét 
vehesse. 

22, (V.) Dr. Vietórisz József előadó beterjeszti a nyír-
egyházi Kossuth Lajos reálgimnázium 1927—23. iskolai 
évről szóló jelentését, amelynek kapcsán — nyugalomba 
vonulása alkalmából — meghatott szavakkal vesz búcsút 
iaz őt nevelő-oktató munkájában mindig odaadóan támo-
gatott egyházkerülettől s annak elnökségétől. 

Evangélikus egyházunk iskoláinak szent fe ladata olyan 
if júság nevelése, amely az istenfélelem, hazaszerete t és becsü-
letes munka jellemfejlesztő erényeinek bir tokában tiszta öntu-
dattal és nemes buzgalommal tölti be — jövendőt munkáló — 
földi hivatását . 

Ez a gondolat vezette a nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth 
Lajos reá lg imnáziummá á ta lakuló főgimnázium minden hivatott 
tényezőjének becsvággyal végzett munká já t az 1927—28. tan-
évben is. 

A következő tanévben már mind a négy felső osztályban 
a francia nyelv foglalja el a görög helyét. V a j h a ha ladás t jelen-
tene e fordulat. Sa jná la tos viszont, hogy az újitó szellem a 
klasszikus műveltség lefokozását követelte áldozatul , amely a 
maga teljes egészében sem modern nyelvekkel, sem reális tudo-
mányokkal . sem egyéb surrogátummal nem volt pótolható. 

Az egyházi főhatóság rendelkező, a közoktatásügyi kormány 
ellenőrző jogát az intézet javára teljes ö s szhangban gyakorolta. 



A kormányzó tanács f igyelmének és munkás ságának java-
részét az intézettel kapcso la tban létesítendő internátus ügyének 
szentelte. Amilyen mélységes fá jda lmat éreztünk az évközben 
elhunyt helyettes „felügyelő", Bogár Lajos ny. városi főjegyző 
elvesztése felett, épen olyan örömmel üdvözöltük utódát, dr. 
Szopkó Dezső s az ennek helyére t anácsossá választott Mikler 
Sándor ny. tanfelügyelő urakat . 

A tanártestület mindent elkövetett, hogy oktató-nevelő 
m u n k á j á v a l az intézet féltett jó hírnevét biztosítsa. Képezte 
magát, tá rsadalmi lag s irodalmilag dicséretre méltó módon 
tevékenykedett , Szalay Sándor visszahelyeztetett , Zágoni Dezső 
testnevelési tanárrá választatott , Moravszky Ferenc francia óra-
adóu l alkalmaztatot t , igazgató nyugdíjaztatott . 

Felvétetett 443 nyi lvános 20 magán, összesen 463 tanuló; 
vizsgálatot tett 421 nyilvános, 25 magán , összesen 446 tanuló-
Az evang. tanulók lé t száma 2 százalékkal emelkedett . Kívána-
tos volna, hogy a gazdaközönség fiaival legalább négy osztályt 
végeztetne. A tanulmányi e r edmény , erkölcsi magaviselet álta-
l ában jó. Kilenc ifjúsági egyesület működött , köztük a cserké-
szet. Ápoltuk a val lásos és haza f ias érzést is. 

Nagy hálával tartozunk jóltevőinknek, a tá rsada lomnak 
s, amelynek életében intézetünk tevékeny részt vett. U jabb 
erkölcsi és anyagi tőke szerzésére a lka lmasnak látszik a volt 
iskolatársak szövetségének tervbe vett megszervezése . 

Érettségi vizsgálat három izben tartatott. 63 tanuló közül 
jelesen 13, jól 17, e légségesen 18 vizsgázott, 14 javítóra. 
1 pedig ismétlő vizsgára utasíttatott. E vizsgákon elnököltek 
Hronyecz József püspöki titkár és dr. Dómján Elek főesperes, 
a kormányt Saskó S a m u szarvasi ev. reálgimn. igazgató és 
dr. Benigny Gyula egyet, m a g á n t a n á r képviselték. 

Köszönetet mondok a mélyen tisztelt közgyűlésnek, hogy 
37 évi tanévi tanári és igazgatói m ű k ö d é s e m b e n megértéssel 
támogatott. Ügyszintén a püspök úrnak is, aki tevékenységemet 
é rdememen felül el ismerő mé l t ány lásában részesítette Eltávozva 
az aktiv szolgálat porondjáról kijelentem, hogy érdemről szó 
nem eshetik, c sak kötelességet teljesítettem egyházam s hazám 
iránt. Tel jes készséggel a j án lom fel egyházamnak a jövőre is 
önzet len szolgála tom. . . 

Közgyűlés a jelentést, mely az intézet örven-
detes fejlődéséről tesz bizonyságot, a tanári kar 
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iránti teljes elismeréssel veszi tudomásul; kegye-
letes érzéssel emlékezik meg az intézet melegszívű 
barátja, helyettes felügyelője: Bogár Lajos ny. 
városi főjegyző elhunytáról, viszont igazi öröm-
mel és bizalommal köszönti a helyébe egyértel-
müleg megválasztott dr. Szopkó Dezsőt és a 
gimn. tanácsossá megválasztott Mikler Sándor 
ny. tanfelügyelőt. 

Duszik Lajos főjegyzőnek az őszinte tanít-
ványi hálát tolmácsoló, megindító szavainak 
hatása alatt a közgyűlés fájdalmasan veszi tudo-
másul, hogy az intézetnek kivételes tehetségekkel 
megáldott, 37 éven át tüneményes sikerrel mun-
kálkodott igazgatója, — bár tényleges szolgálat-
ban való visszatartása érdekében az egyházke-
rületi elnökség részéről minden lehető lépés meg-
történt, — nyugalomba vonult. Vele szemben 
őszinte elismerését, háláját nyilvánítja; az inté-
zetben és az egyházi közélet terén is kifejtett 
lelkes munkájával szerzett elévülhetetlen érdemeit 
jkvének lapjain megörökíti és módját fogja találni 
annak, hogy az egyházi munkába továbbra is 
bekapcsolódhassák s fényes képességeit egyháza 
és hazája javára hasznosíthassa. 

Közgyűlés a tanári karban történt változáso-
kat tudomásul veszi, az intézet áldott lelkű jólte-
vőiről pedig hálával emlékezik. 

23. (V.) Előadó részletes jelentést tesz a nyíregyházi 
evangélikus leánygimnázium 1927—28. tanévi működésé-
ről, mely nagy vonásokban itt következik. 

A mult tanévvel megkezdődöt t az iskola leányl iceummá 
való átszervezése. A leányliceum lat inmentes lesz s ezért gon-
doskodni fogunk egy 15. tanszék megszervezésével , melyhez a 
vkm. elvben hozzá is járult, a latin nyelvnek a 4 felső osz-
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tá lyban való rendszeres tanításáról, hogy növendéke ink előtt 
a főiskolai pá lyák jó része el ne zá rassék . A 15. tanszék val-
lástanári lenne, esetleg latinnal egybekötve. Az ev. tanulók 
s z á m a eme lkedőben van , amenny iben a jövő tanévre az első 
osz tá lyba 7 növendék iratkozott be. 

Az iskola városi bérépüle tben működik, amelyben mind-
addig megmaradha t , amig sikerül saját épületet szereznie. 
Porkoláb Márta h. tanár megvált az intézettől. A második mo-
dern nyelvi t anszéken új tanerő Dubizmay Izabella német-francia 
s zakos h. tanár, aki m á j u s hóban oklevelet is szerzett. A tanár-
testület l é t száma az igazgatóval együtt 13 volt- Ezenkívül volt 
még 2 ó raadó . 

Beiratkozott 253 nyilvános, 22 magántanuló . Osztályzatot 
nyert 239 nyi lvános és 22 magán tanu ló . 

Az osztályozott tanulók közül ev. volt 34, ref. 62, r- kath. 
66, g. kath. 23, izr. 76. 

A va l lásos és haza f ias nevelés kiváló gondunk tárgyát 
képezte. Az irredenta gondolatot minden tantárgy keretében 
a lehetőség szer/'nt kidomborítottuk. 

A nevelés sikere é rdekében á l l andóan érintkezésben vol-
tunk a szülőkkel, a hitoktatókkal. Ez évben is használ tuk jól 
bevált ellenőrző könyvecskénket . 

Tanu lmányi e lőmenetel s erkölcsi magaviselet á l ta lában 
jó. Jeles osztályzatot nyert 61, jót 98, elégséges 82, javítóra 
egy-két tárgyból 15, ismétlésre 4 tanuló utasíttatott. 

Érettségi vizsgálatot tett je lesen 6, jól 4, elégséges ered-
ménnyel 1, összesen 11 tanuló- Az érettségizettek az iskola 
építési a lap já t gyarapították. E célra 10 éven át minimálisan 
40 P-t a ján lo t tak fel. Ez az á ldoza tkészség elismerésre méltó. 

Iskolánknál több hivatalos látogatás történt. A látogatók 
a tanítás e redményét stb-t megnyugta tónak találtak. Az intézet 
az irredenta gondolat jegyében ápr. 19-én Magyar Estet ren-
dezett. 

Az ifjúsági körök, egyletek áldott, buzgó működés t fej-
tettek ki. 

Az iskola felszerelése és gyűjteményei je lentékenyen gya-
rapodtak. E célra Szabolcs vármegye 1000 P-t adományozott-
Az igazgató gyűjtéséből 1300 P. ér tékben zongora vásároltatott-

A Jósa Andrá s u. 2 sz. ház vételárát az intézet teljesen 
kifizette. Célunk a vele s zomszédos háznak is megvétele, hogy 
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ily módon a végleges ot thonhoz ju tás kérdése a lka lmas pilla-
na tban megoldható legyen. 

A közgyűlés a szép tanulmányi eredményről 
beszámoló jelentést s ezzel kapcsolatban Dubiz-
may Izabella német-francia szakos tanárnak he-
lyettes tanárul való alkalmaztatását tudomásul 
veszi. Különösen az tölti el jóleső örömmel, hogy 
az intézet evang. vallású növendékeinek száma 
emelkedőben van. 

24. (V.) Előadó beterjeszti a népiskolai statisztikai 
mozgalmakról szóló jelentést. 

Tudomásul szolgál. 

25. (M. J.) A kerületi pénzügyi bizottság egyházi elnöke 
beterjeszti a pénzügyi bizottság jelentését, mely szerint a 
pénzügyi bizottság a lefolyt közigazgatási évben három-
szor tartott ülést; 

1. a mult évi egyetemes közgyűlés idejében tartott 
kerületi értekezlettől nyert megbízás alapján dec. 13-án 
Nyíregyházán, mely alkalommal a ker. közgyűlés utólagos 
jóváhagyásától föltételezetten intézkedett az 1928. évi 
államsegélytöbblet felosztásáról, ill. pótköltségvetést készí-
tett, mely szerint 

a püspöki javadalom kiegészítésére 3120.— P. 
a két egyházmegyei segédlelkész díjazására 3000.— ,, 
a rendes költségvetés hiányának fedezésére 1000.— ,, 
a kisvárdai egyháznak 1000.— „ 
Nandrássy Aurél ellenőr-könyvelőnek 150.— „ 
Zsedényianumra 40.— „ 
a vanyarci birtok kezelési költségeire ••• 340.30 „ 
peres ügyekre és előre nem láthatókra ••• 875.70 ,, 

összesen ••• 9526.— P-t 
állapított meg. 
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II. A fenti ülés folytatásaképen f. év aug. 23-án Nyír-
egyházán tartott teljes ülést, majd harmadszor szept. 5-én 
tartott ülést a bizottság, mikor is az egyházkerület 1927. 
évi számadásait tárgyalta le és hitelesítette. A számadá-
sokat a felügyelő-osztály is felülbírálta s a következő ered-
ményeket állapította meg: 

bevétel volt 94,054.06 P. 
kiadás 91,656.70 P. 
maradvány 1927. dec. 31-én 3,397.36 P. 

A forgalmi kimutatás általában rendben levőnek találtatott. 
A vagyon-mérleg 8062.96 P. vagyont és 2006.60 P. 

kezelési költséggel ugyanannyi terhet mutat fel. 
Tárgyalás alá vette a bizottság a javaslattétel végett 

hozzá küldött ügyeket u. m.: 
1. Foglalkozott a vanyarci egyházkerületi birtok átvé-

telével kapcsolatos költségek megállapításával s javasolja 
a közgyűlésnek, hogy dr. Rasó Lajos egyet, ügyésznek 
munkájáért 1000 P.-ig terjedő tiszteletdijat állapítson meg. 

2. Tárgyalás alá vette a bizottság a f. év ápr. hó 1-én 
lejárt s a Gazdák Biztosító Szövetkezetével ideiglenesen 
egy évre meghosszabbított tűzkárbiztositó szerződés ügyét, 
s miután az Első Magyar Ált. Bizt. R. T. a jelenleginél 
magasabb kedvezményeket igér, s mivel a Prot. Közp. 
Hiteliroda kölcsöneit ahhoz a feltételhez köti, hogy az 
ingatlanok az Első Magyarnál biztosíttassanak, azt java-
solja a ker. közgyűlésnek, hogy az Első Magyar Ált. Bizt. 
R. T.-nál kössön biztosítási szerződést. 

3. Püspök jelenti, hogy a Miskolcon, 1928. évi május 
hó 1-én tartott rendkívüli egyházkerületi közgyűléstől nyert 
felhatalmazás alapján a ker. tanitóképző-intézet új inté-
zeti épületének szükséges telek és a 150.000 P.-t kitevő 
építési költségnek kölcsön utján való biztosítása iránt a 
szükségessé vált lépéseket megtette. Miskolc város közön-
ségétől kérte Miskolcon, a Dayka Gábor utcában, az inté-
zet jelenlegi telkével szomszédos, 308 négyszögöl kiterje-
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désü városi teleknek a tanitóképző-intézet céljaira való 
ingyenes átengedését és az építkezéshez 24.000 P. városi 
segélynek megszavazását. A vallás- és közoktatásügyi 
minisztertől pedig az 1927. évben megállapított évi 7.000 P. 
építési államsegélynek évi 12.000 P.-re való felemelését. 

Jelenti, hogy Miskolc város tvhatósági bizottsága f. évi 
jun. hó 14-én tartott közgyűlésén elhatározta, hogy a kért 
városi beltelket az egyházkerületnek a ker. tanitóképző-
intézet céljaira díjtalanul átengedi és az építkezéshez 
24.000 P. segéllyel hozzá járul az egyházkerülettel kötendő 
szerződésbe foglalandó és vele közösen megállapítandó 
feltételek mellett. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
kilátásba helyezte, hogy az eddig megadott évi 7.000 P. 
építési segélyt az 1929—30. költségvetési évtől kezdődőleg 
évi 5.000 P. ujabb segéllyel évi 12.000 P.-re felemeli. 

Jelenti, hogy a Miskolci Gőztéglagyár R. T.-tól Ígéretet 
kapott a szükséges tégla és tető-cserép, a Rimamurányi 
vasgyár R. T.-tól pedig a szükséges vasgerendáknak ked-
vezőbb fizetési feltételek mellett való szállítására. 

Miután ilykép az építkezéshez szükséges anyagi fel-
tételeket biztosítottnak látja, felhatalmazást kér a közgyű-
léstől az építkezésnek megindítása és lefolytatására. 

A ker. közgyűlés a jelentést örömmel veszi 
tudomásul és elhatározza, hogy nemes Miskolc 
városnak azon elhatározásáért, hogy a tanitó-
képző-intézet építkezését egy városi teleknek díj-
talan átengedésével és 24.000 P. építési segéllyel 
hajlandó elősegíteni, hálás köszönetét fejezi ki. 
Felhatalmazza az egyházkerület elnökségét arra, 
hogy a Miskolc várossal kötendő szerződést jog-
erősen aláírja. 

Felkéri a püspököt, hogy a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter által kilátásba helyezett 
ujabb évi 5.000 P. építési segélynek az 1929—30-
évi állami költségvetésbe való felvételét biztosítsa. 
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Feljogosítja az egyházkerület elnökségét arra, 
hogy az építkezéshez szükséges 150.000 P.-t első 
sorban a Prot. Hitelszövetkezetnél, másodsorban 
a Pesti Hazai Takarékpénztárnál 35 évi amorti-
zációra vegye fel és a kölcsön szerződést az 
egyházkerület képviseletében jogerősen aláírja-
Amennyiben a kölcsön kiutalása késedelmet 
szenvedne, felhatalmazza az elnökséget arra, hogy 
a Miskolci Takarékpénztártól átmeneti kölcsönt 
vegyen fel. 

Feljogosítja az egyházkerület elnökségét arra, 
hogy a legkedvezőbb és legjobban garantált aján-
latot tevő Árva Pál miskolci építési vállalkozóval 
az építési szerződést megkösse és az építkezést 
saját belátása szerinti időben megkezdesse. 

Végül felkéri a közgyűlés a püspököt arra, 
hogy az építkezés alatt felmerülő és az építkezés 
érdekét szolgáló minden esetben legjobb belátása 
szerint eljárni szives legyen. 

4. A vanyarci birtok gazdasági épületein teljesítendő 
sürgős javítási munkálatok ügye is elintézést igényel. A 
javítások céljára mintegy 5638 P. felvételére volna szükség. 

5. Kapcsolatban a fenti tárggyal, mivel a vanyarci 
birtok is egyházkerületi vagyontárgy, melynek kezelése 
ellenőrzésre szorul: a pénzügyi bizottság szükségesnek 
tartja annak a tisztázását, vájjon a pénzügyi bizottság 
ellenőrző hatásköre kiterjed-e és mily mértékben a kerület 
tulajdonát képező birtokra? Szükségesnek tartja továbbá 
a birtok leltárának elkészítését, végül a bérleti szerződés 
ismeretét. 

6. Összeállította a bizottság az 1928. évi rendes és 
pótköltségvetés alapján az 1929. évi költségvetést. A bevé-
teleket 20.474 P.-ben irányozta elő, mely csupán 20 P-vel 
magasabb az előbbi évinél A kiadásokat 20.352 P.-ben 
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irányozta elő; a várható felesleg 122 P. Ebben a költség-
vetésben 1929-re még beállította a püspöki javadalom 
kiegészítésére a f. évi 3120 P-t. 

Hronyecz József irodaigazgatónak, ki 1927 julius 1-től 
kéri fizetésének a békebeli színvonalra emelését, valamint 
az ugyanazt kérelmező Krieger Mihály másodlelkésznek, 
600 P. lakbérpótlékot állított be a bizottság; ugyancsak 
nekik az egyesitett költségvetésbe 1928-ra pótlólag felvett 
maradvány terhére 300—300 P. pótlékot s azzal a meg-
jegyzéssel kiséri ezeket a javadalomemeléseket, hogy a 
bizottság ezzel nem tekinti még befejezettnek a központi 
tisztviselők fizetésrendezését. 

A számvevő illetményét 20.80 P.-ről 48 P.-re, a pénz-
ügyi bizottság jegyzőjének tiszteletdiját 16-ról 40 P.-re, az 
irodaszolga fizetését 840-ről 960 P.-re emeli fel. 

A két egyházmegye káplántartási járulékát 1500 he-
lyett 2000 P-re emeli fel. 

A Bem-, Tisza-szobor-bizottság, Theol. Otthon s erdélyi 
iskolák kérvényeinek elintézését csak a szabadrendelke-
zésre álló összeg keretében tartja lehetőnek a bizottság. 

Nem teljesíthette a Ker. Ifj. Egyesületek evang. tit-
kárjának a fizetésemelésre vonatkozó kérelmét, fedezet 
hiánya miatt. 

7. A Rozsnyói Takarékpénztárnak a rozsnyói kerületi 
árvaházzal szemben fennálló 23.090 csehkorona követe-
lésével kapcsolatban a bizottság azt javasolja, hogy miután 
a rozsnyói egyházkerületi ingatlanok jogi helyzete tisztá-
zatlan, előbb azt kell a helyszínén pontosan megállapítani 
s azután tehet a bizottság ebben az ügyben javaslatot. 

8. A hegyaljai egyházmegye azon kérelme, mely sze-
rint az 1928. évi felesleg a két egyházmegye között fel-
osztandó, most, — mint időelőtti — nem igényel még 
határozatot. 

9. Megörökítette végül a bizottság Farkas Győző tag-
6 



- 82 - . 

nak az emlékét és javasolja a megüresedett helynek a 
betöltését. 

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentéssel 
kapcsolatban a következő határozatokat hozta: 

1. Jóváhagyja az 1927. évi egyházkerületi 
számadásokat és a kezelő pénztári személyzet-
nek a felmentvény megadása mellett lelkiismeretes 
munkájáért köszönetét nyilvánítja. 

2. Hasonlóképen köszönetet szavaz a pénz-
ügyi bizottság világi elnökének, Zorkóczy Samu-
nak, a számviteli munkákhoz nyújtott segítségért. 

3. A vanyarci birtok, mint kerületi vagyon-
tárgy átvételének alkalmából teljesített közremű-
ködésért Dr. Rasó Lajos egyet, ügyésznek 1000 P. 
tiszteletdijat szavaz meg. 

4. A biztosítás ügyéről a 38. sz. jkvi pont 
alatt határoz 

5. A tanitóképző-intézet épületének megépí-
tésére, valamint 

6. a vanyarci épületek helyreállítására szük-
séges kölcsön felvételét engedélyezi és a kölcsön 
felvételére az egyházkerületi elnökséget felhatal-
mazza. 

7. A vanyarci birtok leltározásával, ellenőr-
zésével megbízza a pénzügyi bizottságot s felha-
talmazza a szükséges intézkedések megtételére. 

8. A bemutatott költségvetéseket elfogadja, 
illetőleg megállapítja. 

9. A Rozsnyói Takarékpénztár követelésével 
kapcsolatban addig nem intézkedik, mig a tény" 
állás a helyszínén nem tisztázódik. 

10. Jóváhagyja a bizottságnak az év folya-
mán tett összes pénzügyi intézkedéseik 

11. Az elhunyt Farkas Győző bizottsági tag 
helyére Duszik Lajos lelkészt választja meg. 
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26. (D.) Olvastatott a ker. nyugdijintézeti bizottság 
jelentése, mely szerint a bizottság ülést az év folyamán 
nem tartott, nyugdijat senki sem kért, sőt akik eddig fel-
vették, most már az egyesre eső összeg csekélysége miatt 
nem is jelentkeznek; meghalt 1928. julius 1-én a nyugdi-
jasok közül özv. Honétzy Miksáné, szül. Lázáry Etel, volt 
tokaji lelkész özvegye 78 éves korában. 

Közgyűlés a jelentést tudomásul veszi az 
elköltözött lelkészözvegy emlékére áldást kiván. 

27. (M. J.) Előadó beterjeszti a Baldácsy-segélyosztó 
bizottság jelentését, mely szerint 

a közgyűlés elhatározza, hogy arra való tekintet-
tel, hogy a püspöki' javadalmazás a folyó évben 
sem érte el azt a mértéket, mely indokolttá tenné 
a Baldácsy-alapból való részesedés csökkentését, 
az alap jövedelmének egyharmadát ebben az 
évben is a püspöki javadalmazás céljaira ado-
mányozza; az alap jövedelmének második har-
madából, mely 5000 P.-t tesz ki, öt egyháznak, 
Rudabányának, Tállyának, Fancsalnak, Sátoralja-
újhelynek és Tokajnak ezer-ezer P. segélyt ad ; 
a harmadik harmadot pedig a lelkészek, özvegyek 
és árvák között a következőképen osztja fel: 
Dr. Dómján Elek és Nemes Károly esperesek 
kapnak 500—500 P.-t, Erdős Mihály és Vietórisz 
László 400 - 400 P.-t, Hronyecz Pál 300 P.-t, mig 
Ligeti Ede, Bortnyik György, Belák János, Tóth 
József, Zemann Zoltán, Varga László, Belák  
Sándor, Hronyecz József, Krieger Mihály, Szelényi 
Endre, Hulvej István, Krecsák János, Lábossá 
Lajos, Szikszay Zoltán, Kopcsó János egyenként 
130 P.-t; az özvegyek, nyugdijasok és árvák so-
rában Materny Lajos, özv. Bortnyik Györgyné, 

6* 



Farbaky Gizella 100—100 P.-t, özv. Gsók Györgyné 
400 P.-t, özv. Korbély Gézáné, özv. Krmann 
Lajosné, özv. Czékus Lászlóné, Boross Mária, 
Honétzy Margit 50 50 P.-t kapnak. 

28. (V.) Kerületi ösztöndíjak tárgyában jelenti az elnök-
ség, hogy kérvény nem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 

29. (M. J.) Számvevő beterjeszti a kerületi számvevő-
szék jelentését, mely szerint a számvevőszék felülvizsgálta 
a tiszavidéki és hegyaljai egyházmegyék mult évi szám-
adásait, azokat rendben lévőknek találta; megvizsgálta 
továbbá a tanítóképző és a jogakadémia számadásait is, 
melyek szintén rendben vannak; a nyíregyházi Kossuth-
reálgimnázium, valamint a leánygimnázium nem adta be 
a számvevőszék üléséig a számadásait s így azokról most 
jelentés nem tehető. 

Közgyűlés a számvevőszék jelentését tudo-
másul veszi. 

30. (D.) Az egyházkerületi gyámintézet egyházi elnöke 
előterjeszti évi jelentését a gyámintézet munkájáról a 
lefolyt közig évben ; e szerint a szeretet munkája erőben 
nem vesztett semmit, sőt bizonyos gyarapodást mutatott 
fel a gyűjtés eredményében. Összes gyűjtés a gyámintézeti 
offertóriummal 2064.60T118.62 P., amely összegből a kerü-
leti gyámintézetnek kiosztás céljaira szabad rendelkezésére 
677.94 P. állott, melyben benne foglaltatik a Miskolci Jog-
akadémia 200 P.-ős adománya is. Hat egyházközségnek 
juttatott a szükséghez képest 100 -100 pengős adományt; 
továbbá juttatott a szarvasi árvaháznak és a Theol. Ott-
honnak is. 

Fájó részvéttel emlékezett meg a Tiszavidéki Gyám-
intézet oly korán elhunyt egyházi elnökéről, Farkas Győző 
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debreceni lelkészről; üdvözölte a Hegyaljának újra meg-
megválasztott régi elnökségét Pazár István és Ligeti Ede, 
hasonlólag Tiszavidék részben új elnökségét Galánffy 
János és Krieger Mihály személyében 

Megállapította, hogy mind a két egyházmegye gyám-
intézete a választás alá került kerületi gyámintézeti elnök-
ségre báró Radvánszky Kálmánt és Dr. Dómján Eleket 
újra megválasztotta, bizalmáról biztosítván ezzel eddigi 
munkájukért és jövőbeli tevékenységükért. 

Közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul 
az elnökség jelentését és szeretettel ajánlja a 
gyámintézeti munkát az egyházkerület egész kö-
zönségének figyelmébe. Jogakadémiánk adomá-
nyát köszönettel és elismeréssel veszi tudomásul. 
Ligeti Edének ünnepi beszédéért háláját fejezi ki. 
Jegyzőkönyvét a kerület jegyzőkönyvének mellék-
leteként kinyomatni rendeli. 

31. (D.) Dómján Elek tiszavidéki esperes jelentést tesz 
a szabolcsi misszióról ; ebből kitűnik, hogy a Geszteréd-
Érpataki misszió szervezése a megindulás stádiumába 
lépett; a zsindelyesi iskola, melyhez 25 magyar holdnyi 
föld tartozik, újra építendő s noha az ottani evang. hívek 
száma megfogyatkozott, annak evangélikus jellege fenn-
tartása érdekében lépések történtek. 

Kisvárda missziói egyházra vonatkozólag jelenti, hogy 
a lelkészválasztás előkészületei folyamatban vannak, de 
az állás betöltését hátráltatja az a körülmény, hogy ren-
des lakást az egyház eddig még nem tudott megválasz-
tandó lelkésze számára biztosítani s a javadalmat, melyet 
eddig szerzett, nem tartja elegendőnek, miért is az egy-
házközség jun. 29-i közgyűlése azt az óhaját fejezte ki, 
hogy a kerületi missziói lelkészi állás betöltendő volna s 
annak székhelye Kisvárdára tétetnék át. biztosítván részére 
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az egyházközség által költségvetésileg megállapított java-
dalom. 

Közgyűlés a jelentést tudomásul veszi ; a 
kerületi missziói lelkészi állás betöltését szüksé-
gesnek tekinti s annak székhelyéül ideiglenesen 
Kisvárdát kijelölni püspök urat felkéri. 

3 l /a. Olvastatott Duszik Lajosnak, mint az egri és 
gyöngyösi missziók lelkészének jelentése, mely szerint az 
elmúlt közig évben is az eddigi módozatok szerint végezte 
e két misszióban, illetve a református atyafiakkal társ-
egyházi viszonyban álló szervezetekben lelkipásztori mun-
káját. A rendszeres lelkészi látogatásoknak, exhortációk-
nak, vallásóráknak és konfirmációknak már mutatkozik 
áldásos eredménye az evang. öntudat ébredésének jelei-
ben ; mindkét városban a ref. lelkészek örömest készítik 
elő gyermekeinket szószéki hirdetéssel is a vallástani 
órákra, melyek főanyagát a speciális evangélikus életnézet 
alapeszméinék ismertetése s az énektanítás alkotja; ez 
utóbbi téren sikerült elérnie, hogy az egri ref. énekvezér, 
ki áll. isk. tanitó, a mi dunántuli énekes könyvünk dal-
lamos könyvecskéje alapján vagy 10—15 énekünket meg-
tanultatta gyermekeinkkel, e munkáért javasolja némi 
tiszteletdíj kiutalását az egri kántor-tanitó részére. 

Közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s az 
énektanitó jutalmazását püspök úr figyelmébe 
ajánlja. 

31 b. (M. J.) Előadó ismerteti a putnoki missióról be-
terjesztett jelentést, mely szerint a putnoki missiói körben 
az elmúlt évben is állandó volt a hivek gondozása, a 
növendékek vallástanitása. A vallástanítás heti 10 órában 
történt, melyből 2 az elemire, 4 a polgári iskolára, 1 az 
iparostanoncok oktatására, 1 a gazdasági főiskolára, 2 a 
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konfirmáció oktatásra esett. A hivek számára háromszor 
volt urvacsorával egybekötött istentisztelet a ref. templom-
ban, ezeken kivül alkalmilag az iskolateremben gyűjtötte 
össze őket a lelkész. A hivek látogatása állandó. Az ifjú-
ság lelki gondozására alakult Ifjúsági Luther-Szövetség 
havonta tartotta összejöveteleit. A gondozó lelkész a missió 
számára a lelkigondozás céljaira a rendelkezésre álló 
forrásokból hathatós támogatást kér. 

Közgyűlés a jelentésből örömmel látja, hogy 
a putnoki missió megfelelő gondozásban része-
sül s úgy a missiói pontot, mely a megmaradt 
Gömör vármegye egyetlen fiókegyházközsége, 
valamint a gondozást teljesítő lelkészt úgy anyagi, 
mint erkölcsi támogató készségéről biztosítja-

31/c. (M. J.) Előadó bemutatja a szolnoki missióról 
szóló jelentést, mely szerint a hivek lelkigondozása mel-
lett már a hitoktatást is egyházunk teljesítette. Alsó fokon 
Dobó Imre polg. isk. tanár, a felsőbb fokozaton pedig 
dr. Helle Ferenc lelkész. Az önálló egyházközséggé ala-
kulás is nagy lépést tett az által, hogy a város templom-
telket adományozott az egyházközségnek s megindult a 
templomépitési mozgalom, melyet a hivek elismerésre méltó 
buzgósággal támogatnak; már templomtervúk is van, 
amennyiben a wittenbergi vártemplom kicsinyített és leegy-
szerűsített másolatát óhajtják Szolnokon felépíteni. A refor-
mátus egyház, mely kezdetben nem látta szívesen az 
evang. hivek külön szervezkedését, most már jóindulatu 
együttműködésre nyújt kilátást, mivel az evang. híveknek 
a ref. egyház pénztárába fizetett adójának 50°/o-át az 
evang. hivek rendelkezésére bocsátja, a temetőt átengedi 
s a ref. lelkész sürgős esetekben a funkciókat is teljesiti. 
Karácsonykor 70 gyermek számára volt karácsonyfa-
ünnepély. Az istentiszteleti célra szolgáló tantermet a hivek 
Thonet-székekkel szerelték fel s az oltár művészi kiegé-
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szitásét is végezték. A jelentést beterjesztő Kuthy Dezső 
egyet, főtitkár és missionárius megjegyzi, hogy jelenlegi 
elfoglaltsága mellett csak a vezetést tudja kezében tartani, 
mig kiszállni ritkábban van módjában s ebben Hamvas 
József, Abaffy Gyula, főként pedig Helle Ferenc segédkeznek. 

Közgyűlés a jelentést örvendetesen veszi 
tudomásul. A híveknek szeretetteljes támogató 
üdvözletét küldi s őket további lelkes és kitartó 
munkára serkenti, önállóságra való törekvésükben 
legmesszebbmenően gyámolítja; a hivek lelki-
gondozásában és a hitoktatás végzésében közre-
működő hittestvéreknek elismerő köszönetét nyil-
vánítja. 

32. (D.) A jövő évi közgyűlés helyének kitűzésével 

közgyűlés az elnökséget bizza meg, idejére 
nézve pedig más pont alatt határoz. 

33. (D.) Egyházkerületi levéltáros jelenti, hogy az egy-
házkerületi levéltárban 59—72. sz. a. a tanügyre és pénz-
ügyre vonatkozó tárgyiratok, miniszteri rendeletek, iskolai 
értesítők, egyházmegyék és egyházkerületek jegyzőkönyvei 
s más egyéb iratok nyertek elhelyezést 

Tudomásul szolgál. 

34. (V.) Előadó jelenti, hogy a hegyaljai egyházmegye 
lelkészegyesülete az elmúlt közigazgatási év folyamán 
egy értekezletet tartott, amelyen a lelkészek az Ur szent 
vacsorájához járultak. Ez az értekezlet elparentálta néhai 
Hajász Pál és Farkas Győző lelkésztestvéreket emlékük 
iránt való kegyeletét felállással nyilvánítva; felhívta a 
gyülekezeteket a „Bethlen-Gábor-szövetség" támogatására, 
állást foglalt a lelkészek fizetésrendezése, a hitoktató lel-
készek kiáltó anyagi sérelmei, a vasúti kedvezménynek a 
lelkészek számára is megadása, a lelkészválasztási sza-
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bályrendelet egyetemes érvénnyel megalkotása tárgyában. 
Elhatározta, hogy negyedévenként mindig más és más 
gyülekezetben belmisszionáló összejövetelt tart. Mozgalmat 
kiván indítani az iránt, hogy jogerősen elitélt anyák kicsiny 
gyermekük szoptatása idejére a büntetés kitöltése alól 
felmentést kapjanak. A tiszavidéki egyházmegye lelkész-
egyesülete jelentését nem terjesztette be. 

Közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az 
abban foglaltakkal a tárgysorozat megfelelő pont-
jainál érdemben foglalkozik. Örömét fejezi ki 
afelett, hogy a hegyaljai egyházmegyei lelkész-
egyesület negyedévenként mindig más gyüleke-
zetben belmissiós összejövetelek tartását hatá-
rozta el. Felterjesztéssel él az egyetemhez, tenne 
illetékes helyen lépéseket, hogy a bünt elkövetett 
és jogerősen elitélt anyák kicsiny gyermekeik 
szoptatása idejére a büntetés megkezdésére ha-
ladékot kapjanak. 

35- (D.) A közgyűlést előkészítő bizottság jelenti, 
hogy Farkas Győző lelkész elhunytával megüresedett egy 
törvényszéki birói és a pénzügyi bizottsági tagsági hely. 

Közgyűlés a kerületi törvényszék birájául 
Szelényi Endre kölesei lelkészt, a pénzügyi bi-
zottság tagjává pedig Duszik Lajost választja. 

36. (M. J.) Tárgyalta a kerületi gyűlés a belmissiói 
munka egységes rendezésének szükségességét. A mult 
évi kerületi közgyűlés a tiszavidéki egyházmegye erre 
vonatkozó felterjesztését elfogadta s felirt az egyetemes 
közgyűléshez is, hogy a belmissiói munka egységes irá-
nyítása végett egyetemes belmissiói előadót válasszon ; 
az egyetemes gyűlés 38. jegyzőkönyvi pontja értelmében 
a belmissiói munka irányítását a kerületekre bizta s bel-
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missiói előadó megválasztásától eltekint. Az egyházme-
gyéktől erre vonatkozólag ujabb felterjesztés nem érkezett. 

Közgyűlés az egyetemes gyűlés határozatát 
sajnálattal veszi tudomásuk mert azt látja, hogy 
a belmissiói munka fontossága állandó elisme-
résben részesül ugyan, de ennak tervszerű és 
alapos müveléséről és irányításáról mindeddig 
gondoskodás nem történt; minthogy a belmissiói 
munka egyházunk életébe vágó fontosságát fel-
ismeri, a mult évi ker. közgyűlésnek 39. pontját 
az egyházkerületre való vonatkozásban fenntartja. 

37. (V.) Tárgyaltatott a kölesei és abaujszántói lelké-
szek panaszai kapcsán — a ref. egyetemes konvent 1927. 
évi 27. sz. a. hozott, minket, evangélikusokat sértő, a 
testvéri jó viszony megbontására kiválóan alkalmas azon 
határozata, mely szerint „az uj ágendás könyvben közé-
tett elvi és gyakorlati szabályokból" kifolyólag református 
gyermeknek keresztszülők „csak a Krisztus anyaszent-
egyházához tartozók, sőt az ő hitének cselédei," azaz 
csak reformátusok lehetnek. Tiszavidéki egyházmegye 
(f. é- jkv. 6. p.) azt javasolja, hogy egyházkerületünk 
irjon fel e tárgyban a közös protestáns bizottsághoz. 

Közgyűlés sajnálattal értesül a ref. konvent-
nek fenti határozatáról s feliratban keresi meg a 
közös protestáns bizottságot, hogy tétessék e 
határozat megvitatás tárgyává s ne kényszerüljön 
egyházunk hasonló, türelmetlen, a protestáns 
gondolatot egyáltalában nem szolgáló állásfog-
lalásra. Szükségesnek tartja hangsúlyozni, hogy 
a keresztség sákrámentoma az egyetemes ke-
resztyénség és nem felekezet tagjává avat, amit 
a Tridentinum is megerősít. Közgyűlés e határo-
zatát annak a traditionális testvéri jó viszonynak 
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az ápolására való őszinte törekvés sugalmazza, 
mely a gályarab-hithősöket a vértanuságban 
egyesitette. Egyben — felhasználva az alkalmat 
— azt is megjegyzi, hogy a két testvéregyház 
részéről a reversális-kérdést illetőleg is csak azt 
tarthatja egyetlen helyes álláspontnak, hogy re-
versálist egyik sem fogad el a másik rovására. 

38. (V.) Előadó jelenti, hogy az egyházkerületnek a 
Gazdák Biztosító Szövetkezetével kötött tűzkárbiztositási 
szerződése a f. év április hó 1-én lejárt, de egyelőre a 
jövő év április 1-éig meghosszabbíttatott. A szövetkezet 
megelégedésre teljesítette vállalt kötelezözettségeit. De 
tekintve azt, hogy a Protestáns Hitelszövetkezet kölcsönei 
folyósításának feltétele, hogy az uj szerződés az Első 
Magyar Általános Biztosító Társasággal köttessék meg, 
— mint amely utóbbinál az előbbi érdekelve van — azt 
javasolja, hogy az egyházkerület az Első Magyar Álta-
lános Biztosító Társasággal kösse meg a szerződést. 

Többek hozzászólása után a közgyűlés szó-
többséggel ugy határoz, hogy az uj biztosítási 
szerződést 10 évre a Gazdák Biztosító Szövetke-
zetével köti meg. 

39. (M. J.) Tárgyaltatott a középiskolai tanárok szol-
gálati viszonyainak szabályzatáról szóló egyetemes tan-
ügyi bizottsági javaslat. 

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatban 
törlendőnek tartja a 12. §-t, mint amely az 
iskolafenntartónak autonóm jogait sérti és az 
állami szokással sem egyezik meg, továbbá a 
85. §-t, mivel a tanítóképző-intézetek és a polgári 
iskolák tanárainak szolgálati viszonyai a közép-
iskolai tanárokétól sok tekintetben eltérnek, végül 
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a javaslat végén levő megjegyzést, mivel a val-
lás- és közokt miniszter a magántanitás meg-
engedésére vonatkozó rendeletét már vissza-
vonta. 

A 21. §. utolsó bekezdésének a ref. zsinati 
előmunkálatok szerinti következő átszövegezését 
javasolja : „A tanár magánéletének sem szabad 
ellentétbe jutnia egyházunk iránt tartozó köteles-
ségeivel ; ezért házasságkötési szándékát egyházi 
főhatóságának be kell jelentenie. Házasságot csak 
ág. hitv. ev. lelkész előtt köthet és gyermekeit az 
ág. hitv. ev. egyház hitelveiben tartozik nevelni. 
E kötelesség teljesítésében nem jöhet összeütkö-
zésbe az állami törvényeknek a gyermekek val-
lásos nevelésére vonatkozó rendelkezésével; 
azért vegyes házasság esetén mindkét nemen 
lévő gyermekeinek, az ág. hitv. ev. vallásban 
való neveltetését törvényes módon biztosítani 
tartozik és az ez ellen való vétsége, valamint a 
gyermekek vallásos nevelését illető kötelesség 
elmulasztása fegyelmi vétséget képez " 

40. (D.) Előadó felolvassa a romániai zsinat-presby-
teri ág. hitv. ev. Superintendencia, illetve egyházkerület 
kérvényét, melyben a benne egyesült 25 magyar evang. 
egyház részére, a Baldácsy-alapból évenkénti segélyt kér, 
még pedig aránylagos összeggel, „melyhez — mint 
mondja — nekünk elszakitottaknak jogunk van." Ezzel 
kapcsolatban felolvassa az alapítványi okirat X. szaka-
szát, mely ekként szól : „Végül világosan kifejeztetik, hogy 
az ezen szerződésben ajándékozott tulajdonos Egyetemes 
Magyarországi Protestáns Egyház név alatt a Helvét hit-
vallású reformált Tiszáninneni stb., továbbá a Dunánin-
neni, Dunántuli, Bányai és Tiszai s Erdélyi evangelikus 
Ágostai egyházkerületek és a magyarországi Unitárius 
Egyház értetik;" tehát a szerződés e cikkelyéből világosan 
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következik, hogy az ősi kerületeken kivül, vagy azok rom-
jaiból alakult új egyházkerületek részesedési jogot az 
aránylagos osztalékra nem formálhatnak, már azért sem, 
mert az alapító okirat I. szakasza a Magyar Korona terü-
letén lévő prot. egyházakról intézkedik, midőn igy szól : 
„Én, Báró Baldácsy Antal, látva a Magyar Korona terü-
letén lévő Protestáns Hitfelekezeteknek nyomasztó anyagi 
körülményeit indíttatva érzem magamat . . . egy 
alapítványt tenni, mely „Baldácsy Alapítvány" nevezete 
alatt, az egyetemes protestáns egyházban osztatlanul . . . 
örök időkre fennmaradjon és fennálljon." 

Egyházunk a trianoni béke-diktátumot soha sem 
tekintheti jogforrásnak s hazafiúi hűsége és fájdalma 
imádkozva várja az időt, mikor az elszakított és elszakadt 
gyermekeit ismét keblére ölelheti; tehát az ősi kereteket, 
az alapítványi oklevél eredeti rendelkezéseit igyekszik 
megtartani, azonban lelkiismerete azt mondja, hogy kü-
lömbséget kell tenni azok között, akik, önként szakadtak 
el s az uj államalakulatokba örvendezve helyezkedtek és 
rendezkedtek be, valamint azok között, akik, — mert a 
magyar hazával való lelki kapcsolatuk örök — elnyoma-
tást és a jogokból, kedvezményekből kiszorítást szenved-
nek ; ezek méltók a segélyezésre, de jogszerű részesedés 
igénylése ellentétben van az alapítványi okirat szellemével. 

Közgyűlés a fentiek értelmében kimondja, 
hogy a „Romániai zsinat presbyteri evang. egy-
háznak" a jogszerű és aránylagos részesedésre 
vonatkozó igényét nem ismeri el, hanem átiratát 
segélykérésnek minősiti s mint ilyet, a kebelbeli 
segélyosztó bizottsághoz utalja. 

41. (V.) A bányai egyházkerület 1927. évi közgyűlése 
20. jkvi pont alatt a középfokú (polg. iskolai, gimnáziumi 
és más hasonló) nem evangelikus tanintézetek hitoktatása 
feletti felügyeletet azzal utalta át — a közvetlen és köny-
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nyebb ellenőrzés céljából — az egyházmegyék hatáskö-
rébe, hogy az eljáró egyházmegyék ezen tanintézetek hit-
oktatásáról minden tantév lezárta után és kerületi közgyűlés 
előtt az egyházkerület püspökének jelentést tenni tartoz-
nak. Az ilyen intézetekben működő hitoktatók, bármilyen 
cimen elvégzik a hitoktatást, kötelesek a tanügyi espere-
reseknek ill. az egyházmegyei tanügyi bizottságnak jelen-
tést tenni a beiratkozás eredményéről, bemutatni tudomás-, 
illetve jóváhagyás céljából a feldolgozandó tananyagot, 
az órarendet és az évzáró vizsgálatok idejére nézve meg-
felelő időben előterjesztést tenni. A bányai egyházkerület 
e határozatát az egyetemes tanügyi bizottsággal és a többi 
egyházkerületekkel közölni rendelte. 

A közgyűlés — arra való tekintettel is, hogy 
a hegyaljai egyházmegye ezirányban már a mult 
évi közgyűléshez felterjesztéssel élt, — a bányai 
egyházkerület fenti határozatát elfogadja s arra 
az időre, amig az egyházkerület az ellenőrzést 
közvetlenül nem foganatosíthatja, — a középfokú 
(polg. iskolai, gimnáziumi és más hasonló) nem 
evang. tanintézetek hitoktatása felett való felügye-
letet — a bányai egyházkerület határozatában 
foglaltak szigorú szem előtt tartásával — az egy-
házmegyék tanügyi bizottságainak hatáskörébe 
utalja át. 

42. (D.) Dr. Deák János a Theol. Otthon segélyezése 
tárgyában beadott kérelme 

a p. ü. bizottsághoz utaltatik. 

43. (M. J.) A hegyaljai egyházmegye felterjesztést intéz 
az egyházkerülethez, hogy Záhony Dezső diósgyőri tanítót 
30 évet meghaladó példás tanítói működése elismerése-
képen igazgatói cimmel tüntesse ki s kérje számára a 
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vallás- és közoktatásügyi minisztertől a VII. fizetési osz-
tályba való előléptetést. 

A közgyűlés méltányosnak tartja a kérést, 
szükségesnek tartja azonban, hogy érdemes taní-
tók igazgatói cimmel való kitüntetésének kérdése 
egyházkerületi szabályrendelet által rendeztessék; 
amig ez a szabályrendelet elkészül, Záhony Dezső 
tanítónak úgy egyházi, mint nemzeti szempontból 
kifejtett tanítói működése felett a legteljesebb elis-
merését nyilvánítja, őt igazgatói cimmel tünteti 
ki s felterjesztéssel fordul a vallás- és közokta-
tásügyi miniszterhez, hogy részére a VII. fizetési 
osztályba való előléptetést mielőbb eszközölje. 

44. Előadó jelenti, hogy egyházkerületünk, ill. a tisza-
vidéki egyházmegye területén református vallású áttérők-
ből új evang. egyházközség alakult, amelynek kormányzatát 
a bányakerületi püspök úr intézi. Minthogy minden egyéb-
től eltekintve, Biharvármegye a politikai községeknek egy-
házakba és missiói körökbe való beosztásáról intézkedő 
s az egyetem által jóváhagyott tiszakerületi szabályrende-
let értelmében a tiszai egyházkerülethez, ill. a tiszavidéki 
egyházmegyéhez tartozik, előadói javaslat értelmében 

kimondja a közgyűlés, hogy tekintettel nemcsak 
a hivatkozott s érvényben levő szabályrendelet 
intézkedésére, hanem különösen azon eminens 
érdekére, hogy gyülekezetei száma szaporodjék 
és mai csonkaságában maga kormányozza azokat, 
a Komádiban alakult új evangelikus egyházköz-
séget a maga fennhatósága alá átveszi és a 
püspököt felkéri, hogy ebből az érdekből lépjen 
érintkezésbe a bányakerület püspökével; a maga 
részéről az átvétel eszközlésére meghatalmazza 
a tiszavidéki egyházmegyei elnökséget és dr. 
Vietórisz István egyházker. ügyészt. 
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45. (M. J.) Előadó ismerteti Margócsy István acsai 
lelkész indítványát, mely szerint szükséges, hogy evang. 
népünknek olcsó, népies naptárt adjunk a kezébe, mert 
különben a szekták látják el ilyenekkel a mi nyilvánvaló 
kárunkra; a Luther Naptár és a Prot. Árvaházi Naptár 
tülságosan drágák. 

Közgyűlés teljesen méltányolja és helyesli az 
indítványozó gondos pásztorhoz méltó inditó 
okait, nagyon is meggondolandónak tartja azon-
ban újabb sajtótermék megjelentetésével az eddi-
gieknek föltétlenül bekövetkező gyengítését. Nap-
táraink, főképen a Luther Naptár valóban fontos 
missiót végez; kiállítása a gondos szerkesztés 
nyomait mutatja. Kívánatos volna, ha odahatna 
egyetemes egyházunk, hogy az ára megfelelően 
leszállittassék s ezáltal mindenütt elterjedjen s 
amennyiben ez nem volna lehetséges, találják meg 
az egyes egyházközségek, helyi Luther-Szövetsé-
gek a módját, hogy minden evang. család meg-
szerezhesse olcsó áron s ahol erre sincs meg a 
lehetőség, ingyen kaphassák az arra valóban 
rászorulók. 

Azt a nagyon életre való gondolatot, hogy 
gondoskodjék evang. egyházunk ingyen osztoga-
tott propaganda-füzetek és röpiratok megjelené-
séről, az egyetemes egyház gondjaiba ajánljuk. 

45/a. Tárgyaltatott a hegyaljai Egyházmegye az 1927. 
évi közgyűlésének 15. jkvi pontja alatt a lelkészválasztási 
szabályrendelet pótlása, illetve módosítása tárgyában 
hozott határozata. 

Közgyűlés előadó javaslata alapján határo-
zatilag kimondja : 

1. Szükségesnek tartaná egy egyetemes ér-
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vényü lelkészválasztási szabályrendelet megalko-
tását és sürgős életbeléptetését, 

2. hogy — elkerülhetetlen esetet kivéve — 
pályázó lelkész legalább egy évi segédlelkészi, 
vagy hitoktatói működést igazoljon, 

3. gyülekezeti, közegyházi és lelkészi érdek-
ből a jelenleg érvényben levő Lelkészválasztási 
Szabályrendelet 11 §-ának új, f) pontja gyanánt 
iktattassák be a következő szöveg: „Megkérdi az 
egyháztanácsot, hogy a lelkészi állást meghívás 
vagy pályázat utján kivánja-e betölteni ? Ha az 
egyháztanács a meghívás mellett dönt, akkor az 
egyházkerületi elnökségnek az egyháztanács által 
meghívásra javasolt lelkész nevét bejelenteni és 
megválaszthatóságának elismerését kéri. A kerületi 
elnökség által megválaszthatónak elismert lelkészt 
a választás céljából összehívott közgyűlés csak 
a jelenlevő szavazatra jogosultak szavazatának 
kétharmadával választhatja meg. Ez esetben a 
választás elintézettnek tekintendő s a törvényes 
felebbezési határidő elteltével jogerőre emelkedik. 
Ellenkező esetben a jelen szabályrendelet által 
előirt pályázati hirdetés által történik meg az 
állás betöltése", 

4. hogy a lelkészválasztásnál szavazati joga 
csupán azon egyháztagnak lehet, ki az utolsó öt 
évet figyelembe véve, egyházadójával hátrálékban 
nincs, magától értetődvén, hogy azon egyháztag-
nál, aki lakóhelyét változtatta, az előbbi lakóhe-
lyén befizetett egyházadója is figyelembe veendő 
s hogy az adófizetők sorába lépő új tagra a 
fenti megszorítás nem vonatkozik. 

Ezzel kapcsolatban köteleztessenek a lelkészi 
hivatalok arra, hogy a Lelkészválasztási Szabály-
rendelet 11 §-a c) pontja értelmében a választók 

7 
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névsorát minden év április hó l-ig terjesszék be 
két példányban az illetékes esperesi hivatalhoz. 

46. (V) Tárgyaltatott a hegyaljai egyházmegye f. évi 
közgyűlésében 13. jkvi pont alatt hozott, Pazár István 
diósgyőri egyházfelügyelőnek az egyházközségi számadá-
sok egyöntetű és helyes elkészítését célzó beadványára 
vonatkozó határozata, amely szerint azt — már csak azért 
is, mert kettős könyvitelen alapuló számadási formát kiván 
kötelezővé tenni, ami a számadóknál föltétlen több szám-
viteli ismeretet feltételez, — a maga részéről gyakorlatilag 
megvalósíthatatlannak találja; méltányolja a javaslattevő 
egyházfelügyelő ügybuzgóságát s egyben elrendeli, hogy 
egy vagyonkataszter fektettessék fel, amely a gyülekezetek 
és alkalmazottaik anyagi helyzetét világosan feltüntető 
szükséges adatokat tartalmazza. 

A közgyűlés magáévá teszi a heggyaljai egy-
házmegye határozatát s elismeréssel adózva a 
javaslattevő egyházfelügyelő önzetlen munkájáért, 
— kimondja, hogy beadványát, mert azt gyakor-
latilag keresztülvihetetlennek látja, az egyetemes 
egyházhoz föl nem terjeszti, ellenben megkeresi 
az egyházegyetemet aziránt, hogy az egyetemes 
számvevőszék javaslata alapján egy minden 
egyházközségre kötelező érvénnyel biró, az egy-
szerű könyvvitel szabályain alapuló helyes szám-
adási forma megállapításáról gondoskodni szíves-
kedjék. Elrendeli a közgyűlés, hogy a vagyon-, 
illetve javadalmi katasztert mindkét egyházmegye 
elkészítse s annak 1 — 1 eredeti példányát az 
egyházkerületi elnökséghez felterjessze. 

47. (V.) A hegyaljai egyházmegye f. é. közgyűlése 
(jkv 16. b. p.) felhívja az egyházkerületi közgyűlés figyel-
mét a kultuszminisztérium azon rendeletének aggályos 
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voltóra, mely szerint államsegélyt igénybe vevő iskola-
fenntartó egyházaink a tanítói állások megüresedése ese-
tén csak ugy számithatnak az államsegély további folyó-
sítására, ha a pályázat-kiirásnál nyomatékosan hangsú-
lyozzák, hogy a B-listára helyezett tanítók föltétlenül 
elsőbbséget élveznek. Az egyházmegyei közgyűlés két 
szempontból kéri a felsőbbfoku illetékes tényezőket, hogy 
e rendelkezést megfontolás tárgyóvá tegyék és pedig : 

1) az autonom jog csorbulása, 
2) a kulturnivó esetleges alóhanyatlása szempontjából. 

Közgyűlés a hegyaljai egyházmegye felter-
jesztését megértéssel fogadja s felterjesztéssel él 
az egyetemes közgyűléshez, kifejezésre juttatva, 
hogy a kultuszminisztérium e rendelete sérti 
autonom iskolafenntartó jogunkat, veszélyét rejti 
magóban annak, hogy népiskolai kulturnivónk 
esetleg sülyedni fog. Kéri közgyűlés az egyház-
egyetemet, keresse meg a kultuszminisztériumot, 
hogy tegye ez aggályos rendeletet ujabb mérle-
gelés tárgyává és a fentiekre figyelemmel hatály-
talanítsa azt. 

48. (M. J.) A hegyaljai egyházmegye felterjesztést 
intéz az egyházkerülethez, mely szerint az állami elemi 
iskolákban tanitó hitoktatók megfelelő tiszteletdíjban része-
süljenek a kultusztuszminiszteriumtól. 

Közgyűlés az előterjesztést magáévá teszi s 
felhívja a lelkészeket, hogy az állami iskolákban 
teljesített vallóstanitásról hitelesített kimutatást 
készítsenek s azt az illetékes tanfelügyelőség 
utján a kultuszminisztériumhoz terjesszék fel. 

A kerületi közgyűlés felterjesztéssel fordul 
az egyetemes gyűlés utján a vallás- és közokta-
tásügyi minisztériumhoz, hogy az állami iskolák 
vallóstanitósi óradíját megfelelően rendezze. 

7* 
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49. (V.) Előadó jelenti, hogy a Kormányzó úr Őfő-
méltósága a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz legmagasabb leiratot intézett, melyben arra szólítja 
fel, hogy az elemi népiskolák 8 osztályúvá fejlesztése 
tárgyában törvényjavaslatot kidolgozni szíveskedjék. 

Közgyűlés — a két egyházmegye egybe-
hangzó felterjesztését magáévá téve — ezt a 
gondolatot nagy örömmel, megértéssel fogadja, 
hiszen ennek megvalósításától népünk kultúr-
fölényének emelkedése, erkölcsi megizmosodása 
és nemzeti szellemben való megerősödése függ ; 
de ugyanakkor elengedhetetlenül szükségesnek 
tartja felhívni az egyetemes közgyűlést arra, hogy 
a magas kormányt — a nemzet jövőjébe vágó 
nagyszabású reformja megvalósításával kapcso-
latban — a majd jelentkező ujabb szükségletek, 
(uj tanítói állomások szervezése és uj iskolai 
épületek építése) mérvéhez képest, egyházunknak 
megfelelő anyagi támogatás nyújtására kérje, 
mert egyházunk a jelenlegi terhek alatt is való-
sággal roskadozik. 

50. (V.) Előadó ismerteti a hegyaljai egyházmegye 
felterjesztését (21. jkvi pont) s javasolja: irjon fel az 
egyházkerületi közgyűlés az egyetemes közgyűléshez, hogy 
a lelkészi kar alapfizetésének felemelését, a családi és 
korpótlék teljes valorizálását, úgyszintén a féláru utazásra 
jogosító vasúti arcképes igazolvány megadását feliratban 
kérje a magas kormánytól. 

Ha a kisebb képesítéssel biró tanítói kar előtt már 
nyitva van a VII. fiz. osztály is, méltányos, hogy a ma-
gasabb képesítéssel biró lelkészi kar kezdő fizetése elérje 
az állami tisztviselők által a IX. fizetési osztály 3. foko-
zatában élvezett jövedelmet. 
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A családi és korpótlék teljes valorizálásának a ké-
rése jogos és méltányos, hiszen az állam háztartása már 
rendben van s igy a kárpótlásszerü pótlékok teljes valo-
rizálásának lényegi akadálya nincs. A féláru utazásra 
jogosító vasúti arcképes igazolvány megadása nemcsak 
a lelkészi karnak, hanem az államnak is reális érdeke, 
mert a lelkészi kar szabadabban s könyebben mozogva, 
annál eredményesebben végezheti azt a szent munkát, 
mely az állam biztonságát tekintve sem lehet közömbös. 

A közgyűlés előadó javaslatait egyértelmüleg 
magáévá teszi s a lelkészi kar nyomasztó anyagi 
helyzetén könnyítendő, e tárgyban az egyetemes 
közgyűlést határozott állásfoglalásra s illetékes 
helyen a szükséges lépések megtételére kéri fel. 

51. (V.) Előadó jelenti, hogy a hegyaljai egyházmegye 
f. é. közgyűlése 20. jkv p. a. határozatával a lelkészvá-
lasztási szabályrendeletnek a mai viszonyoknak megfelelő 
és egyházunk vitális érdekében álló gyökeres módosítá-
sát szorgalmazza, amely irányban egyházkerületünk m. é. 
közgyűlése (jkv 45. p.) már megtette a kezdő lépéseket. 
Egyházunk — úgymond — ne elégedjék meg kisebb 
módosításokkal, hanem egy uj, egyetemes érvényű sza-
bályrendelettel, vagy — ami még szerencsésebb lenne, — 
a zsinat utján törvénnyel igyekezzék e kérdést minden 
várakozást kielégítő megoldáshoz juttatni. 

Közgyűlés a hegyaljai egyházmegye javas-
latát elfogadja s felir az egyetemes közgyűléshez, 
hogy a lelkészválasztásnak egyetemes érvényű 
szabályozása tárgyában a zsinat elé megfelelő 
időben törvényjavaslattal járuljon. 

52. (V.) Tárgyaltatott a hegyaljai egyházmegye idei 
közgyűlésének (jkv 28. p.) javaslata, hogy — miután a 
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lelkészválasztási szabályrendelet 11. §. c) pontjában fog-
lalt rendelkezés hiányos, mert nem állapítja meg a vá-
lasztók névsora érvényességének határidejét, — a 11. §. 
c) pontjához iktattassák be a következő szöveg : „a lel-
készválasztók névjegyzékének érvénye a naptári év julius 
1-től a következő naptári év junius 30-ig terjed." 

Egyházkerületi közgyűlés a javaslatot el-
fogadja s azt hozzájárulás, illetve megerősítés 
végett a f. é. egyetemes közgyűléshez felterjesz-
teni rendeli. 

53. (V.) A hegyaljai egyházmegye f. évi közgyűlése 
22. jkvi pont alatt ismerteti az önálló állami hitoktató-
lelkészeket anyagi tekintetben ért sűlyos sérelmeket, akik-
nek kinevezésük alkalmával a magas kultuszkormány 
kezdő javadalom cimén az áll. IX. fiz. oszt. 3. fokozatá-
nak megfelelő járandóságokat biztosította — főiskolai ké-
pesítés esetén. Méltánytalan, hogy — mikor már az állam-
háztartás egyensúlya helyreállt, — vannak hitoktatók, akik 
3 — 3 évenként esedékes 1 — 2 izbeni szabályos előlépés 
dacára még ott sincsenek, ahová kineveztettek. 

Sérelmük az alkalmaztatásukat megelőzőleg paróchusi 
minőségben működött állami hitoktatóknak az is, hogy a 
rendes lelkészi szolgálatban eltöltött idő után — a szer-
zett jog alapján — a megfelelő korpótlékban nem része-
sülnek, sem a korpótlék mérvéhez képest magasabb fize-
tési osztályokba nem soroltatnak. 

Nem elégedetlenkednének, ha a többi állami tisztvi-
selői kategóriák is hasonló elbánásban részesülnének, 
— amit ugyan a köz szempontjából nem tarthatnak kívá-
natosnak: — de hogy csak egyedül őket érje mostoha 
elbánás, azt az osztó igazság föltétlen parancsoló etikai 
elvével összeegyeztethetetlennek tartják. Indokolatlannak 
tartják azt is, hogy — bár a nemzetépítés szempontjából 
a jövőre elhatározó jelentőségű szent munkát végeznek, — 
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az érvényesülést tekintve még azok a fizetési osztályok 
sincsenek előttük megnyitva, amelyeket köztudomás sze-
rint a kisebb képesítéssel biró, bár szintén fontos munkát 
teljesítő elemi iskolai tanítóság is elérhet. Fájlalja a hit-
oktatói kar, hogy sérelmei az egyházegyetem többizbeni 
állásfoglalása dacára sem orvosoltattak. 

Egyházkerületi közgyűlés az önálló állami 
hitoktatók súlyos sérelmeit a legnagyobb meg-
értéssel magáévá teszi és tisztelettel felkéri a f. 
évi egyetemes közgyűlést, hogy a magas kor-
mánynál ezek sürgős orvoslása érdekében ujabb 
lépéseket tenni szíveskedjék, kérve a kormányt, 
hogy az önálló állami hitoktatók részére, — ha 
főiskolai képesítéssel birnak, — a középiskolai 
tanárok jövedelmét biztosítsa s őket az orszá-
gos tanári nyudíjintézet kötelezett tagjai közé be-
sorozza. 

54. (M.) A hegyaljai egyházmegye f. évi aug. 8-án 
tartott közgyűléséből, 26 jkvi pont alatt hozott határozattal, 
arra kéri az egyházkerületet, miszerint tekintettel arra, hogy 
a törvénykezési költségek az egyházmegyei pénztárból az 
ügyek végleges elintézését megelőzőleg folyósítandók, s 
erre az egyházmegyei pénztár fedezettel nem rendelkezik, 
az egyházkerület kamatmentesen előlegezze a megfelelő 
összegeket. 

Az egyházmegye kérelme véleményes javas-
lattétel végett az egyházkerületi jogügyi bizott-
ságnak kiadatik. 

55. (M.) A hegyaljai egyházmegye f. évi aug. hó 8*án 
tartott közgyűléséből, 26. jkvi pont alatt hozott határozattal, 
megkeresi az egyházkerületet aziránt, miszerint tekintettel 
arra, hogy betegség, érdekeltség, stb. következtében az 
egyházi alkotmány 335. §-a által engedélyezett egyház-

f 
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megyei törvényszéki birói létszám mellett a bíróság meg-
alakítása sokszor leküzdhetetlen akadályba ütközik s  
ennek folytán egyrészt nem kívánatos költségszaporulat 
áll elő, másrészt a tárgyalás alatt levő ügy elintézése 
káros haladékot szenved : tegyen előterjesztést az egyete-
mes közgyűléshez, mint törvénymagyarázó testülethez az 
iránt, vájjon az egyházi alkotmány hivatkozott §-ába üt-
közőnek tartaná-e a birói létszámnak rendes, vagy esetleg 
póttagok választásával való felemelését. 

Az egyházkerületi közgyűlés a hegyaljai egy-
házmegye kérelmének tárgyában a felterjesztést 
mellőzi, mert általános jogelv, hogy a jogszabályi 
csak az a testület magyarázhatja, aki azt hozta; 
jelen esetben tehát a zsinat. 

56. (V.) A tiszavidéki egyházmegye f. é. kgy. 29. jkvi 
pontjában foglalt javaslatát, hogy az egyházkerület köz-
gyűlése október hó folyamán tartassék, 

közgyűlés egyhangúlag elfogadja és határo-
zatilag kimondja, hogy felír az egyház egyetem-
hez, miszerint évi közgyűlését lehetőleg mindig 
november hó folyamán szíveskedjék megtartani. 

57. (M.) Dr. Dómján Elek tiszavidéki esperes indít-
ványt adott be aziránt, hogy az egyházkerületi közgyűlés 
helyezze hatályon kivül a lelkészválasztási szabályrende-
let módosítása tárgyában a mult évi 45. jkvi pont alatt 
hozott határozatának 3. és 4. pontját, meghagyván utób-
biból csupán a második bekezdést. 

Az egyházkerületi közgyűlés fenntartja mult 
évi határozatát s egyben elrendeli, hogy amennyi-
ben az jóváhagyás végett az egyetemes közgyű-
léshez fel nem terjesztetett volna, az iránt a 
megfelelő intézkedések haladéktalanul foganato-
síttassanak. 

« 
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58. Előterjesztett indítványra 
közgyűlés szükségét érezve annak, hogy az 

első magyar király emlékére törvényileg rendelt 
munkaszüneti napnak egyházunk által is leendő 
megünneplése tekintetében egyházunk egységes 
álláspontot foglaljon el, felterjesztést intéz az 
Egyetemhez: méltóztassék egyetemleges érvé-
nyű határozattal vagy kötelezőleg elrendelni, 
hogy aug. 20, mint az egységes magyar állam 
(integritás) megalakitójának, I. István királynak, 
napjainkban oly jelentőséges emléke, egyházunk 
által is megünneplendő, vagy pedig — mert 
egyházunk szenteket nem ismer — e nap egy-
házi (igehirdetéses) kötelező megülésétől eltekin-
teni, lévén a magyar feltámadás eszméjének 
kultusza a két nemzeti ünnepen s a trianoni 
békediktátum aláírásának napján — junius 4. — 
de máskor is istentiszteleteinken az igehirdetéssel 
ébren tartva. 

Miután a tárgysorozatba felvett ügyek letárgyaltattak, 
elnöklő Dr. Dómján Elek esperes imájával közgyűlés 
véget ért. 

Kmft. 

Hitelesítjük : 

Miskolcon, 1928. október 15. 

Geduly Henrik Dr. Zelenka Lajos 
püspök- egyházker. lelűgyelő-

Duszik Lajos Dr. Dómján Elek 
ker főjegyző. esperes. 

Mar esek János Nemes Károly 
ker. jegyző. esperes. 

Vietórisz László 
egyházker- e. jegyző-

Bélák Sándor 
lel ke'sz. 
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A tiszai ág. hitv. evangélikus egyházkerület 
Miskolcon, 1929. évi szeptember hó 11-ik napján 

tartott közgyűlésének 

J E G Y Z Ö K Ö N Y V E . 

Jelen 

Dr. Geduly llenrik püspö 
riileti felügyelő társelnöklete 
tagok: 

A) Egyházkerületi 

Dr. Mikler Károly főjegyző, 
Budapest 

Dr. Bartus Dezső ügyész, 
Miskolc 

Nandrássy D. Aurél kerii-
leti ellenőr, 

Platt h v Mihály tÖrvsz. bíró, 
Kagykázsmár 

Tóth József törvsz. bíró, 
Fancsal 

Zorkóczy Samu ker. pénz-
ügyi bizottság elnöke, 

Dr. Yietorisz István ügyész, 
Nviregyháza 

voltak: 

k és dr. Zelenka Lajos egyházke-
mellett a következő közgyűlési 

tisztviselők és bírák: 

Duszik Lajos főjegyző, Mis-
kolc 

Hronyecz Lajos püspöki 
titkár, úgyis, mint ker. le-
véltáros, Nyíregyháza 

Krieger Mihály egyházker. 
II . lelkész, Nyíregyháza 

Marcsek János jegyző, 
Ózd 

Nemes Károly ker. szám-
vevő, Diósgyőr 

Yietórisz László jegyző, 
Diósgyőr-vasgyár 
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B) Az egyházmegyék képviseletében: 
a) A hegyaljai egyházmegyéből: 

1. Hivatalból: 

homrogdi Lichtenstein Nemes Károly esperes, 
László egyházmegyei fel- Diósgyőr 
ügyelő, Miskolc 

2. Szavazati joggal: 

Platthy Mihály egyházme-
gyei másodfelügyelő, Al-
sókázsmárk 

Hosztják Albert egyház-
községi másodfelügyei ő, 
Ormospuszta 

3. Tanácskozási joggal: 

Dr. Erős János, Berénvi Sándor lelkész, 
i/ 7 Szerencs Arnót 

Joób-Fancsaly Albert, ITavassy Zoltán lelkész, 
Fancsal Ujcsanálos 

Gólián Pál egyh. tan., Zemann Zoltán lelkész, 
Diósgyőr TáiJya 

Haász József egyh. tan., Varga László lelkész, 
Miskolc Ab an j szántó 

Kerényi Márton egyn. tan., 
Miskolc 

Lágler Béla egyh. tan., 
Miskolc 

Mátray Géza egyh. tan., 
Ózd' 

Andrus János egyh. tan., 
Diósgyőr-vasgyár 

Pazár István felügyelő, 
Diósgyőr 

vitéz Platthy Mihály (Fan-
csal), Felsőkázsmárk 

Dr. Sztehló Zoltán, 
Miskolc 

Erdős Mihály lelkész, Her 
nádvécse 

Ligeti Ede lelkész, Sajó 
kaza 

Ihász Sándor tanító, Sajó 
kaza 



Törek Laszlo, 
Diósgyőr 

Záhony Dezső tanító-egyes. 
elnök, Diósgyőr 

ifj. Záhony Dezső, 
J )iósgyőr-vasgyár 

b) A tiszavidéki egyházmegyéből: 

1. Hivatalból: 
Dr. Iliindel Vilmos egyház- Dr. Dómján Elek esperes, 

megyei felügyelő, Debre- Sátoraljaújhely 
cen 

2. Szavazati joggal: 

Dr. Kubassy Béla TI. fel- Belák Sándor lelkész, 
ügyelő, Tiszalök Tokaj 

Csajka Endre egyházfel- Rapos Viktor lelkész, 
ügyelő, Sátoraljaújhely Debrecen 

3. Tancicskozási joggá1: 

Dr. Horvay Róbert felügye- Kopcsó János liitoktató-lel-
lő, Debrecen kész, Nyíregyháza 

ifj. Illés László Lábossá Lajos hitoktató-
1 )r. Kulcsár Barna, lelkész, Debrecen 

Nvirbátor Tanítók képviseletében: 
Földes Elek tanító Mikler Sándor iskolaszéki 

elnök, Nviregyháza 
Csákó Gyula lelkész, Keménj Péter tanító-egyes. 

K isvárda e i n ö k> Nyíregyháza 
Olay Lajos egyli. tanácsos, 

Tokaj 
Polster Adolf tanító, 

I >ebrecen 
Dr. Streicher Adolf alisp., 

egyli. felügyelő, Kölese 

C) Fő- és középiskolai tanárképviselők: 
Dr. Bruckner Gvőzö jog- Adorján Ferenc leányginni. 

akadémiai dékán, Miskolc igazgató, Nyíregyháza 
Gerhardt Béla cimz. főigaz- Teltsch Kornél reálgimn. 

gató, tanítóképezdei ig., igazgató, Nyíregyháza 
Miskolc 
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D) A miskolci jogakadémia tanárai: 
Dr. Hacker Ervin, Dr. Szontágh Vilmos, 

Dr. Schneller Károly 

E) Tanítóképző tanárai: 
Lehoczky Egyed, Woháner Dezső. 

Előzmények és jelentősebb mozzanatok. 

A nagy számmal egybesereglett résztvevők lelkét ünnepi 
hangulat tartotta fogva, amennyiben e közgyűlés tartania alatt 
avattatott fel az Eperjesről kiüldözött és Miskolcon talajt, 
megértést talált kerületi tanítóképzőnk új, díszes otthona. 
Szept. 11-én reggel fél kilenckor a közgyűlést megelőző Is-
tentisztelet után, melyen a kerület lelkészi főjegyzője buzgó 
imát mondott, átvonult az elnökség vezetésével a közgyűlés kö-
zönsége a tanítóképző Dayka Gábor utcai épületébe, hol dr. Ze-
lenka Lajos egyházkerületi főfelügyelő megnyitó beszéde 
után, melyben megköszönte úgy a kormány, mint Miskolc vá-
rosa és a miskolci egyház támogatását, Gerhardt Béla, az in-
tézet igazgatója megható beszédben ismertette a menekült in-
tézet első kilenc évének viszontagságait s az építés történetét. 
Majd fogadalmat tett az ú j otthonban is az ősi szellem ápolá-
sára. Dr. Mikszáth Kálmán főispán, a kormány képviseletében 
büszke örömének és evangélikus lelkesedésének adott hangot 
üdvözlő beszédében. Majd Geduly Henrik püspök a kerület 
nevében átvette a szép, két emeletes ú j épületet és buzgó imá-
ban Isten áldását esdve átadta magasztos rendeltetésének. 
A megható ünnepély az evang. himnusszal kezdődvén, a nem-
zeti himnusszal befejeztetett. 

A lelkek ünnepi hangulata tovább fokozódott dr. Zeleaka 
Lajos elnöki megnyitója alatt, melyben Péchy Tamás születé-
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sének 100-ik évfordulóján történelmi értékű emlékbeszédet 
mondott. E magasztos emlékünnepen a Péchy nemzetség több 
tagja is megjelent, kiknek nevében Darvas Béla felsőházi tag 
fejezte ki a család háláját. A közgyűlés, miután 10-én a bizott-
sági ülések és az előértekezletek a napirendre tűzött tárgyakat 
alaposan megvitatták, 20 perces megszakítással, délután fél há-
romig tartott s a püspök imájával véget ért. 

A közgyűlés napján délelőtt a vendéglátó egyház nő- és 
leányegylete villásreggelivel vendégelte meg a közgyűlés tag-
jait. 

A közgyűlést a helyi egyház nevében Duszik Lajos lelkész 
köszöntötte, üdvözlő beszédében a Koppenhágai „Világkon-
gresszus" ama jelenetét idézte fel, melyben Sőderblom érsek 
a Kis Káté egyik jellegzetes szakasza után elmondotta az 
Apostoli Hitvallás e mondatát: „Credo Unitatem Sanctorum"; 
mi is megcsonkítottságunkban emelkedjünk arra a megnyug-
tató diadalmas hitre, hogy hiába a betű, a fegyver, a parancs, 
az ú j és gonosz határvonás, mi ősi kerületünk hü tagjaival 
együtt, egv megbonthatatlan szellemi, szívbeli és hitbeli uni-
tasban, egységben vagyunk és maradunk. 

1. (D.) I)r. Zelenka Lajos, a Kerület felügyelője a követ-
kező beszéddel nyitja meg a közgyűlést: 

Kedves Hittestvéreim ! 

I. 

Népek, nemzetek, családok, intézmények 
előhaladásának egyik jelentékeny emeltyűje 
a: elődök tisztelete. 

Engedjék meg nekem, hogy ezúttal, a hivatali utód kegye-
letes hálaérzetével megemlékezzem tiszai egyházkerületünk 
nagyérdemű és országos tekintélyű felügyelőjéről, Péchy Ta-
másról, születése századik évfordulója alkalmából. 



II. 

Péchu j falusi Péchy Tamás, a köz- és társadalmi életünk-
ben nagy szerepet vi t t család abauj i evangélikus ágából szár-
mazott hasonnevű a ty jának bárczai Bárczay Katalinnal kötött 
házasságából született Alsó-Kázsmárkon 1828. év szeptember 
hó 6-án. 

Középiskoláit az ősi eperjesi collegiumban, majd a sáros-
pataki főiskolán végezte. Az előbbi helyen egyik mentora 
Tompa Mihály volt. 

Az első magyar felelős minisztérium igazságügyminisztere: 
Deák Ferenc, az i f j ú Péchy Tamást 1848-ban oldala mellé tb. 
miniszteri fogalmazóul alkalmazta, a szabadságharc kitörésekor 
azonban erős hazafiúi érzése a harc té r re szólította Péchy Ta-
mást, s a szabadságharcot végigküzdve, annak leveretésekor az 
alig 20 éve dacára honvéd őrnagy, besoroztatott az osztrák had-
seregbe közlegénynek. 

Innét fél év múlva kiszabadulván, hosszabb külföldi tanul-
mányuta t tet t , m a j d bir tokán gazdálkodva vár ta a nemzet igaz-
ságának ha jna lhasadásá t . Az alkotmány ideiglenes helyreállí-
tásakor azonban bekapcsolódott a vármegyei életbe, utóbb szol-
gabíróságot vállalt, 1867-ben pedig a közbizalom szülővárme-
gyéje alispáni székébe ültette, mígnem 1868-ban, mint Tisza 
Kálmán buzgó híve, balközépi programmal, országgyűlési kép-
viselői mandátumot vállalt. 

A fúzió alkalmával — mint pá r t j ának oszlopos t a g j a — a 
Wenkheim Béla, ma jd Tisza Kálmán kabinetjében a közmunka-
és kereskedelemügyi tá rcá t vezette, miközben a keleti és észak-
keleti vasútak államosítását s a vasút szolgálatában a magyar 
nyelv kötelező használatát sikerrel keresztül vitte, a tiszai vasút 
államosítását pedig folyamatba tette. 

A miniszteri t á rcá t 1880-ban a képviselőház elnöki széké-
vel cserélte fel. Tizenkét éven át vezette a magyar országgyűlés 
képviselőházának tanácskozásait , példás pártat lansággal és rá-
termettséggel, közmegelégedésre, míglen betegsége és a válto-
zott politikai viszonyok házelnöki állásától való visszavonulásra 
késztették. Innen túl mint egyszerű képviselő folytat ta politikai 
működését; — „mindég a haza javára , a Ház tekintélye és tisz-
tességéért, az okos és békés, mérsékelt, de igaz szabadelvűség 
diadaláért , mind haláláig hűen, emberül". (Zelenka püspök 
megállapítása.) 

Királyának bizalma é^elismerése bokros érdemeit a valósá-
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gos belső titkos tanácsossá kinevezéssel és a vaskorona-rend I. 
osztálya adományozásával tüntet te ki. 

Péchy Tamás kora fiatalságától kezdve buzgólkodott egy-
háza ügyeinek előbbrevitele körül. Eleinte a fancsali anyaegy-
háza életében, majd , 1871-től a nagykiter jedésű hegyaljai egy-
házmegye felügyelői székében. 

Egyházkerületünk bizalma 1876-ban az egyetemes felügye-
lői állásra elhívatott Zsedényi Eduárd helyébe, szemben Bánó 
József egyházmegyei felügyelővel, a tiszai egyházkerület fel-
ügyelőjévé választotta meg. 1893-ban a báró Radvánszky Antal 
egyetemes felügyelő elhunytával megüresedett egyetemes fel-
ügyelői állásra az egyházmegyék jelentékeny szavazatával je-
löltetett az 1891—93-iki alkotmányozó zsinat pedig a bizalom 
egyértelmű megnyilatkozásával az országos zsinat világi el-
nöki székébe emelte. 

1893-ban megújul t betegsége dacára, 1897 szeptember 
17-én bekövetkezett földi elmúlásáig, lankadatlan kötelesség-
érzettel lát ta el egyházkerületi felügyelői teendőit. 

Péchy Tamás büszke, öntudatos evangélikus volt. „Nem 
szégyelte a Krisztus evangéliumát." A meggyőződés erejével 
vallotta, hogy „ha-ki mely egyháznak híve, legyen annak igaz 
híve" és hogy „akinek van vallása, az nem fog csüggedni és 
bármi sorscsapás alatt is meg fog ja állani a helyét." 

Vallotta és példájával is bemutat ta , hogy „egyházunk a 
szeretet egyháza. Nekünk e haza minden nyelvű, nemzetiségű 
és vallású fiával testvérekül kell élnünk, különösen re formátus 
hitrokonainkkal, akikkel századokon át közös volt a sorsunk, 
közös a szenvedésünk és közös itt-ott örömünk. Emberek gyarló-
sága elválasztotta a két testvért egymástól, de nem azért, hogy 
örökre elváltán maradjanak. A legnemesebb ambíciót képező 
törekvés tehát, hogy amit a vallási viták ha jdan szétrontottak, 
ezt az igaz hazafiság a testvéri szeretet által újból összefor-
rassza. Egyházunk „magyar, hazai. Sok szenvedés, sok véráldo-
zat avat ta olyanná, amilyen sehol másüt t nincs. Háládatlan 
volna tehát, ha e hazának, mellyel testben-lélekben eggyéfor-
rott, mellyel életfeltételei, jövője, aspirációi ugyanazonosak; ha 
e hazának érdekeit nem igyekezne teljes erőből előmozdítani, 
úgy, mint a saját javát és boldogságát célzó érdekeket. Azért a 
liála a haza iránt lesz ami egyházunknak mindenkor keresett 
dicsekvése, erénye s utódokról-utódokra drága hagyományul át-
szálló, híven és szentül ápolt öröke." 



Kőbe vésni való, drága, örökéletű, ma is aktuális megálla-
pítások ! 

A protestantizmust — mondta az áldozatkészség itt-ott je-
lentkezett lanyhulására célozva — őseink karddal a kezükben s 
nem oldalukon védték meg a súlyos üldözések korszakában." 

Erős kézzel védte az egyházat a pánszláv törekvések ellené-
ben, mely veszedelmet r i tka éleslátással pánrussismusnak ne-
vezte és meggát lására a legerélyesebb rendszabályok alkalma-
zásától sem tartózkodott . 

A brassói magyar egyházmegyének egyházkerületünkbe 
felvétele alkalmával Brassóban most negyven éve megtar tot t 
nagyszabású és emlékezetes közgyűlésen az egyházkerület osz-
tatlan helyeslése mellett jelentette ki a külön nemzeti egyházat 
képező szász evangélikus hi trokonokra célozva, hogy „mi nem 
azért jö t tünk ide, hogy élesebbé tegyük az elválasztó vonalat, 
de sőt, hogy haj landóságunknak a velük való egyesülésre kife-
jezést ad junk . " 

Ha megszívlelték volna a szászok a felhívást és egyházilag 
velünk egyesülnek, úgy a tr ianoni sors, legalább Erdély terüle-
tén bizonyára nem súj to t ta volna hazánkat oly végzetszerű 
erővel. 

Nagy súlyt fektetet t Péchy Tamás egyházunk tanügyére. 
A protestáns iskolák fő ismertető jele, találó megállapítása sze-
rint „mindég az volt, hogy i f j a inka t gondolkozni taní tot ták. 
Fiaink tanu l janak önállóan gondolkozni, hogy önmagukban ta-
lálják fel mindenkor azt a helyes utat , melyen az életben halad-
niok kell és akkor a mi i f j a ink el fogják érni a közéletben azon 
befolyást, amelyen hazánknak és egyházunknak hasznos szol-
gálatot tehetnek." 

Mélyértelmű elgondolás, mely különös figyelmet érdemel 
ma, midőn megcsonkított egyházunk és tag ja i közéleti érvénye-
sülésének súlyát és mértékét az állam érdekében hozott kulturá-
lis áldozatok és eredmények figyelmenkívül hagyásával a nyers 
felekezeti számaránynak a protestantizmus szempontjából kü-
lönösen káros alkalmazásával k ívánják szabályozni! 

Az 1883-iki középiskolai reform, miként a főrendiház re-
f o r m j a is, melynél tudvalevően a két protestáns testvéregyház 
nagyja i ú t j án , és pedig egyenlő mértékű képviseletet kapott, 

ncrélikus vonatkozásban az ő egyházvédő közreműködésével 
oldatott meg. Különös súlyt fektetet t a leányok középiskolai ne-
velésére és a protestáns többségű vidékeken felállított zárdai 
leányiskolák működésének ellensúlyozása érdekében ismételten 
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ajánlot ta hasonlókörű evangélikus intézetek létesítését. Nyil-
ván ez inspirálta boldog emlékű Czékus István püspökünket a 
rozsnyói ev. polgári iskola létesítésére. 

Az eperjesi collégiumot 1896-ban ért tűzkár alkalmából 
megnyilatkozott országos részvétről megemlékezve, ennek mé-
reteiből megállapította, hogy „az egész magyar nemzet á t van 
hatva annak tudatától, hogy azon a helyen, (Eper jesen) örve, 
oszlopra van szükség s ilyennek ismerte fel a nagyközönség 
hosszú idők óta collégiumunkat, egyházkerületünk első iskolá-
já t és büszkeségét, mely mindig híven tel jesí tet te kötelességét." 

A változott idők szomorú jelensége, hogy most, a közös ve-
szedelemben támogatás helyett ennek a büszkeségünknek a 
Trianon dacára meg- és á tmentet t jogakadémiájá t már hét év 
óta ta r tó küzdelemben kell sok energia pazarlásával és a tanul-
mányi eredmény kétségtelen ká rá ra védelmeznünk a megsem-
misülésére épp a magyar királyi vk. miniszter részéről intézett 
támadások ellen! 

1887-ben, a Miskolcon ta r to t t egyházkerületi közgyűlést 
megnyitó beszédében kijelenti Péchy Tamás, hogy bár egyálta-
lán nem b a r á t j a a separatizmusnak, mindazonáltal a felekeze-
tek iskolafenntartó jogát épségben k ívánja t a r t a tn i „az üdvös 
verseny miatt és mert a történelem igazolja, hogy egyoldalról 
történő intézkedések évszázadok során ferde i rányt vesznek, míg 
több oldalról intéztetvén az ügyek, a keletkező verseny folytán 
könnyebb eltalálni a helyes utat s ezért országos szempontból is 
fontos, hogy egyházi befolyásunk iskoláinkra a szabadság és 
felvilágosodottság szellemében fenntar tassék." 

Autonomikus felfogását bizonyítja az a kijelentése, mely 
szerint egyházunk szervezetét az élet érlelte meg, „óvatosan kell 
tehát el járnunk, nehogy valamikép a szabadság rovására tör-
ténjék, amit a zsinat a rend érdekében alkotni fog." 

Figyelemre méltó intelem ez a most folyamatban lévő zsi-
nati előmunkálatoknál is! 

Egyházi életünk szabályainak megállapításánál, alkalmazá-
sánál és magyarázatánál az a felfogás vezérli püspök elnök-
társával egyezően, hogy a „betű öl és a szellem az, ami éltet", 
mert az egyházi élet minden alakulatát és mozzanatát positiv  
rendszerbe és §§-okba szedni s így rendszabályozni nem lehet; — 
majd — fo ly t a t j a : „ami egyházunkat mindeddig kisegítette, az 
a fenti alapmondásban lefektetett szellem volt. E nélkül sokszor 
megtörténnék, hogy a tagok egymásra tukmálnák véleményű-



ket ; így azonban a döntő szempont közöttük mindig az egyház 
közjava, közérdeke." 

Ebben a szellemben élt s munkálkodott Péchy Tamás 21 
éven át egyházkerületünk élén, mindenkor teljes harmóniában 
munkatársa iva l : Czékus István, ma jd Zelenka Pál püspökkel, a 
szervezkedésnek, az erők gyűjtésének s az egyházi életnek, a ro-
hanva haladó kor s az ezzel j á r t közfelfogás és változott világ-
nézlet, követelmények és szükségletek folytán megnehezült egy 
emberöltőre k i t e r j ed t átmeneti időszaka alat t . 

Hazájához, egyházához törhetetlen hűséggel ragaszkodott, 
a közügyet áldozattal szolgálta, meggyőződését f é r f i a s követke-
zetességgel és állhatatossággal követte, széles látókörű, alapos 
tudású, magas műveltségű, szelíd lelkületű f é r f iú volt. A régi 
magyar táblabírák bölcseségével, higgadt, fegyelmezett önmér-
sékletével, derült világfelfogásával és előítéletek által nem be-
folyásolt pá r ta t l an igazságszeretetével. Lebilincselő nyá jas mo-
dora és egyéniségének nemes közvetlensége közkedveltté tették 
őt, nem csupán barát i körében, de köz- és társadalmi életünk 
széles területén. 

Családja szerető körében kereste és talál ta fel az élet igazi 
örömét és munkássága édes gyümölcseit. 

Mint az országos kaszinó igazgatója, 11 éven át buzgólko-
dott a magyar művelt középosztály társadalmi erői tömörülése, 
erényei megóvása és fejlesztése s a nemzet j avára konzerválása 
érdekében. 

Magas udvari méltósága dacára egyik legbuzgóbb t ag j a 
volt a magyar honvédegylet közgyűléseinek. Régi 1848—49-es 
honvédtársainak jogos érdekét pedig élte fogytáig készséggel 
támogat ta . 

Gyürky Pál, mint egyházkerületünk főjegyzője, Péchy Ta-
más egyházkerületi felügyelő működését az e szentély falai kö-
zött megtar to t t gyászünnepélyen mondott emlékbeszédében ta-
lálóan jellemezte annak megállapításával, hogy valahányszor 
megjelent közöttünk, összejövetelünk ünnepélyesebbé lőn, a tes-
tületi szellem megélénkült, tanácskozásaink színvonala maga-
sabbra emelkedett s mindenikünk érezte nemes egyéniségének, 
keresztyén erényeinek, eszményi felfogásának, fenkölt lelküle-
tének azon varázserejű hatását , mely a vele való közszolgálatra 
buzgóságot, munkakedvet és k i ta r tás t kölcsönzött; — másrészt 
pedig személye i ránt mindenkit önkéntes hódolatra, tiszteletre, 
szeretetre, bizalomra és ragaszkodásra ger jesztet t ." 
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Emlékezete legyen áldott. Szelleme világítson nemzedékek 
hosszú során át előttünk, mint fénysugár a jövendő ismeretlen 
út ja inak tömkelegében. Példáján pedig buzduljon az egymást 
követő nemzedékek sora! 

III . 

Azt hiszem, mulasztást követnénk el, ha a hazánkhoz és ma-
gyar evangelikus egyházunkhoz fennállott hosszú kapcsolata ré-
vén meg nem emlékeznénk arról a még kényszerült visszavo-
nultságában is nagy emberről, aki az isteni gondviselés kegyel-
méből közelebb szeretett családja szűk körében, doorni vissza-
vonultságában betöltötte magasan ívelő, történelmi életfutásá-
nak a pátr iarchák életkorát jelentő hetvenedik évfordulóját . 

Elődei, valahányszor csak kellett, s íkra szálltak a magyar 
protestáns egyházak megtámadott igazai érdekében, ő maga, 
valahányszor alkalma nyílott, mindég kitüntetőleg előtérbe he-
lyezte a magyart , elismerte a magyar f a j erényeit. A nyugati 
kul turá t védőleg századokon önáldozattal betöltött h ivatását 
nyugat és kelet ha tárán , a magyar f a j államalkotó erejét és ál-
lamfenntar tó tulajdonságai t . A kettős monarchiában hegemó-
niá jának jogosságát és történelmi és kulturális hivatását a kör-
nyező szláv áradat között. 

Ezelőtt harminc évvel a jeruzsálemi első ev. templom fel-
avatásának világünnepén egyházkerületünk akkori püspöke: 
boldogult atyám előtt, az erdélyi szász ev. egyház részéről a 
brassói magyar egyházmegyének egyházkerületünkbe tör tént 
bekebelezése folytán nyilvánított pángermán körök neheztelé-
sére célozva, II. Vilmos császár jogosnak minősítette s ezért 
helyeselte magyar ev. egyházunknak sovén magyar nemzeti po-
litikáját még azért is, mert a hármasszövetségnek érdeke egy 
erős Magyarország létezése. Ezen álláspontnak a gyakorlatban 
alkalmazása esetében hazánk ma nem volna megcsonkítva! 

Vilmos császár családtagjaival és környezetével, ősei szi-
gorú protestáns hagyományainak megfelelően doorni számkive-
tésében is, családfői minőségében, naponta t a r t isteni tiszteletet. 

Jellemző a Rex Imperatorra , hogy akik szerencsések vol-
tunk a jeruzsálemi „Erlöser Kirche" felavatásának a föld ösz-
szes protestáns egyházai képviseletének jelenlétében a szószék-
ről mondott és felejthetetlen mély és felemelő benyomást kel-
tett beszédét hallhatni, a hegemónia kérdésében fennállott ellen-
tétek hát térbe szorításával, azt az egyértelműen kiderült benyo-



mást nyertük, hogy hatalmas allokációjában a nemzeti egyhá-
zakban élő világ-protestantizmusnak, egyénisége folytán pre-
desztinált fe je szólalt meg. 

Erős hite t a r t sa őt meg. 
A földi szerencse forgandóságára emlékeztető szomorú sor-

sában is vallásos hittel, megnyugvással és a fel támadás remény-
ségével munkál ja német nemzetének és evangélikus egyházunk-
nak szent ügyét és ad j a Isten mielőbb megérnie, hogy erős hi-
tében ne csalatkozzék! 

IV. 

Tisztelt Hi t tes tvérek! 

A speyeri birodalmi gyűlés négyszázados jubileuma alkal-
mából Speyerben és Budapesten, re formátus hittestvéreinkkel 
közösen ta r to t t ünnepélyek, valamint a koppenhágai „Lutherá-
nus világgyűlés", mely külföldi ünnepségeken magyar egyhá-
zunk egyházkerületünk főtisztelendő főpásztora, Geduly Henrik 
püspök úr, illetve egyházunk egyetemes felügyelője: Rad-
vánszky Albert báró úr vezetése alat t tekintélyes küldöttség ál-
tal képviselve vett rész t ; a protestáns öntudatnak nagymérvű 
erősbbödését s egyúttal a köztudatban az összefogás szükséges 
voltéinak kialakulását eredményezték. 

Az a tény, hogy Speyerben a pünkösd első napi ünnepi szó-
nok szerepével a magyar re formátus Konvent egyházi elnökét: 
főtisztelendő dr. Bal thazár Dezső püspök ura t tisztelték meg s 
a figyelmes, sőt vendégszerető fogadtatás , melyben a két ma-
gyar egyház küldöttségét és vezetőit egyaránt részesítették, 
örömmel és megnyugvással kell, hogy eltöltsön bennünket s 
egyben köszönetünk kifejezésére késztet úgy németorszéigi hit-
testvéreink vezetői, mint egyházunk képviselői ircinyctban, még 
külön kiemelve püspökünket, ki a Speyerben mondott mesteri 
üdvözlő beszédével köztetszést ara tot t . 

De úgy ezek az ünnepélyek, mint az ezúttal a református 
a tyánkf ia i kezdeményezése folytán összehívott országos közös 
protestáns bizottság tanácskozásainak főként az egyházvédelem 
érdekében létesített megállapodásai, valamint főtisztelendő 
Geduly Henrik püspök úrnak a III . országos református pres-
biteri értekezlet egyetemes vezetése alat t megjelent nagyszámú 
küldöttség élén megtar tot t magasan szárnyaló és a tőle megszo-
kott teljes szónoki készséggel előadott magvas üdvözlő beszéde 
a közfelfogás szerint nagymértékben hozzájárultak a hazai két 
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testvér egy ház közötti megértő és egymást kölcsönös erővel tá-
mogató jó viszonynak a kimélyítéséhez, amire pedig ma a közel-
múltban egy s más fontos kérdésben jelentkezett bizonyos sze-
paratisztikus felfogásokkal és álláspontokkal szemben a testvé-
ries kapcsolat megszilárdítása érdekében szükség volt. 

Legyen szabad ezzel kapcsolatban annak az egyéni vélemé-
nyemnek kifejezést adnom, hogy a felekezeti számaránynak 
protestáns részről hangoztatása, s úgy más egyházakkal, mint 
egymás közötti viszonylatban követelt a lkalmazása; — jórészt 
közjogi, államhivatali és államsegélyi vonatkozásokban, nem 
szerencsés dolog és aligha egyeztethető össze a protestántizmus 
dogmatikai álláspontjával, de egyúttal az államsegélyeket a 
tényleg fennforgó szükség s a tel jesí tet t kul turmunka értékéhez 
mérten megszabó állami kormányzat jól felfogott érdekével 
sem, sőt a „ma nekem, holnap neked" elvénél fogva nyilván nem 
is célszerű és a tömeggel szemben a súlyt képviselő protestán-
tizmus szempontjából egyenesen káros. 

Ami pedig a felekezetek közötti békés viszonyt illeti, ennek 
fenntar tása minden egyháznak és minden jó magyarnak egy-
arán t érdeke, nemzeti független létünk kialakulásának mai sors-
döntő periódusában pedig egyenesen hazafiúi kötelessége. 

Ennek érdekében az egyházak vezetői mérsékelt, toleráns 
magatar tásukkal s a kezükbe adott hatalom felhasználásával 
megfelelő i rányí tást adva és mérséklő befolyást gyakorolva, so-
kat tehetnek, amint hogy általában tesznek is. 

Szükség esetén a különböző felekezetekhez tartozó egyház-
tagoknak egyháza s egyúttal hazá ja létérdekét is féltő össze-
fogó állásfoglalása s főként az államhatalomnak tapintatos, de 
ha kell, erélyes és következetes közbelépése és addig is az állam 
kormányának az 18Jf8:XX. t. c. szellemében gyakorlandó kultúr-
politikája, — a felekezeti torzsalkodásoknak, elégedetlenségnek 
s az ezek révén fenyegető kultúrharcoknak még idejekorán ele-
iét veheti. 

Addig is megfontolandó, hogy a nyilvános ujjhúzások s 
ezek hírlapi publikálása folytán az egyházi tekintély is kétség-
igenül csorbát szenved. 

A három év előtt ta r to t t egyházkerületi közgyűlést meg-
nyitó beszédemben azt a megoldási javaslatot vetettem fel, hogy 
kér jük fel az államkormányt, mikép az 1868:LIII-ik t. cikknek 
az egyházpolitikai törvények által hatályon kívül helyezett azt 
a rendelkezését, mely szerint a vegyes házasságból származó 
fiúk atyjuk, a lányok pedig anyjuk vallását követik, s hogy ez-



zel szemben minden reverzális adás semmis, ennek vevése pedig 
büntető sanctio alá esik; — megfelelő törvényjavaslat kereté-
ben visszaállítani szíveskedjék, örömmel látom, hogy rnult évi 
egyetemes közgyűlésünk ezt a kérdést figyelmére méltat ta és 
alkotmányos tárgyalás céljából az egyházközségekhez leszállí-
tot ta. Ezzel megszűnnék a felekezetek közötti torzsalkodások-
nak a társadalmi élet terére is átvit t s egyben a családi élet 
békéjét feldulással fenyegető legalább is 90 %-a, megkíméltet-
nének a házasulandó jegyesek és családtagjaik a lélekhajhá-
szattal j á ró zaklatásoktól, a lelkészek jelentékeny energia-
többlete szabadulna fel az egyházépítő belterjes munkára, a 
protestáns lelkészi ka r pedig megszabadulna a protestáns hit-
elvekkel össze nem egyeztethető, azonban egyházvédelmi szem-
pontból rákényszerí tet t reverzálisok vételének keserves fel-
adatától. 

Gr. Klebelsberg Kunó őnagyméltósága, nagykoncepciójú 
vallás- és közoktatásügyi miniszterünk egy ilyen tar ta lmú tör-
vényjavaslat készítésével és az országgyűlés által elfogadtatá-
sával, valamint az ú jabban már mind sűrűbben jelentkező 
egyenetlenségek belső okainak kutatásával, megállapításával 
és orvoslásával, — széleskörű ku l tu r r e fo rmja i r a bizonyára a 
koronát tenné fel és működését a nemzet há lá ja kísérné. 

Ebben a munkában evangélikus egyházunk, mint a szélső 
irányzatok között álló, aggressivitástól mentes egyházi kisebb-
ség, nyilván készséggel vállalná a kiegyenlítésnek hazafias 
szerepét. 

V. 

Egyházkerületünk kormányzatá t a lefolyt közigazgatási 
évben is főként a jogakadémia működésben t a r tha tá sa és a 
szükségelt közigazgatási, valamint a tanítóképző építkezési s a 
püspöki javadalom cél jaira rendelt vanyarci birtokon mellőz-
hetetlen épületjavítások költségeinek fedezhetéseire szükségelt 
összegek előteremtésének, s egyházkerületünk ezek folytán 
megzavart pénzügyi egyensúlya helyreállításának súlyos pro-
blémái foglalkoztatták. 

Egyházkerületünk ál láspontjának megfelelően őméltóságá-
val, a főtisztelendő Püspök úrra l kihallgatcist kértünk és kap-
tunk Magyarország föméltóságú Kormctnyzójánál s tőle egy 
közösen szerkesztett memorandum á tnyúj tása mellett, a ius 
advocationis a lapján ősi főiskolánk zavartalan működésben 
ta r tha tása érdekében védelmet kértünk. 
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A memorandum egy-egy másolatát a Püspök ú r a m. kir . 
Miniszterelnök s a vk. miniszter ú r ő nagyméltóságaikhoz fel-
te r jesz te t te . 

-4 jogakadémia ügye még nem nyer t formaszerü elintézést. 
Ha érzésem nem csal, nem is lesz formaszerűen elintézve. 

Azonban a nagyméltóságú VK. miniszter úr, közvetlenül a 
főméltóságú Kormányzó úrnál nyer t legfelsőbb kihal lgatásunk 
után oly értelmű nyilatkozatot te t t , mely szerint eltökélt szán-
déka a jogakadémiák megszüntetése, „azonban természetesen 
csupán az érdekelt felek hozzájárulásával" . 

Miután pedig őnagyméltósága egyházunk illetékes ténye-
zőivel m á r ismételten, azonban eredmény nélkül t á rgya l t jog-
akadémiánk megszüntetése, m a j d „szüneteltetése" kérdésében, 
egyházkerületünk pedig az ősi pá r t fogóság ál láspont jával egye-
zően szintén a jogakadémia meg és működésben t a r t á s a mellett 
nyilakozott, annak határozot t kijelentésével, hogy a jogakadé-
miát semmiféle kompromisszumos a j án l a t ellenében fel nem 
ad ja , ily körülmények között jogakadémiánk zavartalan mű-
köd h et és ét részemről biztosítottnak látom és ezért őméltósá-
gával, püspök urunkkal , autonom jog- és hatáskörünkben ha-
ladéktalanul meg fog juk tenni a célravezető szükséges lépése-
ket, rendelkezéseket és intézkedéseket a végből, hogy a jogaka-
démia hivatásának s a hozzáfűzöt t várakozásoknak minden 
vonatkozásban megfelel jen. 

Református testvéreinknek az első évre felvehető joghall-
gatók létszámát autonom hatáskörükben megállapí tható ez-
idei ú j abb rendelkezése, valamint az a tény, hogy a közelmúlt 
napokban az üresedésben volt jogakadémiai összes tanszékeket 
betöltötték, nyilván az egyházkerületünk kezdettől következete-
sen elfoglalt á l láspont ja helyességének elismerését is t a r ta l -
mazza. 

Kötelességet tel jesí tve elismerésem kifejezése mellett egy-
úttal örömmel állapítom meg, hogy jogakadémiánk válogatott 
tanár i gá rdá j a , élén dr . Bruckner Győző dékánnal, az erős pro-
tes táns lelkületű tudós professzorral , a főiskola sorsának évek 
hosszú során át húzódott bizonytalansága dacára , változatlan 
hűséggel, bizalommal és köteleségtudással töl töt te be h iva tásá t 
és nemcsak hogy az előadások színvonalának fenn ta r t ásáva l 
biztosította a tan í tás eredményességét, hanem amellett fel-
tűnően termékeny és értékes irodalmi tevékenységével is 
emelte jogakadémiánk tekintélyét és hírnevét . 

.4 tanítóképzőintézet építkezése az előreláthatat lanul be-



következett súlyos pénzügyi viszonyok folytán majdnem meg-
akadt és csupán a miskolci egyház szíves garanciavállalása 
folytán vált lehetővé az épület felemelése és rendeltetése céljai-
ra átadása. 

Az intézet igazgatója : Gerhard Béla címzetes főigazgató 
az építkezés kezdete óta úgy az építkezés irányítása és ellenőr-
zése, mint a megszerzett dollárkölcsön folyósítása körül a Pro-
testáns Hiteliroda és a Kisbirtokosok Földhitelintézete részé-
ről támasztot t nehézségek áthidalása érdekében ta r to t t tárgya-
lások folyamán k i fe j te t t buzgó és eredményes tevékenységével 
egyházkerületünk elismerését érdemelte ki. 

A püspöki javadalom céljaira rendelt vanyarci birtok 
felülépítményeinek szerződésszerű használható állapotba helye-
zése a mult évi egyházkerületi közgyűlés által engedélyezett 
költségösszegnek m á r eddig is több mint háromszorosát igé-
nyelte és még jelentékeny költségbe fog kerülni. Miután eddi-
gelé még nem vezetett eredményre abbeli u tán já rásunk , hogy 
a szóban forgó tatarozási költségek fedezhetésére a birtok ere-
detileg 570.000 pengőben megállapított megváltási árának köz-
belépésünk folytán az O. R. B. által tör tént leszállítása folytán 
a pénzügyi kincstár által megtakar í tot t körülbelül 100.000 
pengőt kitevő összegnek méltányosságból a fele egyházkerüle-
tünk részére a javítások eszközölhetése céljából átengedtessék, 
— az egyházkerületi pénztár köztudomás szerint teljesen ki-
apadt voltára való tekintettel kénytelenek voltunk további 
drága váltókölcsönöket felvenni. 

A költségek fedezhetésének kérdését az egyházmegyék el-
nökségeivel s az egyházkerületi pénzügyi bizottság agilis el-
nökeivel : Zorkóczy Samu felügyelő és Dómján Elek főesperes 
urakkal ismételten megtárgyal tuk és az ekként egyértelműen 
létesült megállapodásoknak megfelelően já r tunk el. 

Megemlítem azonban, hogy jogi felfogásom szerint a fen-
tebb megjelölt, kb. 100.000 pengőt kitevő megtakar í tás tulaj-
donképen teljes egészében egyházkerületünket, mint a- célva-
gyon tulajdonosát illeti meg még azért is, mert az kizárólag a 
püspök úrra l megindított és megfelelő bizonyítékokkal felsze-
relt akciónak az eredménye. 

Miután pedig köztudomású, hogy a vanyarci birtok ju t ta-
tása alkalmával az O. F. B. tanácsa, éppen annak kisebb jöve-
delmezőségére figyelemmel, még egykb. 250—300 kat . holdat 
kitevő birtokrészt is kívánt egyházkerületünknek jut ta tni , 
ame 'y pót ju t ta tás tó l azonban az O. F. B. elnöki tanácsa egy-
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házkerületünket elütötte, részemről helyénvalónak t a r t anám 
közgyűlésünknek oly értelemben megnyilvánuló állásfoglalását, 
mely szerint a megváltási vételár összegénél elért megtakarí-
tást az állam teljes egészében engedje át, esetleg amortizációs 
részletekben egyházkerületünknek, mint a püspöki javadalma-
zás céljaira szdgáló ingatlan tulajdonosának, azonfelül a bir* 
tok aránytalanul csekély jövedelmezőségére való tekintettel 
kárpótolja egyházkerületünket az eredetileg is tervezett, azon-
ban elmaradt megfelelő pótjuttatással. 

A háború és jóhiszemű hazaf iságunk ugyanis, melyek 
folytán egyházkerületünk vagyonának legnagyobb részét hadi-
kölcsönkötvényekben helyezte el, egyházkerületünknek a há-
ború kitörése előtt volt kb. 480.000 aranykoronát kitevő va-
gyonát potom 500 pengő ér tékre devalválta, nem ád módot 
egyházkerületünknek a r ra , hogy a felülépítményeknek a ha-
szonbérleti szerződés szerint jó karban átadásához szükséges 
költségeket fedezhesse; — viszont a javadalmas püspök úrra l 
szemben merőben igazságtalan és méltánytalan lenne, hogy a 
birtok ju t t a t ás adott módja folytán különben is megcsonkult 
jövedelméből még körülbelül 4000 pengő kamatot a reparációs 
kiadások összegének 15 év alatt kívánt amort izációjára maga 
és családja elől elvonjon. 

Az állam egyházkerületünk rovására nem gazdagodhat, 
aminthogy nyilvánvaló az is, hogy a szóbanforgó birtok ju t ta -
tásával püspökünket bonifikálni s nem büntetni akar ta . 

Az egyházkerületet pénzügyeivel kapcsolatban elismerőleg 
kell kiemelnem az egyházkerület pénzügyi bizottsága elnöksé-
nek és pedig elsősorban Zorkóczy Samu őméltóságának a va-
nyarci birtok leltárba vétele és az egyházkerület pénzügyeinek 
számvitele és ellenőrzése körül k i fe j te t t áldozatkész, szakava-
tott és buzgó közreműködését. 

Úgyis, mint régi munkatársamat , főként azonban mint 
egyházkerületünk érdemesült egyházi főjegyzőjét, szívből kö-
szöntöm Paulik Jánost, a Meie érdemes elnökét, betöltött negy-
ven éves lelkészi működése alkalmából és kívánom, hogy nyíl-
jék még sok alkalma szép tehetségének hazánk és egyházunk 
érdekében gyümölcsöztetésére. 

Viszont a veszteség f á jó érzetével veszek búcsút a főjegy-
zői minőségében körünkből megváló dr. Mikler Károly öméltó-
ságától, egyházkerületünknek ettől a régi, kipróbált, nagy-
érdemű vezérmunkásától. Az eperjesi jogakadémiának a dr . 



Horváth ödön által megkezdett alapokon a virágzás magas 
színvonalára emelését ő tetőzte be. 

Jogakadémiánknak a cseh megszálló hatalom elől meg-
átmentése és itteni elhelyezése az ő elévülhetetlen érdeme. 
Mint egyházkerületünk jegyzője, majd főjegyzője, világos, sza-
batos fogalmazványaival, indítványaival nagyban hozzájárult 
a köznek legjobban megfelelő határozatok kialakulásához. 

Abban a reményben veszünk tőle búcsút, hogy a bányai 
kerületben vállalt vezető kormányzati szerepe mellett a közélet 
szolgálatában találkozunk és ott egyházkerületünk egy jó ba-
rátot talál benne. 

Jogakadémiánk kiváló f ia tal professzora: dr. Surányi-
Unger Tivadar a szegedi egyetemre tör tént kineveztetése foly-
tán kivált egyházkerületünk kötelékéből. 

A megnyerő modorú, nagyképességű f iatal tudóst további 
pá lyafu tásán is rokonszenvünk és jókívánságaink kísérik. 

Egyházkerületünk világi jegyzőjét, Zsedényi Bélát az 
egyetemi magán t aná r r á tör tén t habilitációja alkalmából sze-
rencsekívánataim kifejezésével köszöntöm. 

VI. 

Tisztelt h i t tes tvéreim! 

A püspök úr közkézen forgó jelentése a leghívebb és kime-
rí tőbb képét m u t a t j a közegyházunk helyzetének és egyházke-
rületünk küzdelmeinek. Annak tar talmához, megállapításaihoz 
mindenben hozzájárulok, aminthogy, hála Őméltósága egyház-
kormányzói kivételes képességeinek, bölcsességének, tapintatá-
nakés elnézésének, szerencsés voltam vele a lefolyt közigazga-
tási év folyamán felmerült összes kérdésekben egyetérthetni. 

Midőn ezért a kivételesen súlyos viszonyok között és fele-
lősség mellett te l jesí tet t eredményes és nagyértékű munkás-
ságáért , Őméltóságának elnöktársi legmélyebb köszönetemet 
fejezem ki és ő t egészségének helyreállta alkalmából is mele-
gen üdvözölve, szívbői kívánom, hogy bútól-bajtól szeretett 
családjával együtt óvja meg Isten kegyelme továbbra is, — 
egyúttal azt a kérésemet fejezem ki, hogy erős hitével, mint a 
régi nagy egyházkerület megszemélyesítője, tar tson ki to-
vábbra is közöttünk és vigye győzelemre, támogatási készsé-
günk felhasználásával egyházkerületünknek a magyar ku l tu ra 
magasla tán századokon át diadalmasan lobogott zászlóját. 
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VII. 

Ezek után szívből üdvözlőm úgy kedves vendégeinket s a 
helybeli hatóságok képviselőit, kik megjelenésükkel közgyűlé-
sünk fényét emelni méltóztattak; — mint egyházkerületünknek 
s intézményeinek szép számban megjelent minden rangú és 
rendű képviselőit és tanácskozásaink sikeréhez Isten kegyel-
mét és áldását kérve, egyházkerületi közgyűlésünket ezennel 
megnyitom. 

A gondos történelmi tanulmányon épült s minden szavá-
ban az egyházért és hazáért égő buzgó egyház vezéri és hon-
fiúi léleknek melegségével megírt és előadott megnyitó elhang-
zása után Darvas Béla felsőházi tag, mint a közgyűlésen meg-
jelent Péchy-nemzetség ezidei nesztora hálás köszönetét nyil-
vánítja a család kiváló őséről ily melegen és méltatóan szóló 
emlékbeszédért. 

Majd a püspök reflektál a meleg aposztrofálásra. Isten 
kegyelméből immáron hosszúnak mondható közszolgálati tevé-
kenységében legnagyobb eredménynek tekinti a munkatársai-
nak lelkéből kiváltott és felé-áradó bizalmat, de legkivétele-
sebb szerencséjének tartja, hogy megértő, lelkesült s törekvés-
ben és céltüzésben, munkában és sikerben vele mindig egyiitt-
érző, együttaggódó, együttfáradozó elnöktárssal működhet 
egyházkerületünk vezéri őrhelyén, ezt a szívéből fakadó val-
lomást tenni kedves kötelességének tar t ja illusztris elnöktár-
sával szemben; javasolja, hogy az elnöki megnyitó egész terje-
delmében jegyzőkönyvbe foglaltassák. 

Közgyűlés úgy a felügyelője megnyitó beszédé-
nek, mint az elhangzott meleg, megindító nyilatkoza-
toknak hatása alatt ünnepi érzésekkel áll meg a jelen-
tős évfordulón nagy felügyelőjének, Péchy Tamásnak 
szelleme előtt s a hála és kegyelet oltárán áldozik 
dicső emlékének. 

Buzgó felügyelőjének nagy hatású megnyitóját 
egész terjedelmében megörökíti, áldozatos egyház-



szeretetétől indított és bölcseséggel folytatott egyház-
kormányzó működéséért, melyet a lefolyt közigazga-
tási évben is régi kipróbált lelki értékeivel végzett, 
háláját s elismerését fejezi ki. 

2. (D) A tagok számbavevésére kiküldött bizottság je-
lentése alapján, mely szeiint úgy a hivatalból, mint jkvi kivo-
nattal kiküldött illetékes tagok kellő számban vannak jelen, 

az elnök a közgyűlést megalakultnak jelen-
tette ki. 

3. (D.) A jegyzőkönyv hitelesítésére az Elnökségen és-
jegyzői karon kívül dr. Höndel Vilmos, Adorján Ferenc, Krie-
ger Mihály és Tóth József küldetnek ki. 

4. (D) Előterjesztetett a Püspök évi jelentése, mely elő-
zetesen nyomtatásban közöltetett a tagokkal, tehát a Közgyű-
lés annak felolvasásától eltekint. 



Méltóságos és Főtisztelendő 
Egyházkerületi közgyűlés! 

Idő- és költségkímélésből rövidre fogott tiszteletteljes jelen-
tésemet a lefolyt 1928/29-ik közigazgatási évről az alábbiakban 
van szerencsém előterjeszteni : 

Hazánk szomorú viszonyai, fájdalmas megcsonkítottsága, 
gazdasági gúzsbakötöttsége még az oly eszményi célokat követő 
szervezeten is — mint a minő a mi magyarhoni ev. egyházunk 

kellemetlen, sőt sokszor káros és fá jdalmas nyomokat hagy, 
és földi hivatása teljesítését nagyon megnehezíti. A haladás, a 
továbbfejlődés, a belső megerősödés szempontjából szinte 
nélkülözhetetlen tervek és törekvések dőlnek dugába, — kultur 
— és szeretetintézményeink vagy egyáltalán nem, vagy csak 
óriási küzdelmek és erőfeszítések árán tudnak kiépülni, haladni 
a korral, — égetően sürgős szükségletek (vanyarczi építkezés) 
fedezetére nincsen pénz, megkezdett vállalkozások befejezése 
hihetetlenül bonvolúlt, küzdelmes, váratlan nehézségekbe ütközik 
(tanílóképző-épilkezés), — meglevő régi őrtálló bástyáink fel-
adása céljával folyton ú jabb és ú jabb ostromnak vagyunk ki-
téve (csekély növendékszámú elemi iskolák, jogakadémia), — 
egy — egy nagy erőfeszítéssel munkába vett vagy létesült u jabb 
alkotás létrejötte évtizedekre szólóan megbénítja további ú jabb 
alkotások vagy célkitűzések létrehozását (soproni theol. Otthon, 
budapesti lelkészképző seminárium). Az áldozatkészség a nyo-
mott gazdasági viszonyok között a legjobb akarat mellett is 
képtelen lépést tartani az atyák példaadó hagyományaival. Az 
egyháztársadalmi szervezetek életereje, mozgékonysága hanyat-
lik. A hihetetlenül megnehezült életgondok miatt az egyes 
egyháztagok teljesítő képessége megbénult. Az egyházi adózás 
terén sajnálatos visszaesés mutatkozik. Ha ezek az állapotok 
sokáig igy tartanak, — egész egyházi életünket szinte elkép-
zelhetetlen gazdasági és ebből folyó belső szervi bajok s be-
tegségek veszedelme fenyegetheti-
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Kezdve az egyházegyetemtől, le a legkisebb leány vagy 
fiókegyház háztartásáig a legszigorúbb takarékosság, a legmeg-
fontoltabb célkitűzés, a súlyos közviszonyokhoz való legtuda-
tosabb alkalmazkodás ajánlatos. 

Bámulatraméltó, hogy ily súlyos, mindenkire szinte egy-
formán reánehezedő közgazdasági és ebből folyó társadalmi 
helyzetben az egyházközségeknek egész tömege még is új 
templomok s más egyházi épületek építését vette tervbe. 
Mindenesetre mindnyájunkat boldog megnyugvással tölthet el, 
ha az apáktól öröklött ősi hitbuzgóság felemelő jeleivel talál-
kozunk. De az egyházi élet belső nyugalma, az Isten országa 
eszményeinek helyesen felfogott evangéliumi szellemű szolgá-
lata súlyosan válságos időkben vezessen mindnyájunkat inkább 
az ősi egyszerűség türelmes továbbkövetéséhez, mint esetleg 
paloták és égbenyúló alkotások létesítése mellett az egyház 
alkotó képessége és belső összhangja évtizedekre szóló súlyos 
megterheléséhez, — esetleg anyagi összeroskadásához. 

Csupán az eszmei kapcsolat révén említem meg, hogy 
ennek az eléggé meg nem fontolt egyházi építkezési láznak 
egyik káros kihatását kell látnunk abban is, hogy egyes épít-
tető egyházak részéről háromszor-négyszer jelennek me,g a 
gyűjtők az egyes egyházközségekben, a hol szinte egymás 
sarkát tapossák és nagyon kellemetlen, magára az illető egy-
házközség belső életére is károsan kiható érzéseket váltanak 
ki a gyűjtésekkel agyonsanyargatott, gondokkal küzdő híveink 
szivében. Ha igaz az, hogy „inter arma silent Musae", akkor 
ilyen válságos közgazdasági helyzetben nekünk is kötelességünk 
a mindenáron való alkotás lázától való tartózkodás, a szerény-
ség és a mértéktartás és a más hittestvéreink kímélése. En ezt 
az egész súlyos időszakot a magyarhoni evang. egyházegyetem 
egész területére vonatkoztatva inkább a csendes erőgyűjtés, 
mint az erőnket meghaladó alkotások időszakának szeretném 
látni. 

Ebben a felfogásomban megerősít a „küzdő" egyház hely-
zetének komoly értelmezése. 

Azt gondolom, senki sem ellenzi, ha a küzdés psycho-
logiai fejlődésmozzanataihoz nemcsak a felébredő homályos 
vágyakat, a képzelet színes játékait, az ezek által befolyásolt 
merész célkitűzéseket, — de az erők, a lehetőségek komoly 
számbavételét, az akadályok elhárításának a feladatát, a ren-
delkezésre álló erők összefogását, központba gyűjtését és 
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szerves munkábaállitósát is hozzászámítom ; mert ezek nélkül 
minden küzdelem meddő levegőcsapkodássá válik és káros 
erőpazarlásba fullad. Vagyis, a küzdés sikerének a biztosítá-
sához csaknem ugyanazon kellékek, ugyanazon jellemvonások 
szükségesek, amelyeknek összefogó kifejezését az egyes emberi 
személyiséggel való vonatkozásban „a komoly férfiasságban" 
látjuk- Férfias öntudat, tiszta látás, biztos ítélet, a viszonyokkal 
számotvető elhatározás és szilárd kitartás. — A küzdő egyház 
hivatását tehát ne külső alkotások erőszakolt ha lmozásában, 
hanem az idők jelének alapos megfigyelésében és intelmének 
komoly követésében lássuk. A világtörténelem tanúsága szerint 
a fajok, nemzetek és vallások, tehát az élő társas szervezetek 
rendszerint épen akkor jutnak el a küzdelmes lét legtöbb erőt 
igénylő fokára — amikor az egyes ember, — t- i., amikor 
férfierejük virágkorát élik. Es ha ez a megállapítás helyes, és 
annak felismerésével tudunk alkalmazkodni a viszonyokhoz, 
vagyis, csak azt végezzük, amit kell, és elhagyjuk mindazt, 
ami céltalanúl emészti erőnket: akkor még e rettentően reánk-
nehezedő súlyos viszonyok között sincsen oka a csüggedésre 
sem magyar hazánk népének, sem az evangélium hívő táborának. 

Az a nehéz helyzet, amelybe drága magyar hazánk kör-
nyező kíméletlen és igazságtalan ellenségei közé préselve 
anyagi és erkölcsi téren a vergődő küzködés, a legkeservesebb 
napi gondok és megaláztatások kínjait szenvedi és amelybe 
az evangélium egyháza ugyanezen országos állapotok miatt, 
de nemkevésbé a modern eszmeáramlatok felszínes túlzásai 
és ez e világi hatalma mindenáron való féltékeny körülbástyá-
zására igyekvő ősi ellenfele folytonos titkos cselszövése, terjesz-
kedési törekvései, ügyes diplomáciája és ahol ez lehetővé válik, 
hatalmi nyomása következtében jutott: talán csak titkos intelem 
a Mennyei Atya világkormányzó jobbjától : — „Magyar nemze-
tem. evangéliumi egyházam népe, lássátok meg a meglátoga-
tások ez esztendeiben, nehéz küzdelmeiben, súlyos próba-
tételeiben a ti férfiasságtok virágkorának intő — de egyúttal 
biztató jeleit; az igazság vetése kalászba szökken, a világosság 
megismerése világszerte terjed, tehát — csak kitartás — csak 
helyes célkitűzés, csak megfontolt komoly belső ha ladás és 
épülés — és az aratás jutalmazó dicsősége a ti osztályrészetek 
leszen." 

Azért evangéliumi egyházunk, annak minden tényezője 
és alkotórésze, gyülekezetei és szervezetei a nemes verseny 
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1) Egye temes 
evang. jubiláris 

évfordulók, 
Luth. Világ-
gyülcs . Jubi-

láris m e g e m l é -
kezések é s 

ünnep lé sek . 

pályabéréért küzdőkhöz intézett követendő intelem gyanánt 
teljesítsék kitartással az apostol szavá t : „Én azért úgy futok, 
mint nem bizonytalanra ; úgy harcolok, mint nem hiába vágván 
a levegőeget, hanem az én testemet megsanyargatom és rabság 
alá adom, hogy valami módon, holott én prédikálok másoknak, 
gonosz életű ne legyek." Pál ap. I. Kor. lev. IX. 26—26. 

* 
* * 

A lefolyt közigazgatási esztendő, illetve annak az 1929 
évre eső része az általános, egyetemes jellegű evang jubileumok 
jegyében folyt le. 

Erre az időszakra esik a Luther Kis Kátéja megjelenésé-
nek négyszázéves fordulója. Az evangéliumi hittudat e párallan 
szép és utolérhetetlen valláspedagogiai érzékkel megirott reme-
kének, hosszú századok legtökéletesebb és egyházunkban világ 
szerte leghasználtabb vallástanítási kézikönyvének, a reformátori  
alkotószellem ez ihletett alkotásának nagy jelentőségéről ország-
szerte s igy kerületünkben is szószékekről és iskolai ünnepé-
lyeken hangzott el az ünnepi méltatás — az egyetemes közgyűlés 
pedig azzal hódolt a nagy mű emlékezetének, hógy elrendelte 
jubiláris, s egyúttal lehetőleg facsimile formában kiállított 
magyar nyelvű kiadását. Az e célból alakított bizottság felada-
tát nem közönséges buzgalommal, gyakori összejöveteleken 
tartott tanácskozásai során, főként pedig Adorján Ferencz elő-
adó, nemkülönben Dr. Prőhle Károly és a püspöki kar lelkes 
közreműködésével minden kívánalomnak megfelelően oldotta 
meg és nekem az a reményem, hogy a jubiláris forditás-kiadást 
nemcsak egyházunk minden számottevő tagja, mint kedves 
emléket igyekszik megszerezni, de az, mint legtökéletesebb 
magyar fordítása a halhatatlan emlékű reformátor e remekbe 
készült hittani kézikönyvének, rövidesen összes iskoláink hittani 
óráira is bevonul-

A másik nevezetes évforduló a speyeri birodalmi gyűlés 
négyszázados jubileuma. 1529 ápr. 19-én hangzott el Speyerben  
az evang. fejedelmek és városok tiltakozása (prostestátiója) a 
lelkiismereti hitvallási ügyekbe beavatkozni kivánó fejedelmi 
vagy birodalmi gyűlési erőszak ellen. Ennek a tiltakozásnak 
az alapja a szívekben élő evangéliumi hittudat, hitmeggyőző-
dés minden külső erőszakkal daczolni kész feszítő ereje. 
Apostoli hangok csendülnek fel a lelkünkben „Inkább 
engedjünk Istennek, hogy sem mint embernek." Még az 
én életem is nem drága nekem az én Uram, a Jézus 



Krisztusért". Reformátori emlékek újulnak meg a lelkünkben : 
„Itt állok, máskép nem tehetek . . . Isten engem úgy 
segéljen." Nem hiába van egymás szomszédságában Speyer  
és Worms, a speyeri birodalmi gyűlésen elhangzott protestatio  
tulajdonkép nem más, mint a nagy wormsi hitvalló az evan-
gélium szent ügyéért való bátor helytállásának az evangelikus 
fejedelmek és városok által a birodalmi gyűlés formaságaihoz 
kötött feliratban való kifejezése, vagy rövid szóba foglalva: 
egy megismétlődő hitvallás, bizonyságtétel a Jézus Krisztusról. 
Az evangéliumi lelkek emlékezésébe világszerte jogos büszke-
séggel kapcsolódik bele az a tudat, hogy az őskeresztyénség 
mártyrkorát kivéve, a világtörténelem egyetlen időszakában sem 
nyilvánúl meg a tömegek belső hitbeli meggyőződésének ilyen 
fenséges elszántsággal való kijelentése, mint épen a lutheri 
reformálio e két klaszikus emlékhelyén: Wormsban és Speyer-
ben- Boldognak érzem magam, hogy a helyszínén a világ 
összes evang. egyházi közösségeinek küldöttségei között, Német-
ország evang. egyházának minden képzeletet felülmúló mértékű 
(200.000 lélekre menő) részvételével, megragadó külső díszben, 
történelmi felvonulásokkal, ünnepi játékokkal és az Ige ünnepi 
hirdetésének megkapó bizonyságtételeivel megrendezett ünnep-
ségeken a magyarhoni evang. egyházegyetem és a M. E. L. E. 
képviselőivel (ez utóbbiak Paulik János lelkész, elnök és 
Duszik Lajos főjegyző voltak) megjelenhettem, lelkembe az 
evangéliumi hittudat, történelmi és hitvallási egységérzet belső 
kincsesházát gyarapító nagyszerű benyomásokat, színeket, ké-
peket, hangokat, százezrek megújúlt hitvallása révén felszív-
hattam, német hittestvéreink alkotó egyházszeretetének nem 
egy bámulatot kihívó csodálatos művét (wormsi Luther emlék, 
speyeri Gedächtnisskirche, Diakonissen-haus, dómok, templo-
mok, ifjúsági egyleti székházak s tb ) szemlélhettem, az ő párat-
lanul kedves és figyelmes vendégszeretetöket élvezhettem és 
az ünnepélyek sorozatában egy, a magyarhoni evang. egyház-
egyetem nevében elhangzott üdvözlettel méltó helyen és ki-
tüntető szivélyességgel fogadtatva, közreműködhettem. A magyar 
küldöttséggel, mely ref. részről 17, ev. részről pedig 5 tagból 
állott, megragadtuk az alkalmat egyúttal Németország az uta-
zási vonalhoz közeleső városai (München, Stuttgart, Heidelberg,  
Worms, Mannheim, Frankfurt, Nürnberg, Leipzig és Dresden),  
főként evang. szempontból nevezetes látnivalóinak a megtekin-
tésére. Én pedig Dresdenben elválva útitársaimtól, orvosi ja-
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vallatra 3 heti gyógykezelésre Karlsbadba utaztam, honnét 
jun. hó 18-án hazaérkezve, elfoglaltam hivatalomat. Távollétem 
ideje alatt törvényszerinti helyettesem, Dr. Dómján Elek fő-
esperes úr a nála megszokott ügybuzgósággal volt szíves az 
elnöki signaturát igénylő ügyeket ellátni, amiért e helyütt is 
őszinte köszönetemet fejezem ki s kérem, hogy ezt a Mélt. és 
Ftdő Közgyűlés is kifejezni méltóztassék. 

A speyeri évfordulót iskoláink és külön megtartott tem-
plomi ünnepélyeken egyházközségeink is megünnepelték, a 
hazai Protestantismus pedig Budapesten, április hó 21-én, a 
központi városháza dísztermében tartott országos jellegű ünne-
pély keretében hódolt a nagy évforduló emlékezetének. Ezen 
az ünnepélyen a bevezető imát mondottam. 

A világ evangélikusainak harmadik ünnepi megmozdulása 
volt a Koppenhágában f. é- junius hó végén és julius hó elején 
tartott Lutheránus Világgyűlés. A régi egyetemes zsinatok 
egyházépitő hitvallásos bizonyságtételei újultak meg ezeken az 
evangélium szellemét kisugárzó tanácskozásokon, előadásokon, 
templomi igehirdetéseken és nagygyűléseken. Magyarhoni evang. 
Sionunkat ez ünnepségen Br. Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő vezetése alatt 11 tagból álló küldöttség képviselte 
(egyházkerületűnkből Duszik Lajos főjegyző vett benne részt) 
és Br. Radvánszky A. üdvözlő, Kapi Béla püspök szószéki 
beszéde és Dr. Prőhle Károly egyetemi tanár e lőadása nem-
csak hogy teljes mértékben összhangban állott a lezajlott 
ünnepségek emelkedett irányzatával és fokozta azok Isten-
áldotta sikerét, de a magyar Lutheránia a külföldi hittestvérek 
közt főként Raffay Sádor püspök kiváló buzgóságából gyökeret 
vert jóhírnevének és köztekintélyének az emelésére is jóté-
konyan hatott közre. 

Jubiláris formában nyilatkozott meg egyetemes egyházunk 
hálás kegyelete a múlt év szeptember 23-án Kisbágyonban, 
néhai ácsai Balogh Péter, egyetemes egyházunk e nagyemlékű 
volt felügyelője, halála 100 éves fordulóján megújított síremléke 
felavatási ünnepélyén és ugyanaznap délelőtt folytatólagosan 
a sziráki templom falain a nagy jótevő, néhai gr. Teleki-Róth 
Johanna elhelyezett emlékműve ünnepi felavatásán. Az előbbi 
ünnepélyen a bevezető imát mondottam. 

Egy hónappal később, október 22-én ugyancsak a kegye-
letes öröm és a ragaszkodó tisztelet érzéseivel jelentünk meg 
Ácsán, a báró Prónay Dezső kastélyában, hol egyetemes egy-
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házunk tiszteletbeli felügyelőjének, mindnyájunk büszkeségének, 
a nemzeti, társadalmi és egyházi közélet kimagasló vezéralak-
jának, az evangéliumi és a hazafiúi erények megtestesülésének 
élete 80-ik éve betöltése alkalmából az egyetemes egyház 
népes küldöttsége élén báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelőnk rokoni érzéssel, egyben a kiváló egyéniséget mes-
teri módon jellemző méltatással üdvözlő beszédjével hódoltunk 
az ünnepelt kiváló lelki nagyságának és Isten iránt megtelje-
sedett hálával bámultuk az ő csodálatos mértékben megőrzött 
testi és szellemi rugékonyságát. Javaslom, méltóztassék a Káté 11 Java! 

megjelenés, a speyeri birodalmi gyűlés jubiláris ünnepélyei és 
báró Prónay Dezső élete 80-ik éve betöltése alkalmából érzett 
ünnepi érzéseinek a Mélt. és Ftdő Egyházkerületi Közgyűlés 
is kifejezést adni. 

Itt tartom még megemlítendőnek, hogy a Protestantismust 
Védő Nemzetközi Szövetség ez idei III. teljes ülését október 
havában Budapesten és Debrecenben tartotta meg, mely utóbbi 
alkalommal a ref. nagytemplomban tartott ünnepi estén a záró-
beszédet én tartottam. 

Ezek után legyen szabad jelentésem további részében 
az egyetemes egyházat, a társkerületeket, saját kerületünket és 
annak alkotórészeit érdeklő főbb eseményekről a következők-
ben beszámolnom 

Egyetemes egyházunk életét elsősorban annak az államhoz 2) Az eJj 
való viszonya befolyásolja. E viszony elvi alapjairól volt SZe- viszonya 

rencsém mult évi jelentésemben kifejezésre juttatnom álláspon-
tomat. a melyen nincsen okom változtatni. Gyakorlatilag meg-
nehezíti e viszony normálissá és a nemzeti és az egyházi 
közérdek szempontjából kívánatossá fejlődését többrendbeli 
kormányintézkedés. Ismételt előlerjesztéseink, sőt a Melenek 
a m. évi egyetemes közgyűlés alatt történt küldöttségi kérel-
mezései dacára nem történt intézkedés sem az elemi iskolai 
tandijkárpótiás valorizálása, sem az iskolafenntartói, különösen 
pedig a tanítói nyugdijterhek enyhítése, sem a lelkészi korpót-
lék valorizálása, lelkészek vasúti jegykedvezményének biztosí-
tása, sem a kántori javadalmak be nem számítása, sem a va-
sár- és ünnepi szesztilalom bevezetése, sem a szükségessé 
vált új rendes és segédlelkészi állások államsegéllyel való 
szervezése, sem a hitoktatók szolgálati előléptetése stb. tár-
gyában. Az egyházi szükségletek az állam által való elis-
merése nélkülözi a fejlődő élet követelményei előtt való meg-
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3) A többi fe le-
kezetekkel 

s z e m b e n va ló 
v i s zony . 

A k ö z ö s prot. 
b izot tság 

m ű k ö d é s e . 

hódolást. Stagnálásra vagyunk utalva- Az 1848. XX. t. cz. Ki-
fejezetten tételes rendelkezései az a lkalmazás terén kezdenek 
elhomályosulni. Sőt, az oly intézkedések, a melyekkel a kul-
tuszkormány az 1923- XXX. t. cz. 4-ik §-ban foglalt felhatal-
mazásra való utalással egyes kisebb népességű elemi iskoláink 
felekezeti jellegének a megszüntetését, községivé vagy államivá 
való átalakulását, beolvadását szorgalmazza, vagy a középis-
kolák fenntartását az egykor kötött szerződések rendelkezé-
seinek továbbra is figyelmen kivűl hagyásával megnehezíti, 
az egyetlen evang. főiskola, a miskolci jogakadémia léte és 
fenntartása kérdésében sűrűn ismétlődő miniszteri kijelentések-
kel kongatja meg a vészharangot: mintha egyenesen a vissza-
fejlesztés és a visszafejlődés kényszerhelyetét akarnák felidézni. 
Pedig a hazai Protestantismus itteni történelmi kialakulásának 
az eltörölhetetlen jellegénél fogva iskoláival áll vagy bukik-
Azért tanácsos lesz úgy a saját körünkben, mint református 
atyánkfiaival összefogva, iskoláinkhoz törhetetlenűl ragaszkodva, 
egyetértő szellemben biztosítani egyházaink apáinktól öröklött 
iskolabtrtokállományát, — és követelnünk az 1848. XX. t. cz. 
belterjesebb végrehajtását. — Az ál lamnak az egyházzal való 
viszonyára tartozik még annak s megemlítése, hogy a két 
protestáns egyház vezető körei a közös prot. bizottság felter-
jesztése útján állást foglaltak az állami iskolapolitika ás a fe-
lekezetek egymás közötti viszonyainak egyes aggasztó jelen-
ségeivel szemben, — hogy e felterjesztések egyikére az a meg-
nyugtató válasz érkezett, hogy az egyházi adók az állami 
adókkal együttes kezelése tárgyában 1927-ben kiadott pénz-
ügyminiszteri rendelet nem kívánja érinteni az egyházak auto- 
nom adókivetési és behajtási jogkörét, — s hogy az adócsök-
kentés cimén adott államsegély egy halvány árnyalattal emel-
kedett, amety azonban felosztva a négy kerület, majd ezek 
egyházai között, alig jelent a jelenlegi helyzeten való legcse-
kelyebb enyhítést, úgy, hogy nézetem szerint tulajdonkép más 
égető szükségletre volna felhasználandó. 

Egyetemes egyházunk életére másfelől kihatással van a 
más felekezetekkel szemben való viszonya. E téren a reformá-
tus testvérekkel szemben való viszonyunk a lefolyt évben, ha 
lehet, még az eddiginél is bensőségesebben alakult ki. Együtt 
ünnepeltünk, együtt tanácskoztunk egyházaink jövője felől 
ismételten, együtt tettünk lépéseket törvényes jogaink védel-
mében. A közös prot. bizottság a közóhajnak megfelelőleg 
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bírálat alá vette a közélet felekezetközi téren felmerült főbb 
jelenségeit s azok felőli állásfoglalását felterjesztésekbe foglaltan 
hozta a kormány tudomására, e részben főleg az 1848 XX. t. c. 
végrehajtása tárgyában kelt emlékirattal foglalkozva, — más-
felől a túlsó tábor felől minket u jabban röpiratokban és törté-
nelmi művekben ért támadásokkal szemben szükségét látta a 
Protestáns Irodalmi Társaság útján e támadások intézményes 
elhárítására főleg oly tudományos alapossággal megszerkesztett 
magyar egyháztörténeti adattár közzébocsátását, a mely egy-
házaink igazainak bizonyításában magoknak az eredeti forrá-
soknak cáfolhatatlan eréjével vonul fel. 

Kapcsolatosan jelentem, hogy a csonkamagyarországi uni-
tárius egyház betöltötte az igazgató-tanács világi elnöki tisztét 
dr. Mikó Ferenc igazságügyminiszteriumi h államtitkár, főgond-
nokhelyettes személyével, kit ez alkalommal szívélyesen üd-
vözöltem. 

Egyetemes egyházunk életének egyik közelismerést aratott 
jelensége volt a Lutherszövetségnek az egyetemes közgyűlés 
napjai során tartott előadó napja, amely jelesebbnél-jelesebb 
előadásokban tárta fel egyházunk sociális feladatait, ugy, hogy 
e részben valóságos tanfolyam komoly értékével birt és egyen-
értékű kárpótlást nyújtott a tervezett evangélikus nagygyűlés 
rendezési nehézségek miatt történt elmaradásáért. 

Ugy a Lutherszövetség, mint a Meie közgyűlésén felme-
rült az özvegy papnék otthona létesítésének a gondolata, s ime, 
alig pár hó leforgása alatt az Evangélikus Papnék Országos 
Szövetségének lelkes, buzgó, mozgékony vezetősége szerencsé-
sen lebonyolított alkalmi vétellel máris biztosította e nemes 
célú egyházi sociális intézmény mihamarább való mű-
ködhetését. Erre a szövetségre, különösen annak a mun-
kát jobban bíró fiatalabbkorú tagjaira vár az a nemes 
feladat, hogy az evang. lelkészi karral és a helyi nőegyletek-
kel karöltve szerves programm kidolgozásával működjék közre 
abban, hogy egyházunk intézményesen kapcsolódhassék bele 
a nemzeti társadalom keresztyén sociális törekvéseinek a szol-
gálatába. 

Egyetemes egyházunk zsinati nagybizottsága és az ennek 
kebelén belül alakúit kisbizottság ismételten tartott ülésein 
megvitatta és megállapította azon főbb irányelveket, amelyek 
szem előtt tartásával a létesítendő új törvénykönyv hatásköri, 

4) A Lulher-
s z ö v e l s é g 
e l ő a d ó napja. 

5) A z E- P. 0 . 

Sz . 

6) Zsinati 
e lökcszületek. 
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7) Theol . 
Otthon. 

8) Le lkészképző 
szeminárium-

9) Lelkészképe-
sitő vizsgálati 

szabályzat . 

10) A theol. fa-
kultás intézeti 

épülete . 

11) Egyéb fon-
tosabb egyete-
m e s kögyülés i 

határozatok. 

szervezeti kérdései, illetve az ezeket magukban foglaló tételes 
törvénypontozatok kidolgozandók lesznek. 

Bizonyára nagy örömmel tölthet el mindannyiunkat az 
a híradás, hogy egyetemes egyházunk legújabb alkotása, 
a soproni theologiai Otthon még ez év folyamán átadható lesz 
magasztos rendeltetésének. Jövendő Thimotheusaink ez igazi 
„Alma Mater"-én nyugodjék a Gondviselés Urának bőséges 
áldása. 

De fokozza örömünket az a legújabban szerzett értesülé-
sünk is, hogy a budapesti egyház középiskolai infernátusi helyi-
ségei egy részén a régóta felállítani tervezett lelkészképző sze-
minárium is már az új tanév kezdetén megkezdheti működé-
sét. Vallásos, evangéliumi érzület és hitbuzgalom, a hazafias 
és társadalmi erények ápolása, a tudományos ismeretkincs 
gazdagítása, a gyakorlati képzettség kimélyitése, komoly, mun-
kás, szeretetteljes magatar tásban nyilvánúló szolidaritás ápo-
lása legyenek az új intézmény vezérelvei, és akkor az kimond-
hatatlan á ldássá fejlődik jövendő lelkészi generációnkra és 
evang- egyházegyetemünkre nézve. 

A lelkészképesítő vizsgálati szabályzatnak a püspöki kar 
által kidolgozott tervezetét m. é. egyetemes közgyűlésünk el-
fogadta és azt a f. é. január 1-étől kezdődő hatállyal életbe 
is léptettette. Fakadjon belőle gazdag áldás egyetemes Sionunkra. 

Ugyancsak a lelkésznevelés gondolatkörébe vág az a meg-
nyugtató értesülés is, hogy a minisztérium két éven belül 
megépítteti a soproni theol. fakultás új intézeti épületét, amelyre 
már égetően nagy a szükség, mert a hallgatók létszámának 
örvendetes emelkedése mellett a jelenlegi elhelyezkedés tart-
hatatlan. 

A fent elősoroltakon k.vül mult évi egyetemes közgyűlé-
sünk a következő fontosabb, közérdekű határozatokat hozta : 
Szükségesnek tartja egy egyházvédelmi szabályzat megalkotá-
sát. Továbbra is megszervezte a prot. sajtótudósítói szolgá-
latot- Utasítást adott a tanítás minden fokozatára és minden 
iskolafajtára való tekintettel készítendő vallástanítási tanterv 
és utasítástervezet kidolgozására. Tudomásúl vette, hogy a 
vallástanárok képesítésére vonatkozó szabályzat készül. Utasí-
tást adott a nem evang. középiskolákba járó ifjúság belmis-
siói vezetésére. Életbe léptette a tanítóképzők vallástani tan-
tervéhez készült utasítást. Kötelezőnek mondotta ki az állami 
tantervnek a 6 osztályú elemi iskolákban való alkalmazását, 
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deprekatiós szünnap engedélyezésére a nem ev. középiskolák-
ban lépéseket tett- Elrendelte, ahol azt a viszonyok lehetővé 
teszik, a 8 osztályos elemi iskola felállítását, valamint az elemi 
iskolai szakfelügyelet ellátására tervezet készítését. A tanító-
képzők szegénysorsú ev. növendékeinek anyagi támogatását 
a tehetősebb egyházak és egyháztagok figyelmébe ajánlotta. 
Hozzájárult a vallástanítás keretében megfelelő vetített képek 
alkalmazásához, valamint a Magyar Holland r. t.-i mozgófény-
képsorozatok iskolai ifjuságunk részére leendő bemutatásához-
Hetyeselte a testnevelési órák számának felemelésére vonatkozó 
törekvést. Felhívta a gyülekezeteket téli gazdasági iskolák fel-
állítására. Megállapította, hogy az iskolai gyűjtések engedélye-
zése törvény alapján az egyházi főhatóság hatásköréhez tar-
tozik. Kijelentette, hogy a megürült tanítói állomások betölté-
sénél a B. listákra került tanítók a miniszter által sürgetett 
alkalmazását mindenkor összhangba kívája hozatni az egyház-
község saját jól felfogott érdekeivel. Kimondotta új iskolai 
statisztikai táblázatok kinyomatását. Lépéseket tett, hogy a 
theológiára készülő középiskolai ifjúságnak módja és alkalma 
lehessen a görög nyelv elsajátítására. Elrendelte, hogy egyházak 
és iskolák anyakönyveiket, naplóikat, tanulmányi könyvecs-
kéiket stb. a Luthertársaság könyvkereskedésében szerezzék be. 
A költségvetés kapcsán megállapította a közalap j ár ulák — ösz-
szeget fejenkinti 1 fillérben, továbbá, hogy az adóalap címén 
12000 pengővel több áll rendelkezésre s e többletet a régi 
arány szerint felosztotta. — Szabályzattervezetet készíttetett az 
u. n. püspöki javadalmi földek kezeléséről. Intézkedést tett 
az egyetemes névtár kiadása tárgyában. — Egyházkerületünk 
felterjesztéseivel is foglalkozott- Jóváhagyta a lelkészválaszlási 
szabályrendelet módositását, a kerületekhez leszállította a ja-
vadalmas tisztviselők házasságkötésére vonatkozó szabályzat-
tervezetet, nemkülönben a c ímadományozások tárgyában tett 
indítványt, nem járult hozzá az egyetemes közgyűlés határide-
jének intézményes megrögzitéséhez, — a belmissiói munka 
irányítását az egyházkerületre bizta, olcsó m. népies naptár 
kiadása iránt lépéseket tett, az egyházi esketések tárgyában ki-
adott 1895-iki ideiglenes utasítás a szükséghez képest esetleges 
átdolgozására bizottságot küldött ki, nyilvántartja a vasárnap 
megszentelésére teendő kormányintézkedéseket, és a fogházi 
istentiszteletek helyiségkérdését. A bizottságok újjáalakítása 
során a vallástani bizottságba Lábossá Lajost, a Hunfalvy-
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alapitv., a lelkészsegélyezési alap- az üllői-uti házépítő biz, 
elnökévé Dr. Zelenka Lajost, a püsp. javadalmi földek kerü-
letközi bizottságába Platthy Mihályt választotta. 

Társegyházkerületeink közül főként a bányai egyházke-
rületnek voltak kiemelkedő öröm- és gyásznapjai. Múlt évi 
közgyűlésünket követőleg megtartott közgyűlésén ünnepelte 
Dr. Raffay Sándor páspöki működése 10 esztendejének a be-
töltését. Dr. Raffay Sándort a Gondviselés Ura a legfontosabb 
őrálló helyen bizta meg egy egyházkerület lelki vezetésével. 
És ő ennek a kitüntető feladatnak viharverésben — napsütés-
ben, itthon és a külföldön, szakadatlan buzgó munkássággal, 
férfias lelkülettel, lutheri határozottsággal, lángoló hazafiasság-
gal és egyházszeretettel tett eleget. Ünnepléséből egyházkerü-
letünk elnöktársam üdvözlő beszéde útján vette ki a maga részét, 
de kedves kötelességet teljesít a Mlts és Ftdő közgyűlés, ha a 
jubiláns püspököt külön határozattal is — amire nézve ezen-
nel tiszteieltel javaslatot teszek — melegen üdvözli és további 
működésére Isten áldásait kívánja. 

Alig némult el a püspököt ünneplő közöröm zaja, 
máris gyászba borúit a deáktéri templom és gyász ülte meg 
a lelkeket a bányai, de a többi egyházkerületben is: meghalt 
Dr- Zsigmondy Jenő, a bányai egyházkerület kiváló felügyelője, 
a kerületi felügyelői kar érdemdús Nesztora, az önzetlen, bölcs, 
szeretetteljes, figyelmes evang. egyházi szolgálat példaadó va-
lósága, aki közegyházunknak nehéz időben az egyetemes 
felügyelői munkakör helyettesítő ellátásával is hasonlíthatatlan 
szolgálatot tett- Az elvesztése feletti fájdalmat és testvéries 
részvétet elnöktársam és Dr. Mikler K. főjegyzőnk ő Méltósá-
gaik tolmácsolták a vesztesek előtt s javaslom, méltóztassék 
a veszteség nagyságához mért bennsőséges részvétét közgyű-
lésünknek is kifejeznie s erről a társegyházkerületet értesítenie. 
A megürült egyházvezetői tisztre a bányai egyházkerület köz-
bizalma Dr. Pesthy Pál békési egyházmegyei felügyelőt, ny. 
igazságügyminisztert választotta, akinek a f. évi május hó 15-én 
tartott ünnepélyes beiktatásán egyházkerületünk képviseletében 
elnöktársam ő Méltóságával együtt megjelentünk. Ez alkalom-
mal egyházkerületünk és a kerületi felügyelői kar képviseleté-
ben elnöktársam intézett üdvözlő beszédet új felügyelőtársá-
hoz, közgyűlésünk pedig, amit tisztelettel bátorkodom java-
solni, — bizonyára külön üdvözlő irattal is fordul a bányai 
egyházkerülethez és új felügyelőjéhez. 
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Fény és árny, munka, á ldás és izgalom — mint minden 
nagyobb testületben, — egyházkerületünk közéletében is válto-
zott. Örömteljes, megnyugvást és elégtételt nyújtó perceink 
voltak, amikor Kisvárdán befejezést nyert az önálló lelkészi 
állás betöltése, amikor Hernádvécse lelkészválasztási pere a 
legfelsőbb fokon is eldőlt s ezzel az ottani egyház belső éle-
téből elhárult a továbbfejlődés legfőbb akadálya , amikor emel-
kedni láttuk az új miskolczi tanítóképző-épület falait, amikor 
nyíregyházi Kossuth Lajos reálgimnáziumunk internátusi he-
lyiséget szerzett és azt rendeltetésének már át is adta, ami-
kor nyíregyházi leánylyceumunk egy második ház megvételé-
vel szilárdította meg fennállásának az alapjait - és, a mi 
mindezeknél fontosabb, mert minden egyházi közéleti á ldás 
örök forrása, amikor a beérkezett egyházközségi jelentésekből 
az egész vonalon azt látjuk és láttuk, hogy a vallásos hitbuz-
góság, ha lehet, még fokozottab mértékben nyilvánult meg 
a lefolyt esztendőben és elmélyült a belmissiói mozgalom 
kiszélesedésében, az egyház sociális feladatai iránt való érdek-
lődés emelkedésében, a szeretet és hitbuzgóság u jabb alkotá-
saiban is. És büszkeséggé, a hivatása magaslatán álló lelkészi 
kar iránti magasfokú, lelkes elismeréssé acélosodik bennünk 
ez az örömérzet, a mikor látjuk a reversalis és áttérési 

' statisztikának kerületünkben való felette kedvező alakulását, a 
szektárius mozgalom visszafejlődését, a közerkölcsök példás 
tisztaságának a bizonyságait, és sokhelyült, a túlnehéz gazda" 
sági viszonyok dacára is az egyházias áldozatkészségnek 
egy-egy megindító és megkapó fellángolását. 

De gondok és izgalmak redőibe borúi arezunk, amikor 
újból és újból hangzik felénk a fenyegető miniszteri szózat : 
szűnjék meg a jogakadémia, és ha önként nem hódol be a 
miniszteri akaratnak, a jogi szakoktatás készülő reformja 
kapcsán hozandó törvényhozási intézkedésekkel lesz gond arra, 
hogy elsorvadjon, életképtelenné váljék. Ezzel a törekvéssel 
szemben, a mely hallgatóságnak, tanári karnak, kerületi elnök-
ségnek nem egy fájdalmas orát, aggodalmakat, izgalmakat, sőt 
álmatlan éjszakákat szerzett, a kerület elnökrégének nem 
maradt más tennivalója, mint hogy a legutóbbi egyetemes és 
kerületi közgyűlési határozatok szellemében végre is kitartó 
gonddal, alapos közjogi és történelmi tanulmányok alapján 
megszerkesztett emlékirattal fordúljon a legfőbb helyre, 
Kormányzó úr ő Főméltóságához százados iskolafenntartó 
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jogaink védelméért és a miniszteri elhatározással szemben 
főiskolánk oltalmáért. Köteles figyelemből, de egyúttal ott is 
megértő méltánylást kérve, — Kormányzó Urunk ő Főméltósága 
által történt kegyes és egyházunk százados jogai iránti megértő 
jóindulatot sugárzó fogadtatásunk után — az emlékirat egy-egy-
példányát eljutattuk a miniszterelnök és a v. és közokt. ü. 
miniszter urak ő Nagyméltóságaikhoz és most már — kimerítve 
minden elképzelhető utat és eszközt — a nemzeti közvélemény 
és a törvényhozás jogtisztelő álláspontjától várjuk a további 
fejleményeket. 

Ha a fokozásnak ez esetben van helye, még több izga-
lommal, utánjárással , tárgyalással és aggodalommal járt az 
elnökségre és a tanítóképző igazgatójára nézve az építkezési 
kölcsön ügye. Az Országos protestáns hitelirodával még az 
építkezést jóval megelőzőleg az a megállapodás létesült, hogy 
az építkezéshez 28500 dollár = 162450 pengó kölcsönt nyújt 
az intézet a rendelkezésére álló amerikai hitelösszegből. Az 
általunk kimutatott fedezetet, a telket, az építendő új épületet 
és a miniszter által írásban biztosított évi 12000 pengő építke-
zési segélyt az intézet vezetősége bőségesen elégségesnek ta-
lálta a hitelnyújtásra, annál is inkább, mert Miskolc tvhj. város 
nagylelkűségéből jogerős határozattal biztosítva volt számunkra 
az építkezés céljára szükséges 308 D-öl kiterjedésű Dajka 
Gábor-utcai városi telek ingyenes átengedésén kívül további 
24000 pengő építkezési' segély. A hitelnyújtás feltételei múlt 
évi kerületi közgyűlésünkön ismertetve voltak, azokat a köz-
gyűlés tudomásul vette, az elnökség a vonatkozó kölcsönügy-
iratokat aláírásával ellátta, s minden a legszebben megindult, 
az építkezés kezdetét vette, majd ez év tavaszán rohamosan 
haladt, amidőn a Prot. Hitelirodától azt a kellemetlenül ható 
értesülést szereztük, hogy az amerikai pénzpiacon beállott 
kedvezőtlen fordulat következtében Amerika megszorította a 
hitelt, nem ad pénzt s igy egyelőre az eddig folyósított 13500 
dolláron kívül legfeljebb a még készpénzben a Hitelirodának 
rendelkezésére álló további 6000 dollár kölcsönrészlet folyósí-
tására számíthatunk, de erre is csak úgy, ha az adókivetési 
joggal rendelkező valamelyik nagyobb egyház vállalja érte 
a készfizető kezességet. Ha a késedelmeket, pereket, az épít-
kezés abbamaradásá t el akartuk kerülni, nem maradt más 
hátra, mint a mostani rendkívül kedvezőtlen pénzpiaci hely-
zetben alkalmazkodni a kényszerhelyzethez, elfogadni az új 



hitelnyújtási feltételeket, és keresni egyházat vagy egyházakat , 
amelyek a folyósítandó kölcsönrészlet annui tása erejéig, a sza-
badon álló építkezési államsegély lekötésével vállalják a kész-
fizető kezességet. A miskolci egyház nemesen gondolkodó és 
együttérző vezérkara, élén Lichtenstein László felügyelővel és 
Duszik Lajos lelkészszel, testvéri készséggel vállalkozott a fel-
tétel teljesítésére, maga részéről csupán azt kötvén ki, hogy 
viszont azon emberi számítás szerint nem várható, de abstract 
jogi felfogás szerint mégis számbaveendő eshetőségre, ha 
a kormányzati irány teljes megváltozása vagy más gátló kö-
rülmények esetén az építkezési államsegély nem folyósittatnék, 
az egyházkerület többi egyházközségei is köteleztessenek a 
6000 dollárból akkor még törlesztetlen kölcsönrészlet terhei 
aránylagos viselésére vagyonarány szerint. Ez értelemben az 
esperes urak útján máris köriratilag fordultam az egyházköz-
ségekhez és erős a reményem, hogy e pusztán teoretikusnak 
mutatkozó tehervállalástól vonakodni nem fognak és ekként 
lehetővé teszik a 3 hónapi folytonos izgalommal és töprengéssel 
járó kölcsöntárgyalási ügy szerencsés befejezését és az építkezés 
továbbhaladását . — Tisztelettel javaslom, méltóztassék Miskolc 
tvhj. városnak, élén Dr. Hodobay Sándor polgármesterrel, 
a szükséges telek és építkezési segély nagylelkű adományozá-
sáért és Lichtenstein László Őméltóságának az építkezési köl-
es in lebonyolítása körüli buzgó fáradozásáért őszinte köszö-
netét nyilvánítani és felhatalmazni a kerület elnökségét, hogy 
amennyiben az építkezés és berendezés befejezése érdekében 
elkerülhetetlenné válik, és a fedezetet biztosítva látja, az egy-
házkerület képviseletében átmenetileg függő kölcsönt, — ha 
pedig továbbmenő amerikai kölcsön állana rendelkezésére az 
Orsz. Prot. Hitelszövetkezetnek, a 28500 dollárból még rendel-
kezésre álló további törlesztéses kölcsönt a szokásos kötvény-
feltételeknek a kerület képviseletében elvállalásával felvehesse, 
az építkezést és berendezést befejezéshez juttassa és amennyi-
ben erre is fedezet állana rendelkezésre, a tanítóképzőinter-
nátust berendeztethesse és rendeltetésének á tadhassa . 

Es ha már érintettem a gondterhes órák terén mutatkozó 
fokozódást, úgy ismertetnem kell a vanyarci püspöki jauadalmi 
földbirtokon szükségessé vált építkezés ügyét is. Ismeretes 
a Mélt. és Fldő közgyűlés előtt az a katasztrofális csalódás, 
amely részben a földbirtok minőségében, de még nagyobb 
részben a gazdasági épületek terén ért mindannyiunkat a vett 
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leírások, hivatalos megállapítások és szóbeli értesülésekkel 
szemben. Teljesen meddő dolog volna ma már, amikor a ke-
rületi közgyűlés annak idején megtette az elfogadásról szóló 
nyilatkozatát, kutatni, ki és mi az oka annak, hogy a közgyű-
lés színe előtt annak idején birtok és épületek felől kedvező 
színű ismertetés hangzott el. Tény, hogy az épületek Po-
temkin-falvak-szerü külső képe annak idején a helyszínén tár-
gyaló bírákat és az államkincstárnak ott megjelent képviselőit is 
tévedésbe ejtette s hogy a gazdasági épületek belső szerkezeté-
ben csak utólag, az átvételt követő első és második év telén 
vált szembetűnővé számos fogyatékosság és hiány. A kerületi 
elnökség — költséget és fáradságot nem nézve, — ismételten 
megjelent a helyszínén és ottani észlelet-készítéseibe, tanács-
kozásaiba elébb a pénzügyi bizottság illustris elnöke, majd 
Platthy Mihály esp. másodfelügyelő Oméltóságaikat, s az 
előbbinek szives hozzájárulásával mint szakértőt, Marschalkó 
Béla társulati építkezési főmérnököt ismételten is belevonta. 
A szakértői megállapítás, sajnos, odanyilatkozott, hogy azon 
célból, hogy a birtokon egyáltalán gazdálkodni lehessen, lehető 
rövid időn belül gondoskodni kell a gazdasági épületekbe 
mintegy 40000 pengőt kitevő beruházásokról. A megdöbbentő 
szakértői vélemény hatása alatt Dr. Rásó Lajos egyetemes 
ügyész úr Őméltóságának lekötelező szívességgel felajánlott 
közreműködésével a kerületi elnökség sürgős beadvánnyal for-
dult az O. F. B.-hoz új becslési eljárás foganatbavétele érdeké-
ben. Ez meg is történt, a kerületi elnökségnek, az egyetemes 
ügyész úrnak és fentnevezett szakértő úrnak a közbenjöttével s 
eredménye az a bírói megállapítás volt, hogy főként az épületek-
ben mutatkozó szerkezeti fogyatékosságok és részben a föld-
birtok állapota miatt az egész birtok megváltási áraként az 
eredetinél 80000 pengővel kisebb érték vélelmeztetett- Ezen az 
alapon a kerületi elnökség indokolt előterjesztéssel élt a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi, valamint a pénzügyminiszter urak-
hoz, hogy ezen, az egyházkerületi elnökség közbelépése kö-
vetkeztében az államkincstár javára mutatkozó megtakarítás 
terhére méltóztassék legalább annak a feleösszegét a birtok 
gazdasági épületei halaszthatatlan helyrehozása céljaira az 
egyházkerületnek a rendelkezésére bocsátani. Magam ismétel-
ten és ismételten személyesen tárgyaltam a pénzügy- és kul-
tuszminiszter urakkal, legalább tízszer sürgettem az ügy ked-
vező elintézését, ugyanígy járt el elnöktársam, sőt felkérésünkre 
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az egyet, felügyelő, az egyet, ügyész urak őméltóságaik, 
Dr. Pesthy Pál bányakerületi felügyelő úr Őexcellenciája is. 
Mindenünnen, mindenkivel szemben elhangzott a kijelentés, 
hogy a kérés teljesen méltányos, az egyházkerület valóban 
saját hibáján kivűl jutott e kínos helyzetbe, a kerületen segí-
teni k e l l . . . de maga a segítség ténye még mindig várat ma-
gára. Közben azonban a már bedőlt vagy bedőléssel fenye-
gető gazdasági épületek egy kisebb részén segíteni kellett és 
ez máris megemésztett kamatostul több, mint 17000 pengő 
kiadást, amit a kerület pénztára csak függő kölcsönnel tudott 
fedezni s közvetlen előttünk áll egy, ugyancsak halaszthatatlan-
nak mutatkozó ú jabb javítási, illetve karbahozatali építkezési 
turnus, csaknem az előbbinek megfelelő költséggel. Ki és hon-
nan fogja a felmerülő terheket fedezni? . . . A lehetetlen hely-
zetből szerény véleményem szerint nincsen más kibontakozás, 
mint az, hogy az egyházkerület méltóságos és ftdő közgyűlése 
magából a közgyűlésből intézzen sürgős felterjesztést a nmélts. 
vallás- és közoktatásügyi kormányhoz, hogy a jövő évi ál-
lamsegélyt kifejezetten a tiszai ág. h. ev. egyházkerület püs-
pöki javadalmi földjén a megelőző állami és bírói eljárás során 
nem észlelt építkezési fogyatékosságok és hiányok eloszlatására 
legalább évi 4000 pengővel felemelni méltóztassék, hogy így 
ezen az alapon a megfelelő törlesztéses kölcsönt felvenni és 
az ottani építkezést folytatni és befejezni lehessen. Minderre, 
— s arra is, hogy a mór most haladéktalanul szükséges építke-
zésekre függő kölcsönt vehessünk fel, a kerület elnökségének 
méltóztassék megadni a felhatalmazást, s méltóztassék az ügy 
ben önzetlenül, nagy fáradsággal eljárt Zorkóczy Samu, Platthy 
Mihály, — továbbá br. Radvónszky Albert, Dr. Rásó Lajos 
Őméltóságaiknak és Dr. Pesthy Pál Őnagyméltóságának a ke-
rületi közgyűlés hálós köszönetét tolmácsolni. 

Az egyhózegyetem és egyházkerület fontosabb ügyeinek 
a letárgyalása és elintézése végett minden esetben intézkedtem. 
Így az egyházkerület és egyházegyetem határozatainak a vég-
rehajtása, a miniszteri rendeletek megfelelő elintézése, az egy-
házkerületi törvényszéken felmerülő ügyek tárgyalásának elő-
készítése, a sajtónap, a bibliai vasárnap, az imahét megülése, 
a fogházmissió céljaira egy offertórium átengedése, a kiskáté 
megjelenés és a speyeri protestóció jubiláris évfordulóinak 
emlékünneppel megülése, a nemzeti ünnepek megtartása, az 
egyházkerületi, közép- és főiskolai közigazgatós zavartalan 

VII. Javaslat . 
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15. F u n t o s e b b 

miniszteri 

rendeletek. 

menetének biztosítása, a belmissiói és hitéleti törekvések sike-
rének lehető előmozdítása érdekében. Hivatalos ügyirataim 
száma, túlnyomólag sajátkezű fogalmazással, és csak a fel-
merült ügyekre szóló számozással kitesz 2199-at. — A kerület 
irodaigazgatója, Hronyecz József püspöki titkár úr ez évben 
is szokott buzgalmával, szorgalmával és hozzáértésével volt 
segítségemre az ügyek lebonyolításában, a technikai munka 
nagy terhét pedig beváló ügyességgel intézte el Mikler Er-
zsébet gép- és gyorsírónő, akit a m. é. közgyűlés felhatalma-
zásából a m. é. októberétől kedve alkalmaztam az irodában. 
Az egyházkerület központi irodáját és levéltárát a f. é. tava-
szán az újonnan épült Lutherházba költöztettük á l . 

Az elmúlt közigazgatási évben összesen 198 drb. minisz-
teri rendeletet vettem. Ezek közt a legfontosabbak közzé so-
rozhatok a következők: A jogakadémiára felvehető hallgatók 
létszámát 40-ben, majd ú jabb felterjesztésekre 50-ben állapítja 
meg. — A tanítóképző gyakorló iskolája szervezéséhez állam-
segéllyel nem járúl hozzá. — Az 1928. év II. felére 1854 p. 
kerületi államsegélyt folyósít. — Elvben kijelenti készségét a 
Kossuth Lajos reálgimnázium kebelében felállítandó internátus 
anyagi támogatására. A „Magyar Hét" eszméjének felkarolá-
sára hív fel. Az itthon beszerezhető ipari gyártmányokra hívja 
fel a figyelmet. — Postaköltségül kiutal 934 p-t. — A reál-
gimnáziumhoz és leánylyceumhoz a kormányhatósági felügye-
let gyakorlására Ady Lajos tankerületi főigazgatót küldi ki. — 
Felhív, hogy járuljak hozzá a zsindelyesi, kölesei, tállyai és 
jáktalvai iskolák községivé tételéhez és a népiskolai testneve-
lési órák számának felemeléséhez. — Az illetmények folyósí-
tása szempontjából megszünteti az eddigi életbenlét — igazo-
lási kényszert. — A leánylyceum internátusának létesítéséhez 
államsegéllyel nem tud hozzájárúlni. — A tanszerek iskolai 
árúsítását tilalmazza. — Az 1929- év I. felére kiutalja az ál-
lamsegélyt, úgy mint eddig. — Záhony Dezső tanítót előlép-
teti a VII. fiz. osztályba, Kubacska István még egy évre mű-
ködésben tartásához hozzájárúl. Engedélyt ád a szikszói leány-
egyháznak orsz. adománygyűjtésre. Közli özv. Géressi Kálmánné 
legfelsőbb kitüntetését. Kijelenti, hogy az állami háztartás hely-
zete nem engedi meg a tandijkorpótlék valorizálását. Meg-
szabja a feltételeit a tanítóképző 8-ik tanszéke megszervezé-
sének. Abaújszántónak engedélyt ad orsz. adománygyűjtésre. 
Felhív a világháború kimagasló fegyvertényei (Limanova stb.) 
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és más hazafias ünnepek megülésére. Közli Dr. Vietörisz 
Józsefnek tankerületi főigazgatói címmel történt legmagasabb 
kitüntetését, — egyes tanárok, tanítók magasabb fizetési osztályba 
előléptetését, — a továbbképző tanfolyamokra való felvételek 
feltételeit slb- — Mindezen rendeleteknek az autonomia szem-
pontjainak szoros szemelőtt tartásával igyekeztem pontosan meg-
felelni. 

Amikor az egyházkerületi élet főbb, örömet keltő esemé-
nyeiről és törekvéseiről szóltam, már megemlékeztem a hitélet, 
vallásos buzgóság, a tiszta erkölcsi élet és az élénk belmissiói 
törekvések áldott jelenségeiről, kihatásáról. Folytatólagosan van 
szerencsém az idevonatkozó és egyben a népmozgalom hul-
lámzását is feltüntető főbb statisztikai adatokat a következők-
ben feltárni: 

1. Az egyháztagok lélekszáma a kimutatások szerint az 
1927. évivel szemben, összesen 1995 főre rúgó emelkedéssel 
32036 lelket tesz ki. Apadás a K a n a d á b a való nagyobbmérvű 
kivándorlás miatt Sajókazán mutatkozik. 

2. Keresztelések száma: 881, tízzel kevesebb a m. évi-
nél. Egyke nyomok mutatkoznak Miskolcon, Diósgyőrött, Sajó-
kazán, ahol ez ellen népies előadásokkal próbálnak küzdeni. 

3. Esketések száma : 295, nyolccal kevesebb a m. évinél. 
A tiszta párok száma 147 (a m. évivel szemben hanyatlási) , 
a vegyeseké 148. 

4. Reversális javunkra 69 esetben, tehát 21-el több, mint 
1927-ben. A kedvező eredmény előidézésében részesek Nyír-
egyháza, Miskolc, Debrecen, Ózd, Tállya, Sajókaza, Fancsal, 
Diósgyőr vasgyér és Arnót buzgósága, s Nyíregyházán még 
külön is Krieger Mihály lelkész, Krecsák János s. lelkész és 
Krecsák László kántor minden dicséretre méltó fáradozása. 

5. Reversális kárunkra 40 esetben, tehát 1 -el több ada-
tott. mint az elmúlt évben. 

6. Hozzánk áttértek 63-an, 32-vel többen, mint egy év-
vel ezelőtt. 

7. Tőlünk kitértek 37-en, 2-vel kevesebben, mint tavaly. 
— A 4—7 pontok alattiak összehasonlí tása bizonyára öröm-
teljesen megnyugtató hatást vált ki mindannyiunkban s elis-
merést az eredményt előidéző pásztori buzgóság iránt. — Ezek 
a reversálist, áttérést sürgető, szinte kikényszerítő pressionálá-
sok ugyan nem az evangéliumi egyház belső meggyőződésé-
nek a fegyvertárából valók, — de ha egyszer provokáltatunk, 

16. Be lmiss ió i 
helyzet kép 
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az önvédelem jogos érdeke követeli, hogy, ha kell, hasonló 
fegyverekkel küzdve is helytálljunk. 

8. A konfirmáltak száma a maga 404 lelkével 76 főnyi 
apadás t mutat a m. évvel szemben. 

9. Az Úrvacsorázók száma a maga 20929 főnyi hatalmas 
táborával viszont 1900 főnyi emelkedést tüntet fel, nyilvánvaló 
jeléül a töredelem és bűnbánat s az Úr kegyelmi ajándokai 
után való sóvárgás elevenségének. 

10. Az elhaltak száma, az 1927. évi adatokkal szemben, 
9 főnyi emelkedést mutat és végeredményben 613-at tett ki. 

11- A vadházasságok a m. évivel szemben 6-al kevesebb, 
összesen 10 esettel vannak kimutatva. 

12. A belmissiói jellegű egyesületi élet mozgékonyságáról 
áldott termékenyítő és az egyház hitéletére gyümölcsöző hatá-
sairól ugyanazokat a megnyugtató, örvendező megállapításokat 
tehetem, mint a múlt évben. Működött pedig 8 helyen nőegy-
let, 5 helyen leányegylet, 8 helyen ifj. Lutherszövetség, 4 he-
lyen egyházi énekkar, 2 helyen filléregylet, 1 helyen templom-
egyesület, 1 helyen külön bibliakör, 4 helyen vasárnapi iskola 
és gyermekistentisztelet, 6 helyen szervezett, rendszeres biblia-
óra, 1 helyen szervezett nőegyleti theaestély, 1 helyen szerve-
zett nőegyleti Lutheruzsonnák, tehát összesen 41 alakulattal, 87 
bibliaórával, 81 belmissiói összejövetelen, illetve vallásos dél-
utánon és estén. A fejlődés dicséretreméltó s külön elisme-
réssel kell adóznunk ez évben Diósgyőrnek, amely leányegy-
letet, Ózdnak, amely Lutherszövetségi női tagozatot, Borsod-
nádasdnak, amely ifj. Lutherszövetséget, Nyíregyházának, amely 
nőegyletet alkotott, Rudabányának , amely bár nem szervezett 
belmissiói alakulatban, de azért rendszeresen ismétlődő egy-
háztársadalmi összejöveteleken is igyekszik a templomépítés 
nagy eszméjét közelebb vinni a megvalósuláshoz és Hernád-
vécsének, amely a lelkész buzgóságával a gyülekezet férfi és 
női tagjai részére a tél folyamán igyekszik bevezetni a rend-
szeres esti bibliamagyarázatokat. 

13. A kötelező gyűjtések és offertóriumok mindenütt be-
tartattak. Begyűlt pedig a szokásos kerületi és gyámint. offer-
tóriumokon kivül a saj tónapra és a fogházmissió céljaira együt-
tesen 121 P 82 f. 

14. Közegyházi célokra befolyt 9054, 6168 P-vel kevesebb 
mint tavaly, amit megmagyaráz a magángazdaságok helyzeté-
nek a múlt év óta bekövetkezett nagyfokú hanyatlása. 
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15. Általános társadalmi és nemzeti célokra egyházaink-
ban 2129 P visszaeséssel mindössze 286 P gyűlt be, legalább 
is csupán ennyi mutattatott ki. 

16. Egyházközségeink a br. Baldácsy-alapból, az adó-
csökkentési és közalapból, részben (Kisvárda) a kerületi pénz-
tárból és jórészben a gyámintézet fokozott mértékben nyújtott 
adományaiból a mult évivel szemben 3106 P-vel több, össze-
sen 11418 pengő segélyben részesültek. 

17. Egyházi lapjaink, Luthernaptár, missiói iratok, füzetek 
és lappéldányok száma a kerületben a m. évivel szemben 
27-el kevesebb, vagyis 1767. 

18. Belmissiói, szórványlátogatási, közgyűléseken és kon-
ferentiákon való részvételi céllal a kerület lelkészi kara ösz-
szesen 614 utat tett meg, 311-el kevesebbet, mint tavaly és 
5550 ügyiratot intézett el, vagyis 27-tel többet, mint a mult 
évben. 

19. Meglátogattak a lelkészek 1637 családot, 817_el keve-
sebbet, mint a m. évben, — ez a szám tehát erős visszaesést 
mutat, ami alighanem a feljegyzések hiányosságában leli ma-
gyarázatát. 

20. Belmissiói előadásokat tartottak a lelkészek 175 eset-
ben, tehát 37-el többet, mint tavaly. 

21. Jellegzetesebb belmissiói feladatot teljesített majdnem 
minden lelkész. — A reverzális biztosításán kívül számos eset-
ben léptek közbe lelkészeink a templomlátogatás fokozása, a 
belmissiói munkában való részvétel, az alkoholizmus leküz-
dése, a viszálykodó házasfelek kibékítése, a szektárius hajla-
mok visszafejlesztése érdekében, s legyen Istennek hála, a leg-
többször eredménnyel. A már emiitett, részben egyházaik, 
részben saját nevükkel felsorolt lelkészek sorából ez alkalom-
mal külön felemlitendőnek tartom az újcsanálosi testvért, aki 
öt áttérési esetben működött közre sikeresen, és a nyíregyházi 
már felemlített hittestvéreket, akik ugyanezt tették 20 esetben. 

22- Feltűnőbb bűnözési hajlamról, kivéve a már említett 
egyke-jeleket, a jelentések nem tesznek említést, ami min-
denesetre megnyugtató erkölcsi helyzetképet tár fel. 

23. A szektárius mozgalom elszigetelődéséről számol be 
Arnót, Ujcsanálos. Nyíregyháza és Diósgyőrvasgyár, mutatkozó 
jeleiről Miskolc, Sajókaza és Szerencsről Tállya, azonban min-
denütt csak a kezdet kezdetéről van szó és hisszük, e helye-
ken is megáll a mozgalom. 
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24. Az egyház fegyelmének főkénl helyi viszonylatban 
fokozását tartja kívánatosnak Arnót, Diósgyőr, Fancsal helyi 
fegyelmező tanács felállítása útján, — Ózd, Újcsanálos, — mig 
a többiek meg vannak elégedve az állapotokkal, és a fegye-
lem gyakorlásában mértéket, bölcsességet, szeretetet és tapin-
tatot a jánlanak. 

25. Az egyházi adófizetési készség lanyhulásáról panasz-
kodik Abaujszántó, csökkenéséről Fancsal, gyengüléséről Sa-
jókaza, Miskolc és Nyíregyháza, rosz voltáról Geszteréd, mig 
a többiek tűrhetőnek, elfogadhatónak tartják azt, az önkéntes 
áldozatkészségnek azonban csupán Tállyán és filiáin mutatko 
zik az emelkedő irányzata, míg a többi helyeken kivétel nél-
kül hanyatlik. 

26. Üj intézményekről és alkotásokról számol be a már 
a belmissiói (12) p- alatt emiitetteken kívül Sátoraljaújhely, amely 
lelkészlakát átalakította, tanácsteremmel és segédlelkészlakás-
sal kibővítette és Nyíregyháza, amely hatalmas „Luther-ház" 
nevü bérpalotáját rendeltetésének átadta — és a tanyai isko-
lákban á ldásosnak bizonyúlt vallásos és ismeretterjesztő elő-
adásokat, a Benkőbokori iskolában felszerelt rádióval is — 
rendszeresítette. 

27. A nemzeti és egyházi ünnepeket az egyházkerület 
összes egyházközségei, elemi és középiskolái öröklött hűség-
gel és kegyelettel tartották meg. 

28. A hitoktatás ellátásában, közelebbről e feladat telje-
sítésének a lelkészi és tanítói kar közötti megosztásában a múlt 
év óta változás nem állott be. 

29. Irodalmi működést, főként hírlapi cikkek és tanulmá-
nyok közzétételével a kerület 7 lelkésze fejtett ki. A tokaji test-
vér pedig készül kiadni egyházközsége történetét. 

30. Az egyház valláserkölcsi feladatainak sikeres elvég-
zése, a hitbuzgóság és egyházi áldozatkészség fellendítése ér-
dekében az egyes lelkészek a következő terveket és gondola-
tokat vetik fel : Abaujszántó kívánatosnak mondja a Luther-
szövetség megalakítását és gyülekezeti belmissiói előadóterem 
létesítését. Arnót sürgeti egyházközsége közegyházi forrásokból 
való segélyezését, de hogy mi okból, azt nem jelöli meg. 
Diósgyőr foglalkozik szép múltú egyh. énekkarának feléleszté-
sével. Ugyancsak gyülekezeti ház felállítását óhajt ja. Diósgyőr-
vasgyár arra törekszik, hogy annak idején a két prot. egyház 
által felszentelt imaterme megkíméltessék az ott u jabban tar-
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tani kezdett tornaóráktól. Ha ezt a célját elérnie nem sikerülne, 
kénytelen volna templomépítésről gondoskodni Fancsal kiterjedt 
szórványa gondozása érdekében elkerülhetetlennek tartja s. leik. 
állás szervezését. Kívánja adója csökkenését, és nagyobbmérvű 
missiói segély folyósítását. Miskolc az „imádkozó és az igéből 
táplálkozó élő egyházért imádkozik" s kívánja a vezető világi 
elem buzgóbb templomlátogatását. Ozcf-nak a gyülekezeti 
közösségi élet fejlesztése az ideálja. Sajókaza erkölcsi támo-
gatást kér a Prot. Hiteliroda által megszavazott építkezési köl-
csöne tényleges1 folyósítása céljából, továbbá Baldácsy-segélyt, 
Rudabányának alapos templomépítési segélyt és szórványa 
ellátására missiói segélyt. Tállya hálával emlékezik meg Isten 
lelkének a gyülekezeti életben, ennek a fellendülésében 
tapasztalható áldásairól, idegen vallásúak istentiszteleteink, 
egyházi mozgalmaink iránti érdeklődéséről s a gyülekezeti 
áldozatkészség emelkedéséről. Ujcsanálos megismétli kérését, 
hogy a szórványok gondozása céljából ingyenes vallásos nép-
iratok bocsáttassanak rendelkezésére. Ugyancsak megismétli 
mult évi javaslatait Nyíregyháza is, mert ezt belső egyházi 
érdekből nélkülözhetetlennek találja. Tokaj a leventék ponto-
sabb templombajárását óhajtja-

Mint legfőbb vágy csendül tehát ki e jelentések legtöbb-
jéből a szórvány-gondozás nagy céljainak elérése végett meg-
felelő anyagi eszközök biztosítása és a gyülekezeti vallásosság, 
templomlátogatás, élénk egyháztársadalmi élet kifejlesztéséhez 
szükséges támogatás elnyerése. Isten kegyelme adja , hogy 
mind e nemes és szép törekvések rövid idő alatt meg-
valósulhassanak. 

Az egyházmegyék jelentéseiből az eddig felsoroltakon 
kívül a következőket van szerencsém kiemelni. A) A hegyaljai 
egyházmegyében Abaujszántón az egyház élete régi mederben 
halad. A megélhetési viszonyok méginkább megnehezedtek. A 
kifagyott szőllők és gyümölcsösök több évi kárt jelentenek. A 
Hegyalja felsegítésére országos akció indult meg. Ezek a 
nehézségek a ruhátlánsággal kihatnak a hitélet, áldozatkészség 
és templombajárásra is. 

Szikszón örvendetesen fejlődik a hitélet. Itt havonta tar-
tatik istentisztelet, a kevés lélekszámú egyház imaház építését 
tervezi. 

hancsalon a lelkész szorgalmazza a hitoktatás megszer-
vezését a szórványokban. Az egyház az elmúlt évben tetemes 
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adósságoktól szabadult meg. Az egyházpolitikai törvényeknek 
káros hatása szünőben van. 

Diósgyőr. Megtartotta az imahetet. Az evangéliumi öntu-
datnak emelkedése észlelhető. A vasgyári munkahiány a 
kereseti viszonyok csökkenésével, a nagy egyházi teher viselé-
sével hatását érezteti az egyház háztartásánál. 

Pereces bányatelepén küszöbön áll a róm. katholikusok 
által használt protestáns istentiszteletre átengedett imatermek 
részünkről oltáravatással igénybevétele. Az uj vasgyári róm. 
kath. lelkész beiktatására a protestáns felekezetek meghívót 
nem kaptak. Idők jele. 

Hernádvécsén a lelkészválasztás okozta izgalmak lecsen-
desültek. 

Miskolc. Lelkész felpanaszolja az egyenlőtlen harcot, 
amelyet a reverzális terén Róma felkészültsége ellen kénytelen 
viselni. Veszteségeink okát abban találja, hogy egyházunk 
„egyetemes papságá"-ban hiányzik az „egyetemes felelőség," 
ami a lelkész munkájá t több sikerre vezethetné. A lelkészi 
felelőség tekintetében reá mutat a 30 tagu róm. kath. pap-
karra, amelylyel szemben kevés a mi karunk. Sok esetben 
nehezen, de sikerült egyháza javára reverzálist szerezni. 

Ózd. Nagy munkát végez a gyermekek és az ifjak között. 
A vidéki istentiszteletek számát 30-al emelte. 

Sajókaza megtartotta az imahetet. Megtartotta méltóan az 
összes egyházi, iskolai és nemzeti ünnepeket, pünkösd másod-
napján Szerencsen a protestáció 400-ados emlékünnepét orszá-
gos nevű szereplőkkel a város közönségének valláskülömbség-
nélküli élénk részvételével. Szerencsen szekta mozgolódás 
mutatkozik, amit eddig sikerült ellensúlyozni. 

Ujcsanáloson a gyülekezet tagjai nem tartoznak az 
ünnepi, hanem hétköznapi keresztyének sorába, az evangéliumi 
hit életét élik csendesen zajtalanul. 

Hivatalbeli változások. 

1. Abaujszántón az egyház felügyelője dr. Rozman Dezső 
elhunyt, helyét az egyház kegyeletből fél évig nem tölti be. 

2. Arnóton egyházi pénztárnoknak ifj. Kopácsi István 
egyháztanácsos választatott meg. 

3. Diósgyőr betöltötte a megüresedett tisztségi helyeket, 
Lehóczky Győző lemondása folytán egyházi pénztárosnak 
Sebján Gyula választatott meg. Diósgyőr-vasgyár az eltávozott 
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dr. Fábry Béla egyhóztanácsos helyét Hostyák Albert vasgyári 
főfelügyelővel töltötte be. 

4. Fancsalon elhalálozott az egyházalapítók utódja id. Joób 
Faricsaly Albert az egyház tb. felügyelője, H. Kurek András 
hitbuzgó presbiter. 

5- Flernáduécse 1928. jul. 1-én megválasztott lelkészét 
Erdős Mihályt f. é. május 26-án iktatták be. 

6. Miskolc. Marusák számvevőszéki elnök hosszas érde-
mes és mindig ügybuzgó munkálkodás után tisztéről lemondott, 
helye Haász József presbiterrel töltetett be, temetőügyi bizott-
sági elnöknek Krecsák József helyére Bartus Béla presbiter 
választatott, Rosenauer Lajos presbiter Budapestre távozott, uj 
presbiterek lettek dr. Erpf Ede és Leszich Andor. 

7. Ózd. Belák János s. lelkész eltávozásával s. lelkészül 
Csákó Gyula alkalmaztatott, aki szintén eltávozott, miután 
Kisvárdára rendes lelkészül választatott meg. Presbiterré 
választatott dr. Alitisz Aladár putnoki ügyvéd, mint egyházi 
ügyész és Zsigmondy Hugó bányamérnök. A putnoki egyház-
község felügyelőjévé Fornet Gyula ny. alispán választatott meg, 

8. Sajókaza. Kurittyán leányegyházában Moskó István 
gondnok helyére Sziráki Sámuel választatott. 

9. Tállyáról Jancsó Endre egyházi gondnok Budapestre 
helyeztetvén át állásáról lemondott. 

10. Ujcsanáloson Varga Miklós egyházi segédkező helye 
Valkó Lajossal töltetett be. 

Alapítványok, hagyományok, alapok* 
1. Diósgyőr vasgyár. Néhai Óbenlánder Vilma ny. igaz-

gató tanítónő hagyatékából 80 P értékű részvényt kapott s a 
templom-alap mintegy 1000 P hagyaték várományosa. 

2. Miskolcon Lichtenstein Lászlóné elhunyt nőtestvére 
Kubinyiné Bartányi Anna emlékére a nőegyletnél árva konfir-
mandus gyermek felsegélyezésére 1000 P alapítványt tett. A 
nőegylet elnökének özv. dr. Markó Lászlóné nevére 2000 P  
alapítványt létesített. 

3. Tállyának néhai Hajász Pál volt lelkésze 1 hold 172 
négyszögöl földet hagyományozott, Szilvássy János ny. főmoz-
donyvezető nyugdíjából 500 P-ős alapítványt tett az orgona 
karbantartására. 

Itt említem még meg, hogy Rudabánya templomalapja 
2300 pengővel, Borsódnádasdé 8000 pengőre, Ózdon a gyűle-



- 28 -

19. Közérdekű 
adatok a l isza-
vidcki e g y h á z -
m e g y e je l enté -
séből . 

kezeti ház alapja 4000 pengővel, Tállyán a belső berendezés 
értéke új adakozásokból 3200 pengővel emelkedett. 

Személyi változások a lelkészi karban. 
A tiszavidéki egyházmegyében. Debrecenben. A Farkas 

Győző 1928. junius 9-én elhunytával megüresedett lelkészi állás 
az 1928. december 9-én tartott lelkészválasztó közgyűlésen 
Rapos Viktor budapesti vallástanárral töltetett be. 

Kisvárdán. A gyülekezet első lelkipásztoráéi üdvözölheti 
Csákó Gyula volt ózdi segédlelkészt, akit f évi junius 9-én 
iktatott hivatalába Dr. Dómján Elek főesperes. 

Nyíregyházán. Hulvej István segédlelkész helye, kit a 
kiskőrösi gyülekezet rendes lelkészéül megválasztott, 1929. évi 
január hó 1-étől mind ez ideig betöltetlen, 

Sátoraljaújhely. Szikszay Zoltán, volt kölesei kisegítő s. 
lelkész esperességi segédlelkészi helyét 1928. október elejével 
foglalta el. 

Gondnokok és egyéb tisztviselők : Kölesén : I. gondnokká 
Harbula Károy, II. gondnokká Balku Imre választatott. 

Nyíregyházán a presbytérium tagjai közül elhaltak : 
Paulusz Márton és Szmolár Pál. 

Sátoraljaújhely: Hrabéczy Kálmán másodfelügyelő és 
Szoller Aladár gondnok hivatalaikról lemondtak ; a másod-
felügvelői állást az egyház nem töltötte be, hanem gondnokká 
Cseh István és Eltscher Róbert egyháztanácsosokat választotta 
meg. Megujittatott az egész egyháztanács ; 

A tanítói karban: 
Nyíregyháza: Stoll Ernő és Országh Gábor betegségük 

miatt a tanév végéig szabadságoltattak. Rendes tanítónak meg-
választatott Prékopa István, a ki a halmosbokori tanyai isko-
lánál nyert beosztást. Segédtanítóként Pajor Mihály alkal-
maztatott. 

Debrecenben. 1. Templomépítési ' alapra befolyt 1928-ban 
3501'50 P 

2. Farkas Győző emlékalapra 1406'— P 
Összesen 4907.50 P 

Mozzanatok. 
Debrecen: A Scháffer-féle árvaházi alap jövedelméből 

24 árvának közülök 17 evang. vallásunak, készpénzben jutta-
tott egy évre fejenként 166—250 P, egy árvának 603 P-t, 
összesen 5185.— P összegben. 
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Zsindelyesen : A tanulókban elnéptelenedett evangélikus 
népiskolának községire szervezése érdekében a tárgyalások 
folynak. 

Kölesén: F. évi pünkösd második napján az egyház-
község hősi halottainak hazafias kegyeletből az elemi iskola 
épület utcai falába felállított emléktábláját kedves ünnepség 
keretében leplezte le Dr. Dómján Elek főesperes-

Nyíregyháza : Az egyházközség az elmúlt év szeptember 
hó 2-án ünnepelte meg Geduly Henrik püspök lelkészkedésé-
nek 40 éves jubileumát ünnepélyes istentisztelet keretében. 
Ezen év szeptemberében alakult meg az evang. nőegylet több 
mint 300 taggal, amelynek elnöke Geduly Henrikné úrnő. Az 
egyesület a szegények istápolásán kivűl hetenként egyszer 
bibliaórát tart tagjai részére. 

A rozsréti elemi iskola túlzsúfoltsága miatt szükségessé 
vált egy másik iskola építése, amelyhez Nyíregyháza r. t. város 
a szükséges telket adományozta, a kultuszminisztérium pedig 
építési államsegélyt nyújt. 

Elnöktársammal — a kerületi közgyűléstől vett felhatal-
mazás birtokában — a miskolci jogakadémián nyilvános ren-
des tanárrá léptettük elő Dr. Zsedényi Bélát, aki szept. hó 20-án 
a pécsi m. kir. Erzsébet tudományegyetemen a politikából 
megszerezte az egyetemi magántanári képesítését. Ugyanott 
a múlt tanévre angol nyelvi lektorrá meghívtuk és alkalmaz-
tuk Csorba Zoltán ref. reálgimn. h. tanárt. — A kultuszminisz-
ter úr a miskolci tanítóképző szakfelügyeletével megbízta Sa-
rudy Ottó kir. tanítóképző-intézeti főigazgatót, a nyíregyházi 
Kossuth Lajos reálgimnázium és az ugyanottani leánylyceum 
szakfelügyeletével pedig Dr. Ady Lajos debreceni tankerületi 
főigazgatót, kik az intézeteket meglátogatták s a tapasztaltak 
felett elismerő jelentést adtak. Ugyancsak 'a kultuszminiszter úr 
a tanítóképző tanképesítő-vizsgálataihoz miniszteri biztosúl 
Dr. Szlácik Mátyás ny. theol. akad. dékán-tanárt, a nyíregy-
házi Kossuth Lajos reálgimnáziumhoz érettségi vizsgálati kor-
mányképviselőül Dr- Deák János egyetemi tanárt, az ottani 
leánylyceumhoz ugyanilyen minőségben Dr. Hittiich Ödön c. 
középiskolai főigazgatót küldte ki. — Az egyetemes tanügyi 
bizottság a miskolci tanítóképző, továbbá, a két nviregyházi 
középiskolán a filosofia és a német nyelv tanításának meg-
figyelése végett hivatalos látogatásra kiküldte Dr. Szelényi Ödön 
egyetemi magántanárt , a sajókazai elemi iskolához pedig Ku-
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bacska István nyíregyházi el. isk. igazgató tanítót, akiknek je-
lentéseiből örömmel olvashatjuk megelégedésük jeleit. — Ma-
gam részéről felkértem és kiküldöttem a tanítóképző tanképesítő 
vizsgálataira világi elnökül Lichtenstein László egyházmegye-
és egyházi felügyelőt, egyházi elnökül Ligeti Ede sajókazai 
lelkészt, tagúi Záhony Dezső diósgyőri igazgató-tanítót; a nyír-
egyházi Kossuth Lajos reálgimnázium érettségi vizsgálatának 
elnökéül Dr. Vietórisz József tankerületi c. főigazgatót, a leány-
lyceumhoz hasonló megbízatással Morauszky Ferenc ny. igaz-
gató-tanárt. — A nyíregyházi Kossuth Lajos reálgimnázium 
igazgatójává, a nyugalombalépett Dr. Vietórisz József helyére, 
Teltsch Kornél tanár választatott meg. — Dr. Surányi Unger 
Tivadar a szegedi egyetemen a közgazdaságtan-statisztikai 
tanszék nvilv. rendkívüli tanárává neveztetvén ki, a miskolci 
jogakadémián viselt tanári állásáról lemondott. Ugyancsak le-
mondott Dr. Klein Gáspár a miskolci tanítóképzőben viselt h. 
tanári állásáról. — A soproni theol. fakultásnak az 1928—1929. 
tanév II. felében 101 férfi, 5 nőhallgatója volt. Kerületünkből 
8-an iratkoztak oda be. A szigorlatokon egyet, egyházunk kép-
viseletében ez évben Kiss István dunáninneni püspök úr je-
lent meg. 

Az 1928. év II. felében áltamsegélyűl, illetve tiszteletdíjúi 
kiutaltatott az óraadó hitoktató lelkészeknek 120, az 1929. év 
I. felében 200 ; — bélyegpénzvisszatérítésűl az összes kerület-
beli intézményeknek 934 P. Az 1848. XX. t. c. alapján 1788 P. 
A miskolci tanítóképző építkezésére 9500 P. Az 1929. év I. fe-
lére az egyházkerületnek az 1848. XX. t c. alapján 1578 P. 
a miskolci tanítóképzőnek építkezésre 9500 P. Kivételes állam-
segélyként kapott Marcsek János ózdi lelkész 280 P, özv. Wal -
lentinyi Aladárné 140 P, Zemann Zoltán tállyai lelkész 220 P, 
Erdős Mihály h. vécsei lelkész 220 P, Varga László abauj -
szántói lelkész 180 P, a szikszói leányegyházközség 200 P-t. 
— Az egyetemes pénztárból kapott 1928 II. felében Miskolcon 
a tanítóképző 800 P, az egyházkerület közigazgatása 7750 P, 
adóalapi segélyül 3600 P; a f. év I. felére a tanítóképző 800 
P, a kerület közigazgatása 8000 P, az adóalap segélyéül 
2700 P, missiói lelkésztartásra 250 P, közalapra 320 P. — A 
Baldácsy-alap igazgatósága eddig 6000 P-t juttatott a kerületi 
pénztárba a f. évi járulék terhére. — Az általam történendő 
szétosztásra rendelkezésemre bocsátott discretionális-alap a 
mindenfelől jelentkező inség és nyomorúság következtében ez 
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évben is szűkös segítségforrásnak bizonyult, Mégis, ahol lehe-
tett, siettem belőle segítséget nyújtani a nélkülözőknek. 

Résztvettem 1928-ban : 

Szept. 18. Budapesten, a minisztériumban, Paulik János nyír-
egyházi ig. lelkésszel, a nyíregyházi egyház iskola-
épitési államsegélyének biztosítása és a vanyarci 
épületjavítási államsegély megszerzése érdekében. 

Szept. 19—20. Budapesten az Országos Prot. Hitelszövetkezet-
nél a miskolci tanítóképző kölcsöne érdekében. 

Szept. 22—23—24. Kisbágyonban, néhai ócsai Balogh Péter v. 
egyetemes felügyelő síremléke, 

Szirákon néhai gf. Teleleky-Róth Johanna temp-
lomi emlékműve felavatásán, 

Vanyarcon a bérlővel az épületjavítás kérdé-
sében tárgyalva. 

Okt. 17-én Debrecenben, a Prot, védő nemzetközi szövetség 
ünnepélyén, záróbeszéd tartásával. 

Okt- 18—19. Budapesten, a zsinati előkészítő bizottság ülésén 
elnökölve. 

Okt. 20—21. Budapesten, a minisztériumban a hernádvécsei 
egyik tanítói állomás evang. tanerővel való betöltése 
céljából és a vanyarci épületek helyrehozatalához 
államsegély kieszközlése végett. 

Okt. 22—23- Ácsán, a Báró Prónay Dezső tb. egyetemes fel-
ügyelőt élete 80-ik éve betöltése alkalmából üdvözlő 
egyetemes küldöttségben. 

Nov. 12—18. Budapesten, az egyet, közgyűlést megelőző bizott-
sági üléseken, Luther-szövetségi, lelkészegyesületi 
közgyűlésen, az egyetemes közgyűlésen. 

Nov. 25 — 29- Budapesten és pedig nov. 26 án a Kormányzó 
Úr Ö Főméltóságánál kihallgatáson megköszönve a 
legmagasabb kitüntetést, 

továbbá az egyet. jkv. hitelesítésén és a közös 
prot. bizottsági ülésen. 

Dec. 8. Debrecenben, az egyházkerületi törvényszék ülésén. 
Dec. 27—29. Budapesten az egyet, és kerületi elnökségek ta-

nácskozásán és a minisztériumban Kisvárda, Her-
nádvécse és a vanyarci építkezési államsegély tár-
gyában. 

22. Hivatalos 
útak. 
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1929-ben: 
Jan. 21—23. Budapesten, az egyetemes törvényszék ülésén és 

az egyetemes felügyelővel tartott megbeszélésen. 
Jan. 30. Miskolcon, a tanítóképezde építkezési munkálatainak 

megszemlélésén, — és az igazgatói ügyvitel ellen-
őrző szemléjén. 

Febr. 25—28 Budapesten, a kiskáté fordítás felülbírálásával 
foglalkozó püspöki conferentián, az egyetemes jog-
akadémiai bizottság ülésén, a Prot. Hitelszövetkezet-
nél a miskolci tanítóképző kölcsöne érdekében és a 
kultuszminisztériumban a folyó ügyek, főként a 
vanyarci építkezési államsegély ügyében. 

Márc. 10—13. Budapesten, a Prot, országos Hitelszövetkezetnél, 
a miskolci tanítóképző építkezési kölcsöne és a hitel-
szövetkezet új kölcsönnyújtási és biztosítási akciója 
tárgyában, — továbbá az egyetemes törvényszék 
ülésén, — végül a miniszteriumben folyó ügyekben. 

Márc. 18. Debrecenben, egyházkerületi törvényszéki ülésen. 
Márc. 26. Miskolcon, elnöktársammal, a tanítóképzőintézet épít-

kezési céljaira szükséges kölcsön iratainak, közjegy-
zői hitelesítésén s egyéb jogakadémiai és tanítóképző-
intézeti ügyekben. 

Ápr- 6—12. Budapesten, a közös prot. bizottsági ülésen, egyet, 
törvényszéken és a minisztériumban 

Ápr. 20 —23. Budapesten, a ref. egyházzal karöltve megtartott 
egyet- jellegű speyeri jubiláris ünnepségen imát 
mondva és a kormányzó úr Ő Főméltóságánál a leg-
felsőbb kihallgatáson átnyújtva a jogakadémiai ügy-
ben irt memorandumot. 

Máj. 2—6. Budapesten, az egyet, törvényszék ülésén, továbbá 
a vanyarci építkezési államsegélyre vonatkozó kére-
lem tárgyában dr. Wekerle Sándor pénzügyminisz-
ternél, majd a bérlő kívánságára Platthy Mihály esp. 
másodfelügyelővel, Zorkóczy Samu p. ü- b. elnökkel 
és Marschalkó Bélá főmérnökkel Vanyarcon a ha-
laszthatatlan építkezések megállapítása céljából szük-
séges helyszíni szemlén, — nemkülönben a zsinati 
kisbizottság és az egyetemes nyugdíjintézeti bizott-
ság ülésein, 

Máj. 13 - 1 6 . Budapesten, egy. törvényszéki ülésen, Dr. Pesthy 
Pál bányakerületi felügyelő úr beiktatási ünnepélyén, 
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a kultuszminisztériumban a vanyarci és a nyíregy-
házi leánylyceumi építkezési államsegély s más fo-
lyóügyek elintézése érdekében. 

Máj. 16—24. Speyerben, a ref. és ev. egyházak küldöttségével, 
a protestatiöt kimondó birodalmi gyűlés négyszáza-
dos évfordulója ünnepélyén. 

Jún. 18—19. Budapesten, folyó ügyekben a minisztériumban. 
Júl. 3—4. Budapesten, a vanyarci épitk. államsegély ügyében 

újabb támogatást keresve, — továbbá más egyház-
kerületi ügyekben. 

Júl. 18. Miskolcon, a tanítóképző építkezési ügyében elnöktár-
sam, Lichtenstein László, Dr. Dómján Elek, Duszik 
Lajos és Dr. Bartus Dezső részvételével tartott ér-
tekezleten. 

Vagyis 23 utazáson, 77 napi távolléttel. 

Üdvözöltem : 

1928 okt. 9. Dr. Rásó Lajos egyet, ügyészt leánya férjhezme-
netele alkalmából. 

„ okt. 11. Dr. Raffay Sándort püspöki szolgálata 10 éves 
fordúlóján. 

„ okt. 14-én Kapi Béla dunántúli püspököt Győrött lelkészi 
ál lásába való beiktatása alkalmából 

„ dec. 5. Dr. Vietórisz Józsefet kir. főigazgatói címmel tör-
tént kitüntetése alkalmából a kormányzótanács, az 
egyházközség és az egyházkerület képviseletében 
mondott üdvözlő beszéddel. 

» dec. 10. Lichtenstein László egyházmegyei felügyelőt sú-
lyos betegségéből való felépülése alkalmából. 

„ dec. 28. Br. Kaas Albert Lutherszövetségi elnököt nyil-
vános rendes egyetemi tanárrá történt kineveztetése 
alkalmából. 

1929 jan. 20. Hulvej István nyíregyházi s. lelkészt kiskőrösi, 
Rapos Viktor budapesti vallástanárt debreceni lel-
készé történt beiktatása alkalmából. 

, jan. 30. Dr. Pesthy Pál ny. igazságügyminisztert a békési 
egyházmegye felügyelőjévé történt beiktatása alkal-
mából. 

„ febr. 8. Özv. Géressy Kálmánnét, a debreceni ev. nő-
egylet elnöknőjét, azon alkalomból, hogy hosszas 

3 

23. Hivata los 
ü d v ö z l é s e k 
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VIII. Javaslat . 

24 . H i v a t a l o s 
részvé tny i lvá-

nítások. 

egyházi és társadalmi jótékony tevékenysége felett 
legfelsőbb elismerésben részesült. 

1928 febr. 12. Dr. Pesthy Pált a bányai egyházkerület felügye-
lőjévé történt megválasztása alkalmából. 

„ márc. 16. Dr. Puky Endre képviselőházi alelnököt fia 
házasságkötése alkalmából. 

„ ápr- 26. Dr. Ady Lajos tankerületi főigazgatót e minőség-
ben eltöltött szolgálata 10 éves fordulóján. 

Mély tisztelettel javaslom, hogy azon hittestvé-
reket, akik a felsorolt, általam üdvözöltek sorában 
az egyházi közélet terén kimagasló szolgálatokat 
tettek és tesznek Sionunknak, méltóztassék szintén 
külön üdvözletével felkeresni. 

Részvé te t ny i lván í to t tam: 

1928 okt. 24. A bányai egyházkerület püspökének és közön-
ségének Dr. Zsigmondy Jenő egyházkerületi felügyelő 
elhunyta alkalmából Az 1928 okt. 26-án bekövetke-
zett gyászszertartáson egyházkerületünk képviseleté-
ben Dr. Zelenka Lajos egyházkerületi felügyelő vett 
részt, 

„ nov. 30. Materny Lajos ny. főesperes-lelkésznek leánya 
elhunyta felett. 

1929 febr. 4. Kemény Lajos osgyáni lelkész, volt egyházkerü-
leti jegyző elhunyta felett. 

„ márc. 9. Varga Imre poprádi lelkésznek fia, — Székely 
Gyula nyug. tátraaljai esperes-lelkésznek neje elha-
lálozása felett. 

„ ápr. 21. Kapi Béla püspöktársamnak, édesanyjának el-
hunyta felett. 

„ ápr. 26. Dr. Ady Lajos tankerületi főigazgatónak édes-
atyja elvesztése és Dr. Rozmann Dezső abaujszántói 
egyházfelügyelő elhunyta felett a gyászoló családnak. 

Ugyancsak kifejeztem részvétünket Lándori Kéler Zoltán dr. 
dunáninneni egyházkerületi felügyelőnek leánya, a rozsnyói 
egyháznak Dr. Pósch Dezső volt főgimn. felügyelő és leány-
középiskolai bizott. világi elnök, a soproni egyháznak kiváló 
felügyelője, Dr. Zergényi Jenő, özv. Hönsch Edénének férje, 
a sátoraljaújhelyi egyház volt felügyelője, s a hozzátartozóknak 
az egykori kassai lelkész, hegyaljai főesperes özvegye, Móhr 
Béláné, — továbbá Stark Károly nyug. tanító elhunyta felett 
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s javaslom, méltóztassék az egyházkerületünk közéletében 
áldott munkát végzett Kemény Lajos, Dr. Zsigmondy Jenő, 
Dr. Rozmann Dezső, Dr. Pósch Dezső és Dr._ Zergényi Jenő 
elvesztése felett hasonlóképen, jegyzőkönyvi határozattal, ben-
sőséges részvétét nyilvánítani. 

Múlt évi közgyűlésünk határozata értelmében okt. hó 6-8. 
napjain Hartyáni Zoltán bérlővel egyetértésben, Marschalkó 
Béla főmérnök úr mint szakértő közreműködésével megejtettük 
a vanyarci birtokon található felépítmények leltározását s azt 
a bérlővel aláirtan írásba foglalva, az egyházkerület irattára 
részére elküldtük. A leltározás alkalmából a jelenlegi bérlőnek 
használatára tulajdonomból az 1927—28. évi terméseredmény 
következő értékeit adtam á t : 250 q búza-szalma, 80 p zab-
szalma, 400 q tengeriszár, 5000 q istállótrágya, amely érték-
mennyiséget a bérlő a szerződés lejártával visszatéríteni tar-

% 
tozik. Mivel ez értékmennyiséget én tulajdonomból adtam át 
a bérlőnek, méltóztassék dönteni az engem ezért megillető 
kárpótlás teljesítésének a módja felől is. 

Jelentésem előterjesztett részletei során ismételten magam 
elé képzelve a lefolyt esztendő munkáját , hálatelt szívvel bo-
rulok le az én Megtartó, Áldó és Megsegítő Mennyei Atyám 
szine előtt, hogy egy küzdelmes esztendő fáradalmai és gondjai 
között adott erőt, segítséget és áldást igyekezet kifejtésére, egy-
házért, Istenországáért való munkálkodásra. Hálásan emléke-
zem meg egyetemes egyházunk kiváló vezérének ez évben is 
tanúsított lekötelezően szíves támogatásáról, mint az egyház-
egyetem. úgy benne egyházkerületünk közjaváért végzett nagy-
értékü, eredményes fáradozásairól, bölcs irányításáról. Hálásan 
emlékezem meg egyházkerületünk kiváló világi vezérének, 
nagyrabecsült és szeretett elnöktársamnak párját ritkító lanka-
datlan odaadással , fáradozással, a legmelegebb érdeklődéssel, 
önzetlen áldozatkészséggel ez évben is tanúsított nagyértékü 
vezéri közreműködéséről, sikeres, á ldásosán buzgó tevékeny-
ségéről s nekem oly mérhetetlenül becses elnöktársi támogató 
készségéről. Hálával emlékezem meg főesperes és esperességi 
felügyelő urak, a lelkészi és felügyelői, valamint kerületi tiszt-
viselői kar, az iskolák igazgatói és tanerői egyház és iskola-
építő buzgóságáról, a haza és az egyház közjavát előmozdító 
buzgó szolgálataikról. Hálásan emlékezem meg az evangéliumi 
szeretet szellemében létesített alapítványokról, adományokról, 
hagyományokról, amelyek e súlyos gazdasági viszonyok között 

IX. Javaslat. 

25. A vanyarci 
leltározás. 

X. Javaslat. 
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kétszeresen lendítő erővel hatnak az Úr Sionának az építésé-
ben. S amidőn kérem, hogy úgy ezen hálanyilatkozataimhoz 
csatlakozni, mint a jelentésem 1., 13., 14-, 23., 24. és 25. pont-
jai alatt előadott javaslataim elfogadásával, azokat határozati 
erőre emelni méltóztassék, magamat a Mélt. és Ftdő közgyűlés 
további haj landóságaiba ajánlva, mély tisztelettel kérem jelen-
tésem tudomásúlvételét. 

Nyíregyházán, 1929. július 28-án. 

A Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyű-
lésnek 

alázatos szolgája: 

Geduly Henrik 
püspök. 



- 23 -

5. (I).) A közgyűlés Isten iránt hálával, püspöke iránt elis-
meréssel, örvendező lélekkel látja e jelentésből, hogy lelki ve-
zére ez évben is a régi bülcseséggel és lendülettel, eréllyel és 
szeretettel vezeti Kerületünk ügyeit, midőn drága életére Isten 
megtartó kegyelmét esdi, ez évben kifejtett főpásztori tevé-
kenységéért köszönetét fejezi ki. 

A püspöki jelentésben előterjesztett határozati javaslato-
kat elfogadván 

1. Hálás elismerését nyilvánítja dr. Dómján Elek 
esperes iránt, ki a püspökhelyettesítéssel járó teen-
dőket a tőle megszokott ügybuzgósággal és alapos-
ságggal teljesítette; 

2. Luther Márton Kis Kátéjának 400 éves jubi-
leumán a hála és kegyelet, a hódolat és szeretet ko-
szorúját helyezi a mi áldott hitjavítónk, Krisztus 
késő apostola elé, ki az ő Kis Kátéjával, az első né-
pies theologia systematicá-val vezette az evangélium 
népét a hitigazságok rendszerének világos, gyönyörű-
séges útjain s művecskéjével a theologia demokrati-
zálása felé az első hatalmas lépést tette; 

3. a speyer-i protestáció 400. évfordulóján a mult 
ködéből kilépő hithőseink glóriás alakjait szemlélve 
az az elhatározás ébred lelkében, hogy Isten előtt 
alázattal meghajolva, de emberek előtt egyedül a lel-
kiismeretben megszólaló Isten szavának engedve, fé-
lelem és tétovázás nélkül fog a tiszta világos hit és 
az autonom erkölcsi szabadság, a felelősség és áldozat 
reformációi és evangéliumi elvei mellett kitártán' ; 

4. Isten csodásan áldó és megtartó kegyelmét 
látva egyetemes egyházunk tiszteletbeli felügyelőjé-
nek, br. Prónay Dezsőnek pátriarchai életén, midőn 
testi és szellemi erejét megőrizve, mintául állítja az 
élni siető és éppen azért halálába rohanó nemzedékek 
elé, érette hálafohászt esd a Gondviselés előtt s to-
vábbi életében az Űr áldó kegy-elmébe ajánlja ez im-



máron történelmi vezéregyéniség magasságába emel-
kedő Nesztorunkat. 

5. Dr. Raffay Sándor püspök 10 éves jubileumán 
azokért a felbecsülhetetlen szolgálatokért, melyeket 
szomorú sorsú Hazánk és Egyházunk árva ügyének 
az ő csodás charizmáival tett, ez alkalomból is elisme-
rését, háláját és nagyrabecsülő tiszteletét nyilvánítja 
s e jeles egyház vezérünk életére Isten áldását imád-
kozó lélekkel kívánja; 

6. bensőséges részvéttel fejezi ki az érdemes fel-
ügyelőjét gyászoló bányai egyházkerület iránt az 
együtt gyászoló testvéri szeretet érzéseit s az Urához 
szállott Zsigmondy Jenő szép, tiszta és felemelő emlé-
két szívében kegyelettel őrizve kívánja: legyen pihe-
nése édes, üdvösséges boldogsága örök az Úr ölén; a 
nemes családfőt imádkozva gyászoló családját Isten 
áldó kegyelmébe ajánlja; 

7. Dr. Pesthy Pál ny. igazságügyi minisztert a 
bányai egyházkerület felügyeLői székében igaz nagy-
rabecsüléssel és testvéri szeretettel üdvözli s egyház-
kormányzói, jogőrző és buzgóságában, áldozatban 
példát mutató elhivatásához Isten áldó és megsegítő 
kegyelmét kívánja; a testvéregyházkerületnek új vi-
lági vezére megválasztásához azzal az óhajjal küldi 
üdvözletét: vajha ez illusztris férfiú kiváló egyéni ér-
tékei öregbítenék közegyházunknak jogaiért és élet-
feltételei biztosításaiért folytatott küzdelmében a mi 
felfolyamodásaink súlyát, erejét, tekintélyét; 

8. tanítóképzőnk építkezését s ú j díszes otthonba 
költözését örömmel tudomásul véve a hála és köszö-
net legmelegebb szavaival fordul Miskolc thjf. város 
páratlan agilitáséi s minden nemes ügyet jó lelke sze-
rint felkaroló, a mi tanítóképzőnkben a nemzet kul-
téirális életének egyik izmos tényezőjét felismd ö pol-
gármestere felé s az ő személye révén nemes Miskolc 
város közönsége felé, hogy hálával megköszönje e 



régi, klasszikus otthonából menekülni kényszerült, 
de Miskolc város talaján és Miskolc népének szívében 
új, meleg és áldott otthont talált intézetünk irányá-
ban tanúsított nagylelkű és úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag igen hathatós támogatását; a nemes Várost 
és lelkes Polgáimesterét vezesse az Úr a fejlődés út-
ján előre. Hasonlóan meleg köszönettel adózik Lich-
tenstein László egyh. felügyelőnek az építkezési köl-
csön lebonyolítása körül kifejtett buzgalmáért; 

felhatalmazza Elnökséget, hogy szükséghez mér-
ten átmenetileg függő kölcsönt szerezzen, vagy pedig 
a 28.000 dollárból még rendelkezésre álló további 
törlesztéses kölcsönt felvehesse s abból az építkezés, 
berendezés és az internátus-alapítás költségeit fedez-
hesse; 

0. felhatalmazza Elnökséget, liogy a püspöki bir-
tokon szükséges építkezésekre függő kölcsönt vehes-
sen fel s az ez ügyben önzetlenül fáradozó Zorkóczy 
Samu, Platthy Mihály, továbbá br. Radvánszkv Al-
bert, dr. Rásó Lajos és dr. Pesthy Pál uraknak hálás 
köszönetét fejezi ki; 

10. Püspöknek, az egyházi közélet terén kima-
gasló egyéniségeket különböző alkalmakból üdvözlő 
megnyilatkozását magáévá teszi s azokat a maga ré-
széről is megismétli; 

11. elluínyt értékes hiifeleink távozásán fájda-
lommal fejezi ki kegyeletes részvétét s lelkükre, emlé-
kükre Isten áldását imádkozó lélekkel esdi, gyászoló 
szeretteiket egyiittérző részvétéről biztosítja. 

5/a p. (P.) Elnökség a felügyelő elnöki megnyitóval kap-
csolatban jelenti, hogy Kerületünk érdemes világi főjegyzője, 
dr. MiklerKárolv, miután a budapesti egyházmegye felügyelő-
jévé választotta, Kerületünk világi főjegyzői állásáról az elő-
értekezleten bejelentette lemondását. 

Közgyűlés a bejelentést tudomásul véve, hálás el 
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ismerését fejezi ki a nagy jogi tudású és éles elméjé-
nek és bölcsességének s egyházszeretetének annyi fe-
ledhetetlen jelét mutatott világi főjegyzője iránt, ki 
a jogakadémiánknak válságos időkben történt átmen-
tésével, értékes könyvtárának, szerelvényeinek az el-
lenség kezéből Miskolc város magyar levegőjébe és 
áldozatos szeretetébe való áthozatalával s a jogakadé-
miának itten is veszélyeztetett jövőjéért folytatott 
méltatlan harcunkban tanúsított bölcs törvényértel-
mezésével Kerületünknek felbecsülhetetlen szolgála-
tokat tet t ; mindeme soha el nem múló érdemeit e 
jegyzőkönyvben megörökíti s ú j díszes egyházvezéri 
állásába áldáskívánással bocsátja el. 

* * 

Az ekként megüresedett világi főjegyzői állásra egyhan-
gúlag Dr. Zsedényi Béla eddigi vil. jegyzőt s annak állására 
Dr. Foltin Endre törvényszéki bírót választja meg. 

6. p. (D.) Olvastatott az egyetemes Elnökség következő 
meghívója: 

456/1929. 

A magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén egyetemes egyház 
Évi Rendes Egyetemes Közgyűlését 1929 november hó 

15-én délelőtt 10 órára a budapesti leánykollégium dísztermébe 
(IV., Sütő-utca 1. II. emelet) tűzzük ki. 

Az egyetemes közgyűlésnek az Egyházi Alkotmány 148. 
§-a értelmében jogosult összes tagjait tisztelettel meghívjuk 
ezen összehívó levelünkkel a kitűzött egyetemes közgyűlésre. 

A közgyűlést megelőző napon, úgymint november hó 14-én, 
délután 5 órakor ugyanazon a helyen közgyűlési eiőértekezle-
tet tartunk, délután 6 órakor pedig megnyitó istentisztelet lesz 
a Deák-téri templomban. 

A közgyűlés tárgyai: egyetemes felügyelő évi jelentése, 
a bizottságok jelentései, az egyházkerületek felterjesztései, 
felebbezések és indítványok. 
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A bizottsági ülések november hó 11. napjától kezdödőleg 
tartatnak meg. 

Kelt Budapesten és Nyíregyházán, 1927 május 17-én. 

E meghívás alapján a kerület képviseletében a következők 
küldetnek ki: 

a) a lelkészi karból: Nemes Károly, Ligeti Ede, Belák 
Sándor és Rapos Viktor; 

b) a világiak közül: Platthy Mihály, dr. Händel Vilmos, 
dr. Streicher Andor és Zorkóczy Samu; 

c) a két középiskola igazgatója: Adorján Ferenc, Feltsch 
Kornél. 

Berényi Sándor, Csákó Gyula, Lábossá Lajos, Tavassy 
Zoltán, Vietórisz László, Marcsek János, Hronyecz József lel-
lelkészek. 

I )r. Tomcsányi V. Pál, dr. Zsedényi Béla, dr. Szobor Pál, 
Csajka Endre, dr. Foltin Endre, vitéz Platthy Mihály, Felső-
kázsmárk, dr. Horvav Róbert, Csengcry Géza, Hajnal Lajos, 
dr. Szopkó Dezső, Csengery Kálmán, dr. Zelenka István vilá-
giak. 

7. (1).) Tárgyaltatott a Luther-Szövetségről szóló jelentés; 
e szerint az Országos Luther-Szövetség 1928 nov. 14-én zárt 
konferenciát tartott, melyen 109 helyi alakulat képviseletében 
497 résztvevő jelent meg; e konferencia generális témája: 
„Az evangélikus egyház szociális kötelessége" volt, melyet kü-
lönböző szempontból kilenc előadó tárgyalt; az előadások szö-
vegét anyagi erő híjján nem lehetett, bár óhajtott volt, ki-
nyomatni. 

Az Evangélikus Nap terve egyelőre lekerült a megvalósí-

Geduly Henrik s. k. 
püspök. 

báró Radvánszky Albert s. k. 
egyetemes felügyelő 

1. Szavazati joggal: 

1. Tanácskozási joggal: 
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tandó programmpontok soráról, mert az a vélemény alakult ki, 
hogy egy külső demonstratív megmozdulásnál fontosabb és 
eredményesebb a belső, szociális és hitfejlesztő, egyházépítő 
munka. 

Örömet váltott ki az országos konferencia közönségének 
lelkéből Lelbach Oszkár, egyházmegyei másodfelügyelő 2000 
pengős j utalom díjáról szóló híradás, mellyel e nemes lelkű 
evangélikus tetvér egy, a Magyarország művelődése történeté-
ben halhatatlant alkotó protestáns nagyságok jelentőségével 
foglalkozó történelmi munkát kíván jutalmazni. 

Közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul 
s a Szövetség helyi alakulatait az egyház segítő, építő 
szeretetmunkájának buzgó végzésére, lelkészeket e 
munka bölcs irányítására, általában: az egyház szo-
ciális feladatainak a Krisztus parancsa szerint való 
teljesítésére buzdítja. Kívánja, hogy a charitatív 
társadalmi mozgalmakban minden egyházközségünk 
részt vegyen. 

Lelbach Oszkár nemes elhatározását elismeréssel 
és hálával tudomásul véve, öt üdvözli. Megismétli azt 
a kívánságát, hogy lelkészeink a levente- és cserkész-
mozgalomba, ifjúságunk lelki nevelése érdekében be-
kapcsolódni igyekezzenek. 

A diáksegítési akciót akként véli elősegíteni, 
hogy minden egyházközséget e célra leendő adako-
zásra hív fel; az adakozások a kerületi pénztárba kül-
dendők a kerületi Luther-Szövetség címére és szám-
lájára. 

8. (D.) Az egyetemes jegyzőkönyv 110—111. pontjával 
kapcsolatosan jelenti az előadó, hogy az adóalap tárgyában az 
egyet, pénzügyi bizottság bejelentése szerint az J928. évre ren-
delkezésre álló 24.000 pengő az 1928. év folyamán kiadatott a 
négr kerületnek és pedig a dunántúlinak 40%, a bányainak 
30%, a dunáninneni és a tiszai kerületnek 15--15%, azon fel-
hatalmazással, hogy a rájuk eső segélyt leginkább reászoruló 
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egyházak között megfelelően osszák szét. Az 1929. évre 36.000 
pengő állt a költségvetés szerint rendelkezésre, melyet hasonló 
arányban és felhata'mazással javasolt felosztani a négy egy-
házkerület között. Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomá-
sul vette és a javaslat értelmében az 1929. évi költségvetés sze-
rint rendelkezésre álló 36.000 pengőből a dunántúli kerületnek 
14.000, a bányainak 10.800, a dunáninneni és a tiszai kerület-
nek 5.400—5.400 pengőt kiadatni rendel. Az egyetemes köz-
gyűlés az 1928. évben felterjesztett összes segélykérvényeket 
az illetékes kerületeknek adta ki azzal, hogy az 1929. évi fel-
osztásnál az arra leginkább reászoruló egyházakat vegyék fi-
gyelembe. 

Az ezzel kapcsolatosan beterjesztett egyes egyházkerületi 
jelentéseket az adóalapi segélyek hováfordításáról az Egyete-
mes közgyűlés tudomásul vette. 

Segélyért folyamodik: Kisvárda, Kölese, Sátoraljaújhely, 
Tokaj, Érpatak, Geszteréd, Kálmánháza; továbbá Abauj-
szántó, Hernádvécse, Diósgyőr, Fancsal, Tállya, Szerencs és 
Monok. 

Közgyűlés a jelentést tudomásul véve, megbízza 
az Elnökséget és a pénzügyi bizottság elnökeit, hogy 
a beérkezett kérvények elbírálása után döntsenek az 
egyes folyamodóknak juttatandó segély mértékéről. 

9. (D.) Előadó jelenti, hogy a közalap 1928. évi jövedelmé-
nek a missziókat, misszionáriusokat illető részét az egyetemes 
közgyűléstől nyert felhatalmazás alapján az egyházkerületi 
elnökség a következőképen osztotta ki: 

I. Szegény egyházak és misszióknak: 

1. Sátoraljaújhely 16 P 
2. Hernádvécse 16 P 
3. Tokaj 16 P 
4. Abaujszántó 16 P 
5. Érpatak 16 P 



- 30 -

6. Geszteréd 8 P 
7. Kisvárda 8 P 
8. Diósgyőr-vasgyár . . . . . . G P 
9. Kálmánháza 8 P 

10. Ujcsanálos 16 P 
Összesen: 128 P 

II . Vallástanároknak: 

11. Kolese 20 P 
12. Hernádvécse 20 P 
13. Hernádvéesei orgonista . . . . 20 P 
14. Ózd, putnoki hitoktatásért . . . 20 P 
15. Sátoraljaújhely-Sárospatak . . . 20 P 
16. Tállya-Szerencs-Monok 12 P 
17. Kisvárda: Pataky Júlia . . . . 12 P 
18. Fancsal-Gagyért 12 P 

Összesen: 136 P 

I I I . Misszionáriusoknak: 

19. Tokaj: Belák Sándornak . . . . 24 P 
20. A fennmaradt a nyiregyházi ev. 

leánygimnáziumnak adatott . . . 32 P 

Összesen: 56 P 

Kiosztatott végösszegben: 320 P 

Segélyért folyamodik: Tállya, Monok, Szerencs. 
Tudomásul szolgál. 

10. (D.) Előadó ismerteti az egyetemes egyház 1927. évi 
zárszámadását, mely szerint 

a) a közigazgatási számla 109,911.44 pengő bevételt s 
ugyanannyi kiadást, 

b) az alapok és alapítványok számlája 743,639.74 pengőt 
tüntet fel. 
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Ez összeget a következő tételekben helyezte el az egyete-
mes egyház: 

1. Értékpapírokban 47.215.47 P 
2. Takarékpénztári betét és készpénz . 282,300.48 P 
3. Üllöi-út 24. és Szentkirályiutca 51. 

sz. házak 370,000.— P 
4. Egyet, adóalapnak előlegezett összeg 623.63 P 
5. Egyéb követelések 43,500.16 P 

A vagyon összege: 743,639.74 P 
Tudomásul szolgál. 

11. (I).) Előadó ismerteti a „Báró Baldácsy Antal-alapít-
vány" ügyvivőjének jelentését az 1928. évről. 

A jelentés szomorú megemlékezéssel kezdődik: méltatja 
az okt. 24-én elhunyt dr. Zsigmondy Jenőnek, az alapítvány 
igazgatósági elnökének félszázadra terjedő közéleti érdemes 
tevékenységét, mellyel nem utolsó sorban szolgálta az alapít-
ványt is. 

Elnökhelyettes Dókus Ernő a tiszáninneni református egy-
házkerület főgondnoka lett. 

Az alapítvány ügyeiről jelenti: 
1. a földbirtokrendezés ügyei lassan fejlődnek a teljes 

megoldás felé; 
2. a vagyonváltság ügyében a m. kir. közig, bíróság ítéleti-

leg kimondotta, hogy a kivetés szempontjából az alapítványi 
birtok 80%-a „nem létezőnek" tekintendő; e szerint 1386.88 q 
búza adandó le; az alapítvány lépéseket tett a vagyonváltság-
nak búzában leendő leadása céljából; 

3. az alapítvány birtokainak haszonbérletéről jelenti, hogy 
az összbirtok haszonbérében változás nem állott be; a haszon-
bérek összege 6747.15 q búzát tesz ki; az 1928-ra előirányzott 
276,843 pengő haszonbérből 188,634.11 pengő folyt be, az elté-
rés a búzaár csökkenéséből s i észint a hátiálékból állott elő; 
1929-re 27 pengős búzaárral számol; befolyt azonban az elő-



irányzat 68%-a, ami az előző évekhez viszonyítva haladást 
jelent; 

4. osztalék címén egy-egy kerületre 14,000 pengő jutott, 
ami 28 pengős búzaárnak felel meg; ez évre is 14,000 pengő 
osztalékot hoz javaslatba; 

5. a birtokvizsgálat javuló eredményt tüntet fel; 
6. jelenti továbá, hogy az áldott emlékű alapítványtevő 

főúr bélai sírját 1928 aug. 7-én, tehát elhalálozásának 50-ik 
évfordulóján, az alapítvány által készíttetett sírtáblával és ko-
szorúval ékesítette s 400 pengővel sírgondozási alapítványt lé-
tesített a muzslai róm. kath. plébánosnál; 

7. végül táblázatos kimutatásokban közli: a) az 1928. évi 
folyószámadást, b) az ügyvivő számadását, c) a zárószámadást, 
d) az ingóvagyon-mérleget, e) az 1929-re szóló költségelőirány-
zatot, f ) a bérleteket; ez utóbbi táblázat szerint a cca 7000 kat. 
holdnyi birtok összes haszonbére 6,747.15 q búza. 

Közgyűlés a jelentésből megnyugvással veszi tu-
domásul az alapítványi birtok ügyeinek biztató fejlő-
dését; az elhúnyt dr. Zsigmondy Jenő áldott emlékét 
e helyen is kegyelettel és Isten iránt érzett hálával 
megörökíti; a dicső emlékű alapítvány tevő halálának 
50. évfordulóján tett kegyeletes intézkedéseket meg-
elégedéssel és köszönettel tudomásul veszi. 

12. (M.) A vanyarci püspöki birtok ügye a 30. pont alatt 
tárgyaltatik. 

13. (M.) A zsinattartás kérdésében az elnökség jelenti, 
hogy a zsinati előmunkálatok végzésében a lefolyt év jelenté-
seinek meghallgatásával ismételten tartott ülésein beható tár-
gyalások révén megállapította azon főbb irányelveket, amelye-
ket az Egyh. Alkotmány mind a hat főcíme alatt leendő átdol-
gozásában érvényre kíván juttatni. Ezzel lényegesen meg-
könnyebbedett úgy a szakbizottságok és előadóik, mint a nagy-
bizottság munkája; ennélfogva remélni lehet, hogy az összes 
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előmunkálatok még ebben az évben befejezést nyernek, s e 
részben a zsinat megtartása elöl elhárul minden akadály. Ab-
ban azonban, vájjon a zsinat megtartása időszerü-e, s ha meg 
is tartatik, milyen körű legyen a törvényhozói feladata, neve-
zetesen tisztán novelláris jellegű-e, vagy a szervezet lénye-
gébe és a területi változtatásokba is belenyúló, az egyházegye-
tem közvéleménye még nem mondható kialakultnak. 

A közgyűlés az elnökségnek a jelentését azzal 
veszi tudomásul, hogy véleménye szerint a zsinat 
megtartása még mindig nem időszerű, s ha meg is tar-
tatnék, mást, mint novelláris jellegű törvényalkotást, 
nem kívánatos végeznie. 

14. (M.) A lelkészképző szeminárium megnyitása és ideig-
lenes szervezete ügyében az elnökség jelenti, hogy a múlt évi 
egyetemes közgyűlés 60. sz. jegyzőkönyvi határozatta/ a du-
nántúli kerület ama javaslatával szemben, hogy a gyakorlati 
lelkészképzés feladatai a Sopronban felállítandó Tlieológus-
Ottlion külső és belső keretei között oldassanak meg, kimon-
dotta, hogy a szeminárium felállítására elsősorban Budapestet 
tart ja alkalmasnak, a felállítás tervezetének kidolgozására bi-
zottságot küld ki és felhatalmazta az egyetemes elnökséget a 
szemináriumnak, lehetőség szerint, már a folyó év szeptember 
elsejével való megnyitását. A bizottsági előmunkálatok és az 
ezekről szóló jelentés figyelembe vételével az egyetemes elnök-
ség el is rendelte a szemináriumnak a jelzett időben Budapes-
ten, a Deák-téri egyházközség középiskolai internátusi épüle-
tének átengedett helyiségeiben való megnyitását és gondosko-
dott arról, hogy a szemináriumnak dr. Raffay Sándor püspök 
igazgatása mellett megfelelő szakelőadók álljanak rendelke-
zésre. Időközben azonban megállapíttatván, hogy a végzett 
hallgatók jelentékeny részének külföldre, vagy segédlelkészi 
állásba menetele következtében e tanévben a szeminárium hall-
gatóinak létszáma legfeljebeb öt főre volna tehető, ami a költ-
ségesebb elhelyezkedést és fenntartást indokolttá nem teszi, az 
egyetemes egyház Üllői-úti bérházának egyik, november hó el-

3 
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sején felszabaduló lakásában, még pedig a szükséges átalakí-
tásokra való tekintettel, november hó második felében nyíljék 
meg és a hallgatóság ellátása az ugyanott elhelyezett Luther-
Otthonnal kapcsolatosan legyen megoldva. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és örö-
mének ad kifejezést afelett, hogy a lelkészképző sze-
minárium hézagpótló intézménye már a folyó évben 
megnyithatóvá válik. 

15. (M.) Az egyetemes nyugdíjintézet az 1928. év kezde-
tétől életbe lépvén, megkezdte és folytatja működését, a járu-
lékszámlákat már az 1929. évre is széj j elküldte és úgy az inté-
zet, mint a tagok érdekét is tekintetbe véve, a járulékok pon-
tos beszolgáltatását, valamint az egyesek által be nem fizetett 
hátrálékok sürgős befizetését kéri. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a tagok-
nak a hátrálékoknak és az esedékes járulékoknak a 
pontos befizetését kötelességükké teszi. 

16. (M.) A felekezeti sérelmek és panaszok tárgyában az 
egyházmegyéktől és iskoláktól panaszok nem érkeztek be, en-
nek folytán 

a közgyűlés jelenleg felterjesztéssel nem él, az 
egyházközségeket és iskolákat pedig felhívja, hogy 
sérelmeiket, panaszaikat jól megindokoltan terjesz-
szék fel az esperesekhez, illetőleg a püspökhöz 

17. (V.) A múlt évi egyházkerületi jkv. 17. pontjánál el-
nökség jelenti, hogy a lyturgia egységesítésére irányuló mun-
kálat folyamatban van, az előadó gyűjti az anyagot s eddigi be-
nyomásai alapján az a véleménye, hogy a tót és a német anya-
nyelvű gyülekezetek lyturgiájának egységesítése nem lesz ne-
héz feladat, annál nehezebb feladat lesz azonban a magyar is-
tentiszteleti lyturgia egységesítése — ennek rendkívül sokféle 



elágazódása következtében. A körlevélileg beszolgáltatni kért 
anyag beérkezése után az előadó javaslatához képest a bizott-
ság lyturgiai typusokat készül kidolgozni. 

Tudomásul szolgál. 

18. (D.) Olvastatnak a címadományozás tárgyában hozott 
és az egyházközségekhez véleményezés céljából beterjesztett 
egyetemes közgyűlési határozat s az e tárgyban érkezett egy-
házmegyei felterjesztések. 

A közgyűlés mindkét egyházmegye felterjeszté-
séből s ígv a maga részéről is megállapítja, hogy ez 
ügyben egyetemes érvényű szabályrendelet alkotá-
sára van szükség s midőn ilyennek tervezetét az egy-
házegyetemtől kéri, végleges állásfoglalását majd an-
nak tárgyalásánál fogja kifejteni; e szabályrendelet-
tervezetben azonban bizonyos elvek kimondását kí-

vánja, így mindenek előtt azt, hogy ősi alkotmá-
nyunk szelleméből folyóan csak közgyűlések adhat-
nak példaadóan kiváló és buzgó szolgálatok elisme-
réseként olyan címeket, aminő állásokra alkotmány-
szerűen választást ejthetnek meg; továbbá különbség 
teendő címzetes tisztviselők s tiszteletbeli címviselők 
között, az előbbiek aktív, még szolgálatban maradó 
egyházi funkcionáriusok, utóbbiak pedig lelépő, 
vagy nyugalomba vonuló tisztviselők, kik hosszas s 
buzgó szolgálatuknak egyházunk által nyújtható el-
ismeréseként az általuk viselt állás tiszteletbeli cí-
mével ruházhatók fel. 

Különvéleményként jegyzőkönyvbe foglalja in-
dítványtevő Ihiszik Lajos határozati javaslatát, 
mely szerint minden cím, melylyel nem jár együtt 
megbízatás és hivatal, mint egyházunk demokrati-
kus szellemétől elütő és különösen az evangélium 
szellemével ellenkező velleitás terméke, eltörlendő. 

19. (V.) Tárgyalta a közgyűlés a javadalmas egyházi 
tisztviselők házasságkötésére vonatkozó s alkotmányos tár-
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gvalásra az egyházkerülethez leküldött szabályrendeletterve-
zetet. Előadó beható ismertetése után 

a közgyűlés a szabályrendelettervezetet egész 
terjedelmében elfogadja, mert jelentős egyház-
védelmi intézkedéseket tartalmaz és a javadalmas 
egyházi tisztviselőik házasságkötésénél vallási 
érdekeinket a lehetőség határai közt megvédi; más-
részt pedig biztosítani alkalmas az ilyen házasság-
kötéseknél bizonyos műveltségi, valamint morális kö-
vetelmények kielégülését, amivel ugyancsak a sze-
mélyi tekintetek fölé emelkedő egyházi közérdeket 
szolgálja. A 15. p. második bekezdése kiegészítendő 
ezzel: „Ilyen esetben az esperes, ill. a püspök s egye-
temes felügyelő beleegyezése elegendő." A ref. test-
véregyházzal szemben egyházunk szigorúan a re-
ciprocitás elve alapjára helyezkedjék. Mondja ki a 
szabályrendelet, hogy a felügyeleti bizottságok költ-
ségeit pedig az illetékes egyházkormányzati testüle-
tek pénztárai tartoznak fedezni. A szabályrendelet 
egészíttessék ki a következőkkel: 

19. p. „Ez a szabályrendelet az ev. tanintézetek-
nél e szabályrendelet megalkotása előtt alkalmazott 
ref. vallású tanárokra is kötelező, azzal a kivétellel, 
hogy ref. egyénnel való házasság esetén összes gyer-
mekeit a ref. egyház hitelvei szerint neveltetheti; 
evangélikus egyénnel való házasság esetén azonban 
mindkét nemen lévő gyermekeinek vallását — rever-
zális út ján — az evang. egyház részére kell biztosí-
tania. ' ' 

20. p. „Az e szabályrendeletben foglalt rendel-
kezéseknek megszegése fegyelmi vétséget képez." 

20. (V.) Kemény Péter az egyházmegyék idevonatkozó 
felterjesztéseivel kapcsolatban ismerteti az egyházmegyei 
iskolalátogató tanítókra vonatkozó egyetemes szabályrende-
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lettervezetet. Javaslatai alapján az egyházkerületi közgyűlés 
íi tervezetet a következő észrevételekkel fogadja el: 

1. kívánja, hogy a tervezet 1. pontjában az ellen-
őrző szerv neve „iskolalátogató" a megfelelőbb „egy-
házmegyei szakfelügyelő" elnevezéssel lielvettesít-
tessék; 

2. az 1. pontban említett „nyugdíjas" szó ne 
hangsúlyoztassék. Ily szövegezést ajánl: „egvházias 
lelkületű s az egyházmegye területén működő tény-
leges tanító, esetleg ott működött nyugdíjas tanító." 
Ezt indokolja a pedagógia terén szemmel látható erő-
teljes lendületű átalakulás; 

3. a 4. pont elé illesztendő: „A szakfelügyelő 
rendszerint a körlelkésszel együtt végzi a látoga-
tás t" ; 

4. a 6. pontban olvasható rendelkezés: „Minden 
iskola tanítója, illetőleg igazgatója köteles az iskolai 
év legelején a tanmenetet, helyi tantervet és óra-
beosztást beküldeni a tanfelügyelőhöz, illetőleg al-
espereshez..." kiegészítendő ezzel: „aug. l-ig a szak-
felügyelőhöz beküldi, ahonnan szept. 1-én már a tan-
felügyelőhöz, illetve alespereshez kerülne. Ettől el-
térni csak kivételes esetekben szabad."; 

5. a tervezet végére 9. pontképen ez volna be-
veendő: „A szakfelügyelő minden esetben jelentést 
tesz azokról a hiányokról is, amelyek a tanítás ered-
ményét előreláthatólag veszélyeztetik (épület, bútor, 
felszerelés s tb.)" 

21. (V) Előadó ismerteti a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium 865/11/36/1929. sz. leiratát, melyben az egyházi 
hatóság meghallgatását tar t ja szükségesnek abban a kérdés-
ben, vájjon a törvény szerint evangélikus, de neveltetésénél 
fogva idegen (baptista, nazarénus) meg nem keresztelt, isko-
lás növendékeknek köteles-e az evangélikus hitoktató a val-
lástanból osztályzatot adni, mert ellenkező esetben a felsőbb 
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osztályba való lépésüket lehetetlenné teszik; a minisztérium 
rendeletileg óhajtja szabályozni ezt az ügyet s figyelemmel 
akar lenni a történelmi egyházak álláspontjára. 

A kerületi közgyűlés kimondja, hogy miután or-
szágunkban jelenleg valláskényszer van, s a bevett, 
vagy államilag elismert vallásfelekezetek tagjaikat 
az egyház jogaiban részesítik, jóllehet az egyház ke-
gyelmi eszközeivel nem, vagy csak részben élnek; a 
törvény szerint meghatározott egyházi közösségbe 
tartozó iskolás növendékeket az illetékes vallástanár 
oktatni köteles, egyházához tartozónak tekintse, söt 
különös gondozással igyekezzék oda hatni, hogy az 
egyháza rendelkezéseinek mindenben engedelmes-
kedjék; a vallástanítással természetesen együtt jár a 
vallástanból való osztályozás. Az állam és az egyház 
között fennálló, törvénnyel szabályozott jogviszony, 
meg az egjdiáz feledésbe nem merülhető missziói hi-
vat a sa a legnagyobb méltányosságot teszik köte-
lezővé. 

22. (V.) Tárgyaltatott az egyet, egyház közgyűlésének 
megbízásából Stráner Vilmos, a theol. fakultás tanára által 
készített s a kerületekhez, illetve az egyházmegyékhez alkot-
mányos tárgyalás, hozzászólás céljából beterjesztett egyet, 
lelkészválasztási szabályrendelettervezet. Előadó ismerteti az 
egyházmegyének a szabályrendelettervezetre vonatkozó ész-
revételeit. Az egyházmegyék nagyon helyesen megállapítják, 
hogy a munkálat nem kész tervezet, hanem csupán egyes elvi 
jelentőségű kérdések tisztázásának foglalata. Erre való tekin-
tettel a részletes bírálatba nem is bocsátkoznak, hanem e jo-
gukat akkor óhajtják gyakorolni, ha majd a teljesen kidolgo-
zott tervezettel fognak szemben állani. Jelenleg csak elvi 
szempontok lerögzítését tar t ják szükségesnek. 

Helyeslik, hogy a tervezet a lelkészi hivatás nagyon he-
lyes elvi megállapításából indul ki s ezt az egyházunk szelle-
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méböl folyó elvi megállapítást igyekszik a munkálat kereté-
ben is megvédelmezni. 

A tervezet készítője előtt nem csak a választó egyházköz-
ség, hanem a közegyház érdeke is lebegett. Ez vezeti akkor, 
amikor az egyházközség csaknem korlátlan, sokszor helytele-
nül gyakorolt jogát megszorítani javasolja. 

Az egyházmegyék örömüket fejezik ki afelett, hogy a 
négy egyházkerület szabályrendeletei, helyes intézkedéseinek 
figyelembevételével — a közóhajnak megfelelően végre-vala-
hára egyet, lelkészválasztási szabályrendelet készül. Célrave-
zetőnek tart ják az egyházker. lelkészválasztási bizottság meg-
alakítását, de kívánják, hogy az a testület, melynek körébe a 
meghívandó, illetve megválasztandó lelkész tartozni fog, a ter-
vezetben említetteken kívül az egyházker. lelkészválasztási 
bizottságban két, az egyházmegyei közgyűlés által választott 
taggal képviselve legyen; nem fogadják el a tervezet ama ki-
kötését, hogy a bizottság által kijelölt 3 pályázó mindegyikét 
köteles bemutatkozásra meghívni, vagy azok egyikét sem, ha-
nem a választó egyházközségre bízza, vájjon mindhármat meg 
akarja-e hívni bemutatkozó szolgálatra?; a bizottság elnöksé-
gének kötelességévé teendő, hogy a bizottságot haladék nél-
kül hívja össze, hogy az egyházközség mielőbb rendes lelkészt 
nyerjen; a nők, de a tiszta ev. házaságban élő nők is szavazati 
jogot nyerjenek, hiszen ez utóbbiak anyagilag s erkölcsileg is 
inkább fentartói az egyháznak, mint a nem tiszta ev. házas-

ságban élők; a hivány jóváhagyása továbbra is az esperes ha-
táskörében maradjon. 

Az egyházmegyék kívánatosnak tartják, hogy a végleges 
tervezetben a gyülekezeti és a közérdek az egyházközségi auto-
nómia szellemében jobban összeegyeztethessék; hogy a vég-
leges tervezet olyan legyen, hogy az új zsinati alkotmányba 
teljes egészében beilleszthető legyen; mert egyetemes érdek, 
hogy a lelkészek alkalmazása épúgy, mint a ref. egyházban, 
végérvényesen törvénnyel szabályoztassék; feleslegesnek 
tart ják a theol. fakultás egyik tanárának a lelkészválasztási 
bizottságba való bevonását; végül azt a megjegyzést teszik. 
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hogy a lelkészválasztási bizottság hatásköre túlságosan nagy 
és szükségesnek tartják, hogv döntése ellen legalább egyszeri 
jogorvoslatra mód nyújtassák. 

A közgyűlés a tervezetet, — amennyiben az érvé-
nyesíteni törekszik azokat a szempontokat, amelye-
ket mult évi határozatában is megjelölt, — örömmel 
fogadja s a két egyházmegyének rávonatkozó helyes 
észrevételeit azzal terjeszti fel az egyetemes egyház-
hoz, hogy azokat a szabályrendelet végleges megálla-
pításánál figyelembe venni sziveskedjék. 

23. (V.) Az előadó jelenti, hogy a zalaegerszegi ev. egyház 
elnöksége komoly aggodalmakat keltő beadvánnyal fordult az 
egyet, egyházhoz és a 4 egyházkerülethez. A beadvány szerint 
Zalaegerszegen mostanáig mindenféle állami iskola volt, me-
lyekben az ev. gyermekek sérelem nélkül tanulhattak. 1928-ban 
építeni kezdtek — jórészt a magyar állam pénzén — zárdaépü-
letet, mely a Notre Dame-apácák kezében lesz és polg. leány-
iskolát is foglal magában, noha a városnak a tanulók létszámá-
nak megfelelő, hivatása magaslatán álló polg. leányiskolája 
van. A millenium évében pedig Csáky Albin miniszter áll. reál-
gimnáziumot létesített, hogy a r. k. jellegű gimnáziumok mel-
lett legyen egy állami is. Ezt pedig most a Ferenc-rendiek-
nek akarják átadni. Ezen áll. intézet megszüntetése veszteség 
a protestánsokra, mert áll. intézetben még sem nevelik szer-
zetesi szellemben a gyermekeket. Sociális szempontból'is hát-
rány, mert 15 tanárcsalád veszti kenyerét; megszüntetése, ill. 
átadása semmiképen sem indokolt. Javasolja az előadó, liogv 
amennyiben a beadványban foglalt panasz igaz, az egyház-
kerületi közgyűlés az egyetemes egyh. elnökségét kérje föl a 
miniszternél való közbenjárásra, hogy hagyná meg azt az áll. 
reálgimnáziumot, nehogy ilyen intézkedésekkel a felekezetek 
közötti ellentét még jobban fokozódjék. 

Közgyűlés előadó javaslatát elfogadja s ilyen ér-
telemben az egyet, egyház elnökségét megkeresi. 
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23/a. (V.) Tárgyaltatott a vall.- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumnak 8 0 0 — 5 0 / 1 9 2 9 . V I I I . a. p. rendelete, amely-
lyel az elnéptelenedett, 11. n. törpe felekezeti iskoláknak — az 
államsegély megvonásával — megszüntetését vagy jellegüktől 
megfosztva, más iskolákba való beosztását tervezi. Az előadó 
megállapítja, hogy ez az állam takarékoskodása szempontjából 
is kevesebb haszonnal járna, mint amilyen kárt okozna ev. 
egyházunknak és az ev. népoktatásnak. Különben is a terv meg-
valósítása egyházunk autonómiájába, törvényekben biztosított 
évszázados iskolafenntartói jogába ütközik, örömmel jelenti, 
hogy a vall.- és közoktatásügyi minisztérium e terv megvaló-
sításától egyelőre eltekintett. 

A közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul a 
minisztériumnak elhatározását s egyben hálával gon-
dol azokra az egyházi vezérekre, akik egyházunkról 
ezt a fenyegető veszedelmet bölcs s erélyes közbenjá-
rásukkal elhárították. 

23/b. (V.) Kemény Péter egyházkerületi tanítótestületi 
elnök, előadó beterjeszti a tanítóegyesület 1 évi működéséről 
szóló jelentését, amint következik 

Az Egyházkerület tanítóegyesülete halad a kijelölt úton. 

A) Évi közgyűlését folyó hó 6-án Nyíregyházán a követ-
kező tárgysorozattal tartotta meg: 

1. Jövel Szentlélek (közének). 
2. Elnöki megnyitó. 
3. Elnöki jelentés. 
4. Az én tanítóm. Előadó: Buna István. 
5. A tanmenet (ev.) Előadó: Pajor Mihály. 
6. Mit tehetünk az irredentizmus szolgálatában. Előadó: 

Arany György. 
7. Pénztári jelentés. 
8. Indítványok. 
9. Himnusz (közének). 
B) A jövő évi közgyűlés tárgysorozatára a következő téte-

lek tűzettek ki előadásra: 
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1. A taní tó és az Egyházalkotmány. 
2. Mit tehet a taní tó a belmisszió terén? 

C) Egyesületünk anyagi ereje m á r megengedte, hogy az 
első pályadíjat egy kimondottan ev. vonatkozású tételre kitűz-
hessük. A pályadíj nagyságát a közgyűlés 50 pengőben állapí-
tot ta meg. 

D) Az egyesület jóléti ténykedésének tá rgyát kizárólag az 
Orsz. Ev. Tanítóegyesület ,,Üdülőtelep"-e képezte. Egy-két ki-
vétellel minden tag 20—20 P dí j jal belépett, előadásokat ren-
dezett, adakozott és gyűj tö t t . A nyíregyházi tantestület 1063 
pengőt küldött be eddig üdülőtelepünk javára . Ez a legnagyobb 
összeg, amelyet tanító-testület beküldött. 

E) Ihász Sándor sajókazai taní tó a Magyar Tudományos 
Akadémia bírálata folytán országos viszonylatban pályadíjat 
nyert . 

F ) Egyesületünk t ag ja i közül kb. 40-en részt vettek a ta-
nítói továbbképző tanfolyamon, annak dacára, hogy hivatalo-
san csak há rma t vettek fel. 

A közgyűlés a fejlődésről tanúskodó jelentést 
örömmel veszi tudomásul, az elért szép eredményért 
a vezetőségnek s az egyesület tagjainak elismeréssel 
adózik; a Magyar Tudományos Akadémia bírálata 
alapján országos viszonylatban pályadíjat nyert Iliász 
Sándor sajókazai tanítót, nagyrabecsüléssel, örömmel 
üdvözli. 

24. (V.) Krieger Mihály előadó beterjeszti, a kebelbeli és 
idegen iskolákban az 1928—29. iskolai évben végzett hitokta-
tásról szóló következő jelentését: 

Az egyházi élet terén különböző fontosságra emelkedett 
immár az i f jú ságnak vallás-erkölcsi oktatása, amely úgy az 
egyén, mint a közösség legfőbb érdeke szempontjából első sor-
ban érdemli meg a figyelmet s a vele való lelkiismeretes fog-
lalkozást. A hitoktatással s az erkölcsi neveléssel nemcsak 
alapvető, de egyházépítő és jelemfejlesztő munkát fejtenek ki 
a vallástanárok s a hitoktató-lelkészek. Erről a munkáról te-
szek jelentést az a lábbiakban: 
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Kebelbeli iskolák. 

A nyíregyházi ág. hitv. ev. Kossuth Lajos reálgimnázium 
92 evang. és 1 uni tár ius növendékének vallástanára Máczay 
Lajos, aki osztályonként heti 2—2 órában a tantervben előírt 
anyagot teljes egészében átvette s amellett a tananyaggal kap-
csolatosan olyan kérdésekkel is foglalkozott, amelyek alkalma-
sak voltak egyházunknak a katholicizmussal szemben való 
helyzetének megvilágítására. Az egyházi éneknek külön órá-
ban való taní tásá t az intézet évekkel ezelőtt megszüntette. En-
nek taní tását a vallástanár l á t j a el a hi t tani órák keretében s 
minden osztály évenként 100 énekdallamot vesz át, amelyet 
évről-évre gyakorolnak. I f júság i istentiszteletek rendszeresen 
ta r ta t tak , a tanulók egyszer úrvacsorához járul tak , megünne-
pelték a reformáció évfordulóját , a káté 400 éves jubileumát s 
a speyeri birodalmi gyűlés emlékét. A gyámintézetre 41 pen-
gőt gyűjtöt tek. 

Az i f júságnak a templomi istentiszteleteken való részvétele 
legújabban abba a nehézségbe ütközik, hogy a tanuló i f j ú s á g 
a templomban csak szétszórva és nem egységesen foglalhat he-
lyet, a legtöbb esetben azonban a templomnak olyan részén, 
ahová nem hallatszik el a szó, úgy hogy lelkileg nem kapcso-
lódhat bele a gyülekezet közösségébe. Ezen fontos kérdés meg-
nyugtató megoldását óha j taná a vallástanár. 

A nyíregyházi ág. hitv. evang. leányliceum 36 evang. val-
lású növendékét Adorján Ferenc intézeti igazgató oktat ta négy 
csoportban heti 2—2 órában. A növendékek tanáraikkal együtt 
j á r t ak templomi és i f júsági istentiszteletekre, úrvacsorához já-
rultak és megünnepelték a reformáció évfordulóját . Gyáminté-
zetre 10 pengőt adományoztak. A hitoktató igazgató jelentése 
nem tesz említést az egyházi énektanításról, valamint arról 
sem, hog megünnepelték volna a Káté 400 éves jubileumát és a 
speyeri birodalmi gyűlés emlékét. 

A miskolci ág. hitv. ev. egyházkerületi tanítóképző inté-
zet 48 evang. vallású növendékét Lehoczky Egyed intézeti val-
lástanár részesítette hitoktatásban a tanterv által előírt tan-
anyag teljes feldolgozásával. A vallástanítás három csoportban 
heti 2 órában tör tént . Az evang. belmissziói egyesület is fe j -
lesztette a növendékek valláserkölcsi életét. Ennek az egyesü-
letnek élén a vallástanár áll. Úrvacsorához kétszer járul tak, a 
templomi istentiszteleteket rendszeresen látogatták, a reformá-
ció évfordulóját megünnepelték, valamint a két jubileumot is 



megtar to t ták . A gyámintézeti gyűjtésről teljesen megfeled-
keztek. 

A val lástanár feltétlenül szükségesnek t a r t j a hetenként 
egy külön egyházi énekórának a beillesztését a szakszerű egy-
egyházi énektaní tás és kántorképzés céljából. 

Ugyancsak szükségesnek t a r t aná , hogy az V. osztályban a 
vallásórák száma 3-ra emeltessék, hogy alkalmunk legyen a nö-
vendékeket a gyakorlati vallástanítás különböző tárgyköreibe 
minél alaposabban és behatóbban bevezetni. 

Idegen iskolák. 
Debrecenben a közép- és polgári iskolák 98 evang. vallású 

növendékét Lábossá La jos hitoktató-lelkész taní to t ta a kötelező 
t ananyag teljes átvételével s az egyházi énekek rendszeres gya-
korlásával. A taní tás csoportonként heti 2 órában történt . 
A templomlátogatás kielégítő. Az i f júság i istentiszteletek 2 he-
tenként t a r t a t t ak . Urvacsorához kétszer járul tak. A refor-
máció s a jubileumi emlékünnepélyek megtar ta t tak . Gyáminté-
zeti gyűj tésük 42 pengőt eredményezett. 

Külön kiemelendőnek t a r tom a hitoktató-lekész belmissziói 
i f j ú ság i tevékenységét, amelyet lelkes segítőtársak támogatá-
sával a vasárnapi iskolában, a legényegyletben és a leányegye-
sületben önzetlenül végzett. 

A diósgyőri m. kir. áll. polg. f iú- és leányiskolák 10 evang. 
vallású tanulóit heti 2 órában Vietórisz László hitoktató-lelkész 
részesítette a t ananyag egészbeni felölelésével s az egyházi 
ének gondos gyakorlásával. A templomlátogatás szigorú ellen-
őrzéssel tör tént . Urvacsorához kétszer járul tak , az ünnepélye-
ket megtar to t ták . Gyámintézeti gyüj tésük 29 P 43 fill. A val-
lás tanár m u n k á j a úgy külső, mint belső pedagógiai szempont-
ból kitűnő. Fegyelmezése határozott , okszerű. Valláserkölcsi 
törekvéseinek látható eredménye: öntudatos egyházszeretet. 

Panasza : Korpótlékot, mint volt parochus-lelkész nem kap. 
Bár a IX. fiz. oszt. 3. fokozatába neveztetett ki, 2 előlépés után 
(3—3 évenként) mégis csak a X. fiz. oszt. 1. fokozatában van. 

A kisvárdai áll. Bessenyei György reálgimn. 2, az Orsolya-
rendű apácák tanítónőképzője 3, és az áll. polg. leányiskola 3, 
összesen 8 ev. növendékeinek hi toktatója Werner Gyula kis-
várdai egyházfelügyelő volt, aki buzgó egyházszeretetéből folyó 
odaadással lá t ta el a val lástanítást és az egyh. ének gyakorlá-
sát. Növendékei közül Glatz Sarolta tanítónőképzőintézeti nö-
vendék a hi t tani képesítő vizsgán jeles eredményt mutatot t fel. 
Gyámintézeti gyűj tésük 8 P 80 fillér. 



Miskolcon két hitoktató-lelkész végzi a hi toktatás fárasztó 
munká já t és pedig Bortnyik György és Hronyecz Pál. Ez 
utóbbi 17 iskola 237 evang. vallású növendékét 39 csoportban 
heti 38, illetve 41 órában taní tot ta . Nem csoda, ha fe l ja jdul s 
emberségesebb munkabeosztást kér. Az előbbi 9 idegen iskola 
173 ev. tanulóját részesítette hi toktatásban. A tananyagot 
mindketten elvégezték s amennyire idejükből tellett, egyházi 
éneket is taní tot tak. Gyámintézeti gyűjtésük a tanulók létszá-
mának megfelelő. Sérelmes panaszuk ugyanaz, minta diósgyőri 
vasgyári hitoktató-lelkészé. 

Nyíregyházán a középfokú idegen iskolák 146 ev. vallású 
növendékének hi toktatója Kopcsó János államilag díjazott hit-
oktató-lelkész; aki heti 18 órában hol osztályonként, hol cso-
portonként lát ta el a vallástanítást s az egyh. ének gyakorlá-
sát. I f júság i istentiszteletek, ünnepélyek megtar ta t tak . A nö-
vendékek egyszer Urvacsorához járu l tak . Gyámintézeti gyűj tés 
eredménye 29 P 30 fill. 

A hitoktató-lelkész terve a beállott iskolai évben egy ev. 
i f júsági önképző körbe tömöríteni növendékeit. 

Putnokon az állami polg. fiú- és leányiskola 23 evang. nö-
vendékét a minisztérium által engedélyezett 3 óra helyett heti 
4 órában Marcsek János ózdi lelkész taní tot ta a vallás- és er-
kölcstani ismeretekre és az egyházi énekre. Mivel útiköltséget 
már évek óta nem utal ki a minisztérium, az órák megtar tása 
a hitoktató áldozatkészségének a bizonysága. 

Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon levő idegen iskolákban 
a hi toktatást dr. Dómján Elek esperes-lelkész lát ta el. A tan-
anyagot feldolgozták s az egyh. énektaní tásra nagy súlyt fek-
tettek. Az i f j ú ság lelkigondozását a köteles órákon kívül külön 
bibliaórákon is gyakorolták. 

Tokajban a m. kir. állami polgári fiú- és leányiskolába 
j á r t 6 evang. tanuló hitoktató-lelkésze Belák Sándor, aki heti 
1 órában egy csoportban foglalkozott a növendékekkel. Egy-
házi énektanítás nem volt,de a jövőre nézve már tervbe vé-
tetett . 

A vallástanítási jelentéssel kapcsolatos javaslataim: 

1. Méltóztassék a vallástanítási jelentést általánosságban 
tudomásul venni; 

2. méltóztassék oly értelmű kérést terjeszteni kerületünk 
érdemes elnökségéhez, hogy az államilag díjazott hitoktató-
lelkészek eltöltött szolgálati idejüknek megfelelő fiz. osztályba 
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való soroztatása s ennek megfelelő fizetés folyósítása i ránt 
bölcs belátása szerint tegyen előterjesztést a minisztér iumban; 

3. a nyíregyházi Kossuth Lajos reágimnázium evang. val-
lású i f júságának megfelelő templomi elhelyezése sürgős ügyét 
a püspök úrnak, úgyis mint a nyiregyházi evang. egyház ezidei 
igazgató-lelkészének figyelmes gondosságába a j á n l j a ; 

4. a nyiregyházi evang. leányliceum igazgatósága és a to-
ka j i ev. egyház lelkészi hivatala kerestessék meg az egyházi 
ének felkarolása véget t ; 

5. Mondja ki a közgyűlés, hogy sziikségesenk t a r t j a a mis-
kolci ev. egyházkerületi tanítóképző intézet tanrendjébe egy 
külön egyházi énekóra beillesztését a szakszerű egyházi ének-
taní tás és kántorképzés céljából. A határozat végrehaj tása vé-
gett az intézeti igazgatóságot megkeresni rendeli. 

Krieger Mihály, 
ev. m ásod lelkész, előadó. 

A közgyűlés a vallástanítási jelentést megnyug-
vással veszi tudomásul; felkéri az egyházkeiületi el-
nökséget, hogy az áll. hitoktató-lelkészek sérelmeinek 
orvoslása érdekében bölcs belátása szerint előterjesz-
tést tegyen a minisztériumban; a nyiregyházi Kossuth 
Lajos reálgimnázium ev. vall. ifjúságának megfelelő 
templomi elhelyezése sürgős ügyét a nyiregyházi egy-
ház ig. lelkészének gondos figyelmébe ajánlja- meg-
keresni rendeli a nyiregyházi ev. leánjdiceum igazga-
tóját és a tokaji ev. egyház lelkészi hivatalát, hogy az 
egyházi ének rendszeres tanításáról gondoskodjanak; 
szükségesnek tar t ja a szakszerű énektanítás és kán-
torképzés céljából — a miskolci ev. egyházker. taní-
tóképző intézet órarendjébe egy külön egyházi ének-
óra beillesztését, amiért is az intézet igazgatóságát 
megkeresni rendeli. 

A közgyűlés, előadások jelentéséért, a vallástaní-
tóknak buzgóságukért köszönetét nyilvánítja, a fo-
kozott belmissziói tevékenységet figyelmükbe ajánlja 

25. (V.) Bruckner Győző dr. egyet, magántanár, egyház-
kerületünk miskolci jogakadémiájának dékánja, részletes je-
lentést tesz a főiskola 1928—29. tanévi működéséről. 
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A jelentésből kitűnik, hogy a jogakadémiának e tonéve a 
létért folytatott küzdelemben telt el. Ennek dacára is eredmé-
nyes és a jövőt illetőleg megnyugtató munkáról számolhat be. 
A tanári létszámnak eggyel való megfogyatkozása sem oko-
zott nagyobb nehézségeket. Szívvel-lélekkel vett részt Geduly 
Henrik Püspök 40 éves lelkészi szolgálati jubileumi ünnepsé-
gén, aki a főiskola fentartásának legbuzgóbb harcosa s akit a 
tanári kar ez alkalomból feliratban üdvözölt. A megalakított 
ősi pártfogóság állást foglalt az intézet fentartása mellett s 
tagjai közül többen anyagi áldozatokat is hoztak a nagymultű 
főiskola érdekében. Képviseltette magát az E?. Koll. Diákszö-
vetségnek a 90 éves Ludmann Ottót ünneplő közgyűlésén. A 
tanári kar tagjai közül Surányi-Unger Tivadar dr. müegvet. 
magántanár és Zsedényi Béla dr. ny. rkiv. tanár szereztek 
egyet. m. tanári képesítést. Utóbbi 1928. szept. 20-iki hatállyal 
nv. r. tanárrá lépett elő. Súlyos vesztesége, de egyben öröme 
is a jogakadémiának Surányi-Unger Tivadar dr.-nak a szegedi 
tudományegyetemre való távozása. Csorba Zoltán ref. reál-
gimn. helyettes tanár angol nyelvi és Budaker Károly német 
nyelvi lectori minőségben szép eredményt értek el. Utóbbi 
hallgatói sikerült német irodalmi matinét is rendeztek A jog-
akadémia majdnem minden tanára értékes irodalmi munkássá-
got is fejtett ki. Különösen feltűnést keltett Bruckner Győző 
dr. dékán „A svéd alkotmány" és „ Ferenc Ferdinánd trón-
örökös magyarországi politikai tervei" és Surányi-Unger Ti-
vadar dr. „Über die Ausgangspunkte der Volkswirtschafts-
politik" és „New-York gazdaságpolitikája" c. müvei. A tanári 
kar irodalmi munkásságának termékei részint a hazai részint 
a külföldi jogi szaklapok hasábjain láttak napvilágot. 

Gondja volt a tanári karnak aiva is, hogy mindjobban el-
mélvítse a szívélves viszonvt Miskolc városa és a főiskola kö-
zött. Képviseltette magát a város és a jogászifjúság minden 
kulturális megmozdulásában. A tanárok közül 4-en külföldön 
is kutattak s mélvítették tudásukat. A főiskola könvvt 

ara vá-
sárlás útján, valamint Boros Rezső, Baranyai Károly és Mar-
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jalaki Kiss Lajos adományozása révén újabb 240 s egynéhány 
kötettel gyarapodott. 

Szép, dicséretes munka folyt a szemináriumokban is. A ta-
nulmányi eredmény kielégítő. A beérkezett tudományos ifjú-
sági pályamunkák egyike a Szemináriumok Értekezése Tárá-
ban való megjelenésre is méltó. A jogászifjúság is figyelemre, 
méltó irodalmi munkáságot fejtett ki a szemináriumokon kí-
vül is. A Magyar Könyvhét keretén belül a jogakadémia Mis-
kolcon létele óta napvilágot látott 104 kiadvánnyal igazolta, 
hogy tudományos működése országos viszonylatban is jelen-
tős. A menzaalap 20.383 P 55 fillért, a kórházalap 4.587 P 10 
fillért tesz ki. A jogászifjúság támogatására stb 7.167 P 50 fil-
lért fordított s erejéhez mérten istápolta az egyházi és huma-
nitárius intézményeket. A gyámintézetnek 100 P-t juttatott. 
A jogászifjúság a bajtársi egyesületekben és más korporá-
ciókban élénk kultúrális tevékenységet fejtett ki. Gondja volt 
a testnevelésre is s örömet okozó az a körülmény, hogy a jog-
akadémia a pontverseny győztese lett a jogakadémiák között 
rendezett atlétikai versenyen. A dékán által Miskolcon megho-
nosított ballagással fejezte be a jogászifjúság ez évi működé-
sét s búcsúztatta el az Alma Matertől távozó öreg diákjait. 

A közgyűlés 

1. a jelentést köszönettel, elismeréssel veszi tu-
domásul, büszkeséggel tölti el az az értékes kultúr-
munka, amelyet a hivatása magaslatán álló tanári kar 
ezúttal is kifejtett; nem félti e főiskolájának jövőjét 
s annak biztosításáért minden áldozatra kész; 

2., dr. Surányi-Unger Tivadart szegedi tudo-
mányegyetemi ny. r. tanárrá kinevezése alkalmából 
üdvözli, a jogakadémián kifejtett eredményes mun-
kásságáért hálás köszönettel adózik s érdemeit távo-
zása alkalmával, jegyzőkönyvében megörökíti-

3., Üdvözli dr. Zsedénvi Bélát egvet. m. tanárrá 
történt habilitációja alkalmából s az egyházkerületi 
elnökség által 1928 szept, 20-iki hatállyal, a VI. fiz. 
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osztályba való sorozással ny. rendes tanárrá történt 
előléptetését jóváhagyólag tudomásul veszi; 

4., a kultuszminiszternek 410—50/1929. sz., a jog-
akadémiára az 1929—30. tanévre felvehető elsőéves 
joghallgatók létszámát negyvenben megállapító ren-
deletével szemben kellően indokolt és szövegezendő 
sürgönnyel fordul a miniszterhez, hogy a felvehető 
első évesek létszámát lényegesen emelje fel, mivel e 
csekély negyvenben megállapított létszám miatt 100-
nál több, részben szegénysorsú jeles és jé) előmeneteld 
ifjút kellene, a szülők szociális érdekeinek súlyos sé-
relmére, viszautasítani; 

5., az egyházker. elnökségnek, ill. a püspöknek a 
jogakadémia kormányzata körüli összes intézkedé-
seit megerősíti, e tekintetben a felhatalmazást a kö-
vetkező közigazgatási évre is megadja s az elnökség-
nek, a főiskola szempontjából fáradságot nem ismerő 
munkásságáért, mellyel alapos és gondos közjogi és 
történelmi tanulmányok alapján megírt emlékirattal 
fordult a legfelsőbb helyre, a Kormányzó úr Ő Fő-
méltóságához százados iskolafenntartó jogaink védel-
mezéséért és a miniszteri elhatározással szemben fő-
iskolánk oltalmáért és így most már ninden elkép-
zelhető eszközt és módot megkísérelt főiskolánk fem 
tartása érdekében, — elismerő, hálás köszönetét nyil-
vánítja. 

25 a. (V.) A jogakadémiának jelentésével kapcsolatban 
Ihiszik Lajos e. főjegyző azon indítványát terjeszti elő, fordul-
jon az egyházkerület felterjesztéssel az egyet közgyűléshez, 
hogy a tanszabadságot károsan befolyásoló numerus clausus-
törvény teljes hatálytalanítása érdekében megfelelő helvcn 
tegye meg a szükséges lépéseket. 

Az egyházkerületi közgyűlés szótöbbséggel úgv 
határoz, hogy e kérdéssel ez alkalommal nem óhajt 
foglalkozni. 
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26. (V.) Gerhardt Béla c. főigazgató, mint az egyházkerü-
let miskolci ev. tanítóképzőintézetének igazgatója, beterjeszti 
az intézet 1928 -29. tanévi működéséről szóló jelentését. 

A jelentés szerint az iskolai év 1928. éviszept. hó 1-én kez-
dődött és 1929. évi július hó 28-án fejeződött be. Az egész tan-
év folyamán a t mítás-nevelés munkáját semmi gátló ok nem 
akasztotta meg. A tanártestület és az ifjúság az intézet főható-
ságának előírásait és utasításait figyelembe véve és érvénye-
sítve igyekezett feladatának eleget tenni. 

Az egész tanév folyamán az állásáról leköszönt dr. Klein 
Gáspár h. tanár távozása folytán megüresedett tanszék összes 
tárgyait és óráit az intézet tanárai látták el, heti óraszámukon 
feliil őszesen 39 többlet órával, az igazgató heti óraszáma 15, 
a tanároké heti 24 és 25 óra között mozgott. 

A tanév végén vizsgálatra bocsáttatott összesen 206 nö-
vendék: ezek köziil ev vallású volt 46, ref. vallású 78, rkath. 
vallású 75, gkath. vallású 7. 

Szóbeli tanítóképesítő-vizsgálatra bocsáttatott 39 jelölt. 
Ezek közül tanítói oklevelet nyert 32 és pedig 7 ev. vallású, 
12 ref. és 13 rkath. vallású. 

Ev. kántori bizonyítványt nyert 5 tanító. 
A tanítás az ev. egyház által átengedett és átalakított volt 

elemi iskolaépületben és I<Iun József-utcai áll. elemi iskolában 
folyt. A gyakorlati kiképzésre ugyanezen áll. iskola osztályait 

. vettük igénybe. A gyakorló iskolai tanító szerepekörét ez év-
ben is Mózes Imre áll. el. isk. igazgató látta el. 

A növendékek levente oktatókká való kiképzésében Go-
reczky Sándor és Vitányi Dezső urak működtek közre. 

Az intézetet a tanév folyamán meglátogatták a püspök űr, 
a ker. felügyelő úr Őméltóságaik. Hivatalos látogatást végzett 
Sarudi Ottó kir, tképző-int. főigazgató. 

A két ízben tartott tanítóképesítő vizsgálaton az elnöki 
.tisztet Ligeti Ede lelkész és Lichtenstein László egyházmegyei 
felügyelő urak látták el. 

Az igazgató által kezelt intézeti pénztár forgalma a követ-
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kezőképen alakult: Bevétel volt 32,051.74 P, kiadás 32.038 P. 
Pénztári maradvány ezek szerint 13.01 P. 

Folyószámlamaradvány 1877.— P, építkezéshez adott elő-
legek 000.02 P, tanulók tartozása 389.22 P, összesen 3119.22 P. 
Ez az összeg az internátus és köztartás berendezésére fog for-
díttatni. 

Az 1929—30. tanévi költségvetés 28.00 P. szükségletet és 
ugyanannyi fedezetet tüntet fel. 

A most megkezdett 1929—30. iskolai évben az ú j intézeti 
épületben kezdődött meg a tanítás munkája. Életbe lépett az 
internátus és a köztartás, amely eddig legfőbb akadálya volt 
az ev. vallású tanulók számának növelhetése tekintetében. 

A folyó iskolai évben a felvett növendékek száma 214. 
Ebből ev. vallású már 55, míg a ref. vallású 76, rkatli. vallású 
76 és gkath. vallású 7. 

Az internátusba felvettek száma 58. A köztartásban részt-
vevőké 46. 

Az internátus évi díját 120, a köztartásét 480 pengőben 
állapította meg az intézet főhatósága. 

Az önálló gyakorló iskolák szervezése eddig nem történhe-
tett meg, valamint a 8. tanszék szervezéséhez való hozzájárulás 
sem volt elérhető. 

Az üresedésben lévő 7. tanszék betöltése is akadályokba 
ütközik. 

1. A közgyűlés a jelentést, a tanári kar ügybuzgó 
működését elismerésnyilvánítással tudomásul veszi; 

2. hálás köszönetet mond az egyházkerület elnök-
ségének az intézet kormányzása s elsősorban az inté-
zet új épületének felépítése körül kifejtett önzetlen, 
áldozatos munkásságáért; 

3. külön is meleg elismeréssel emlékezik meg az 
intézet kiváló igazgatójának, Gerhardt Béla c. főigaz-
gatónak érdemeiről, melyeket az intézet körültekintő 
vezetése, fokozatos fejlesztése és az ú j intézeti épület 
felépítésével kapcsolatban szerzett; 



4. felkéri a püspököt, liogy az önálló gyakorló is-
kolai tanítói állásoknak és az intézetnél egy 8-ik tan-
széknek államsegéllyel való szervezlietése érdekében 
a Vkm.-hez felterjesztéssel éljen; 

5. megkeresi az egyet, tanügyi bizottságot, hogy 
a mai tanítóképzőintézeti Rendtartásnak az állami ú j 
Rendtartás alapján való módosításakor az ev. érde-
kekre nagy figyelemmel legyen. 

27. (V) Teltsch Kornél igazgató, előadó beterjeszti a 
nyiregyházi ev. Kossuth Lajos reálgimnázium 1928—29. isko-
lai évi működéséről, valamint a megtartott érettségi vizsgála-
tokról beszámoló jelentést. 

A reálgimnázium tananyagát már a maga teljességében 
az I—V. osztályban, míg a VI—VIII. osztályban a görög, ill. 
a görögpótló helyett még csak a francia nyelvet tanították az 
1028/29. tanévben. A tanítás a nagy hideg miatti 4 napi ható-
sági szünettől eltekintve, az egész tanévben zavartalanul folyt. 

Szeptember 5-én az igazgató a kormányzótanács és tanári 
kar nevében mély tisztelettel és igaz szeretettel üdvözölte, — 
mint az intézet volt tanárát is, — Geduly Henrik püspököt 40 
éves lelkészi szolgálati jubileuma alkalmából. 

Az iskola vezetésében változás állott be. Az eddigi igaz-
gató, dr. Yietórisz József c. főigazgató, nyugalomba vonult, 
akit távozása s egyben magas kitüntetése alkalmából a kor-
mányzótanács, a tanári kar, Nyíregyháza város és Szabolcs-
vármegye nagy közönsége megérdemelt meleg ünneplésben ré-
szesített. Az igazgatói teendők ellátásával egy évre a kormány-
zótanács Teltsch Kornél tanárt bízta meg. 

A francia nyelvi órák ellátására dr. Gacsályi Sándor kép-
zett, kötelességtudó, az ifjúságot szerető tanár választatott 
meg. Dr. Yietórisz József tanszéke nincs betöltve. A modern 
filologiai tanszékre hirdetett pályázat meddő maradt. 

Beruházási, vagy fentartási államsegély címén a mult tan-
évben is csak 8 P 48 fillért kaptunk, aminek következménye a 
magas tandíj, aminek nagysága hatással van egyes protest, 
szülőkre s gyermekeiket a kir. kath. gimnáziumba adják. 
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Épületünk, helyiségünk, berendezésünk és felszerelésünk 
megfelelnek a követelményeknek s könyvtárunk és szertá-
raink a szükséghez képest gyarapodnak. 

A kormányzótanács megértéssel viszi iskolánkat a fejlő-
dés útján előre. Felállította az internátust, amelyben a tanulók 
teljes ellátást élveznek. 

Július 7-én megalakult a „Nyiregyházi Öreg Diákok Szö-
vetsége", amelyben intézetünk szintén hathatós erkölcsi és 
anyagi támogatást nyert. 

Tanári karunk a szükséges értekezleteket megtartotta. 
Ezeken a pedagógiai, tanulmányi és fegyelmi ügyekkel foglal-
kozott. Püspök úrtól engedélyt kértünk a szépírásnak, mint 
rendkívüli tárgynak bevezetésére. Az igazgató és a tanárok 
hospitáltak. Elvittük tanulóinkat, hogy kiegészítsük és meg-
rögzítsük a tanítás anyagát, színházi és filmelöadásokra, kirán-
dulásokra. 

Tanulók száma 410 rendes és 10 magántanuló volt. Az apa-
dás annak tudható be, hogy a kir. kath. gimnáziumnak már 
mind a nyolc osztálya megnyilt. 

Yallásszerinti megoszlás: 92 ev., 140 ref., 1 unit., 41 róm. 
kath., 13 g. katli., 126 izr. Előmenetelre nézve 31 jeles, 68 jó, 
207 elégséges, 1 elégt. 55, 2 elégt. 20, több elégi:. 23. Magavise-
letre nézve példás 280, jó 116, szabályszerű 7, ig. megrovás 10, 
tanárkari megrovás 2. 

Érettségi vizsgálatot háromszor tartottunk. A szeptembe-
rül 6 tanuló közül megfelelt 2, javítóra 1, ismétlésre 3 utasít-
tatott. A decemberül 2 tanuló közül 1 megfelelt, 1 ismétlő vizs-
gára utasíttatott. Az évvégin 39 tanuló közül (elnök volt dr. 
Aietórisz József c. főigazgató, kormányképviselő dr. Deák Já-
nos theol. egyetemi tanár.) jeles 7, jó 7, elégséges 17, javításra 
utasíttatott 8 tanuló. 

A tanulók vallás-erkölcsi nevelésére nagy gondot fordí-
tottunk. A hazafias és egyházi ünnepeket megtartottuk. Tam 
testületünk több tagja az egyházi közéletben is tevékenyke-
dett. Az ifjúsági egyesületek is szép és értékes működést fej-
tettek ki. Az 1901-ben érettségit tettek tekintélyes alapítványt 
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tettek. A tanügybarátok is felkerestek szíves adományaikból, 
ösztöndíjakra 1139 P-t adtunk ki. Két tanítványunk 400—400 
pengős állami ösztöndíjban is részesült. Tandíj elengedés címén 
1569 P volt jótékonykodásunk. 

Iskolánk jövőjét további odaadó munkával akarjuk bizto-
sítani. Mindenre kiterjedő adatokat 64. sz. értesítőnk ad. Isko-
lánkat s magamat a közgyűlés kegyes jóindulatába ajánlom. 

Közgyűlés a jelentést, amelyből azt látja, liogy 
ez az intézet az örvendetes fejlődés út ján van, tudo-
másul veszi és a tanári karnak hálás elismeréssel adó-
zik. A jótevőknek köszönetet mond. 

28. (V.) Tárgyalta a közgyűlés — Adorján Ferenc igaz-
gató előadásában — a nyiregyházi leányliceum 1928/29. tanévi 
működéséről és az érettségi vizsgálatokról szóló, nagy voná-
sokban alább következő jelentést. 

Intézetünk a lefolyt tanévben is a Nyíregyháza város tu-
lajdonát képező Széchenyi-út 38. sz. bérházban volt elhelyezve. 
A tanítás céljaira itt 8 terem állt rendelkezésünkre. Szertára-
ink elhelyezése megfelelő, de nincs rajztermünk, fizikai előadó 
termünk és saját tornatermünk. A tornát a közs. polg. leány-
iskolában tanítottuk. A jobb elhelyezkedés mindenesetre kívá-
natos volna, de sem a város, sem igazgatótanácsunk nem haj-
landók az épületbe több pénzt belefektetni. 

Örömmel jelenjük, hogy újabban még egy lakóházat vásá-
rolt az ig.-tanács a Jósa András-útcában 19.200 P-ért. Mos! 
már a kedvezőbb időkben eszközlendő építkezésünk céljára 
(intézeti épület és internátus) elégséges hely, 459 négyszögöl 
áll rendelkezésünkre. A birtokunkban lévő lakóházak bérbe 
vannak adva. 

Az intézet igazgató-tanácsában változás nem történt. 
A tanári testület személyi változásai: Gáspár Margit és 

Karner Emilia tanárokat a Vkm. a rendes tanárok közé so-
rozta. A raztanári tanszék Molnár Rózsa oki. rajztanárral 
nyert betöltést. 

A tanítás szeptember 4-től június 25-ig zavartalan volt. 
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A tanulók vallás szerint 274 tanuló közül: ev. 36, ref. 62, 
rk. 79, gk. 24, izr. 73. Igazgató nem lehet hivatott kimutatni, 
miért apad a nyíregyházi összes leányiskolákban évről-évre az 
év. tanulók száma ? Magaviseletre nézve példás 224, jó 28 ta-
nuló. A tanulmányi eredmény megnyugtató. Jeles 64, jó 95, 
elégséges 91 tanuló. Egy tárgyból bukott 21, kettőből 1, több 
tárgyból 2. A kedvező osztályeredményt még felülmulta az 
érettségi vizsgálat eredménye. Huszonöt tanuló közül jelesen 
érett 8, jól 13, egyszerűen 3. Egy tárgyból javítóra utasíttatott 
1 tanuló. (Az érettségi vizsgálatok elnöke Moravszky Ferenc 
főigazgató, kormányképviselő újból dr. Hittrich Ödön c. fő-
igazgató volt.) 

Az ev. tanulók hitoktatását, magát módfelett megterhelve, 
igazgató végezte. A növendékek télen a reálgimn. ifjúsági is-
tentiszteleteket, egyébként a templomot látogatták. Három íz-
ben ig. szólt a leánykákhoz. 

Érvacsorát vettünk egyszer, tanulók s tanárok egyaránt. 
Általában mindent elkövettünk, hogy intézetünk ev. jel-

legét kidomborítsuk. Az ev. szellem és öntudat ápolása is első-
rangú feladatunk volt. 

Ifjúsági egyesületeink érdemes munkásságot fejtettek ki. 
A Vörös Kereszt Egyesület a téli időben a bejáró tanulókat 
meleg reggelivel látta el. A segítő egyesület az arra szoruló ta-
nulóknak ingyen tankönyveket bocsát rendelkezésére. 

Közgyűlés igazgató, előadó jelentését megm ug-
vással, a kormányzó-tanács, az igazgató és a tanári 
karnak az intézet jövőjét megalapozni hivatott céltu-
datos, önzetlen fáradozásával szemben őszinte elis-
merésével veszi tudomásul azzal, hogy a jelentéiben 
a hazafias és egyházi ünnepélyekről szóló beszámo-
lót nélkülözte. 

A jelentés kapcsán igazgató közli az egyházkerületi Köz-
gyűléssel, hogy az intézet pénztárosa, Kovács Pál, folyó év júl. 
30-án váratlanul elhányt. A kezelésére bízott alapoknál és az 
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iskolai pénztárban 12025 P 61 fillér hiány van. Az igazgató-
tanács lehető kárpótlás szerzésére és az iskola anyagi érdekei-
nek védelmére mindent el fog követni. 

A közgyűlés a bejelentést megdöbbenéssel veszi 
tudomásul, viszont örömre hangolja az igazgató-
tanács ígérete, hogy az intézet anyagi érdekeiért min-
dent megtenni kész. 

29. (V.) Tóth József előadó beterjeszti az egyházkerület 
1928. évi népmozgalmi és népiskolai kimutatását, amint kö-
vetkezik: 

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület népmozgalmi kimutatása 
az 1928. évről. 
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Összeállította : Tóth József ker előadó. 

Tudomásul szolgál. 
30. (M.) A kerület pénzügyi bizottsága a lefolyt közigaz-

gatási évben egyszer tartott ülést, 1929 aug. 21—22 én, mely 
alkalommal a felügyelő osztály megvizsgálta az okmányok, 
pénztári napló alapján az 1928. évi számadásokat és megálla-
pította a forgalmi kimutatásból, hogy az 1928 évben a kerü-
letnek 

a bevétele 
a kiadása 
maradvánv 

55,155.02 V 
33,081.99 P 

2,073.03 P 

I. A vagyonmérleg szerint a kerületnek 

a vagyona 
a terhe 

(>,152.44 P 
6,152.44 P. 

A tel es ülés tudomásul vette a felügyelő-bizottság jegy-
zökönyve alanján a számadás eredményét és hitelesítotte a 
számadásokat s a felmentvényt a pénztárkezelőnek és az ellen-
őrnek megadni javasolja. 

Tudomásul vette a püspök azon jelentését, hogy hiteltúl-
lépések c«ak elodázhatatlan szükség esetén történtek, kimon-
dotta azonban, hogy az elodázhatatlan túllépések ezután az 
egyházkerületi felügyelő tudomásával és hozzájárulásával tör-
ténjenek. A túllépések egyébként, mivel a költségvetés egyen-
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súlyát veszélyeztetik meghosszabbítandók és a minimumra 
korlátozandók. 

II . Összeállította a teljes ülés az 1930-i kévi költségvetést, 

amely bevételként (fedezet) 22,558.— P-t 
kiadásként (szükséglet) 25,329.74 P-t 
tehát 2,771.74 P 

hiányt mutat fel. 
E költségvetést végleges megállapítás végett a közgyű-

lés elé terjeszti. 
A költségvetéshez az alábbi megjegyzéseket fűzi a bi-

zottság: 
1. Az útiköltségeket 980 P-röl 1200 P-re emelte, amit a 

missziók ellátása tett kívánatossá. 
2. A személyi kiadások címe alatt (3. tétel) az egyházkerü-

leti irodaigazgató fizetését 256 P-vel 2140 P-re emelte s a ke-
rületi számvevőt megbízta, nézzen utána, vájjon a kerületet 
terheli-e az irodaigazgató 613.20 P nyugdíjjáruléka? 

3. A másodlelkész javadalmát (5. tétel) a bizottság hasonló 
módon emelni javasolja a közgyűlésnek. 

4. A 7. tételnél javasolja a bizottság a kerületnek, kérje 
a nyugdíj intézeti bizottságot, hogy a be nem töltött missziói 
állás után a fenntartói járulékot törölje. 

5. Roszinszky István irodaszolgának megokolt kérelmére 
120 P lakbért állított be a bizottság. 

6. A kisvárdai egyházközségnek erre az évre is beállított 
1000 pengős segélyét a jövő évre nem vette fel a bizottság, 
mert más alapból tar t ja segélyezendőnek az egyházat. 

7. A Theol. Otthonra 100 P-t javasol a szabályrendelkezési 
alapból. 

8. A ker. I f j . Egyesület adósságának fedezésére nem ta-
lált semmiféle fedezetet a bizottság. 

9. Az Ernmaus Felé c. theol. ifjúsági lap szerkesztőségének 
kérelmére pályamunkák jutalmazására 50 P-t javasol a sza-
bályrendelkezésre álló összegből kiutalvánvozásra. 

10. Mikler Erzsébet püspöki irodai gépírónő fizetésjaví-
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tásért beadott kérvényére a bizottság a havi 60 P járandóságot 
80 P-re felemelni javasolja a bizottság. 

II . Az Országos Protestáns Sajtószövetség támogatására 
144 P-t állított be a bizottság a költségvetésbe. 

III . A p. ii. bizottság tudomásul vette világi elnökének je-
l en t é sébő l s egyben a kerületi közgyűlésnek is jelenti, hogy a 
>ranyarczi birtok leltára a múlt évi bizottsági határozat értel-
mében elkészült, úgy hogy az a kerület rendelkezésére áll. 

Egyben jelenti a bizottság, hogy a püspöki javadalom cél-
jaira szolgáló egyházkerületi földbirtokon a gazdasági épüle-
teknek és lakásoknak csupán birtokbavételt követőleg észlel-
hetővé vált számos hiánya és fogyatékossága következtében 
már eddig is közel 13,700 P-t kitevő elkerülhetetlen javítási és 
helyreállítási munkálatokat kellett végezni azokon. A felme-
rült költségeket, miután a kerületnek sem tőkevagyona, sem 
e célra fordítható bevételei nincsenek, másként, mint ideigle-
nes kölcsön útján, fedezni nem lehetett. Nem hallgatható el 
azonban a kerületi elnökségnek és különösen a püspöknek 
abbeli fáradozása, hogy írásban és személyes eljárások és ki-
hallgatások útján igyekezett a Vk. minisztériumon át a pénz-
ügyminisztériumnál annak a jogos igénynek érvényt szerezni, 
hogy ép az egyházkerületi elnökség fellépésére a vanvarczi 
birtoknak és gazdasági épületeknek az O. F. B. által eszközölt 
újabb felbecslése következtében a megváltási árnál jelentkező 
95.116 P. megtakarítást, mint amellyel egyházkerületünk ká-
losodott, mint államsegélyt bocsássa a kormány az egyházkerü-
let rendelkezésére, amelynek felhasználásával a gazdasági épü-
leteken elkerülhetetlenül szükséges javítások elvégezhetők 
lesznek. A pénzügyminiszter nem zárkózott el a kérés méltá-
nyosságának elismerése elől s ígéretet tett arra nézve, hogy jó-
indulattal kíván a kérdés elintézésével foglalkozni. 

Az egyházkerületi elnökség a múlt évi közgyűléstől nyert 
felhatalmazásánál fogva az eddigi elkerülhetetlen helyreállítá-
sok céljaira a Miskolezi Takarékpénztárnál 7344 P függő köl-
csönt vett fel, amely kamatostul a kerületi pénztári készletek 
igénybevételével 13,752 P-vel terheli az egyházkerület háztar-
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tását. Ez az összeg azonban a még ezután teljesítendő munká-
latok költségeivel és kamataival körülbelül 32,000 P-re fog 
emelkedni. Mivel pedig ez a kerületnek akkora megterhelését 
jelentené, ha ugyanis ez a költség reája háríttatnék, hogy az 
a kerület anyagi csődjét idézné elő, javasolja a pénzügyi bizott-
ság, hogy a közgyűlés az egjdiázkerületi elnökség eddigi intéz-
kedéseinek tudomásul vételével a különben is hiánnyal záruló 
költségvetésbe a hiány-egyenleg megfelelő emelésével ez idő 
szerint még vegye fel a vanyarczi birtokon elkerülhetetlenül 
szükségessé vált építkezés céljaira már felvett függő kölcsön 
kamatait s amennyiben ott még további építkezés elkerülhe-
tetlenül szükségessé válik, annak teljesítésére és e célból to-
vábbi függő kölcsön felvételére, de legfeljebb 10,000 P erejéig 
az egyházkerület elnökségének felhatalmazást adjon; viszont 
azonban, reámutatva az egyházkerületnek e miatt saját hibá-
ján kívül fenyegető anyagi összeomlás veszélyére, intézzen 
újabb kérést a magas kormányhoz, e súlyos helyzetből való 
kibontakozáshoz anyagi segély nyújtása iránt s a kérést em-
lékiratba foglalva, küldöttségileg adja át úgv a miniszterelnök, 
mint a pénzügyi és a vall.- és közoktatásügyi miniszter urak-
nak és annak tartamára hívja fel az egyetemes felügyelő úr 
Őméltóságának, szükség esetén az eg37etemes közgyűlésnek jó-
indulatú figyelmét. 

Az emlékiratban hangsúlyozandó lesz, hogy a kormánc a 
kerületet nem hozhatja rosszabb helyzetbe a vanyarczi birtok-
kal, mint aminőben a birtokbalépés előtt volt. Kiemelendő, 
hogy a vanyarczi birtokon kívül a kormány még egy kb. 300 
holdas birtokot helyezett kilátásba az egyházkerületnek. A 
kormány ezt a tervét elejtette ugyan, de mivel a vanyarczi bir-
tok túlmagasra értékeltetett s az eszközölt ellenőrző becslés 
tényleg kb. 80,000 P-vel kisebb értéket állapított meg, jogos 
az egyházkerület fenti javasolt kérelme. 

IV. A pénzügyi bizottság a püspök előterjesztése nyomán 
a miskolci tanítóképzőintézet építkezésének, ill. kölcsönfelvé-
telének ügyével is foglalkozott. A kölcsönt a Protestáns Hitei -
iroda út ján a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete foiyó-
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sított i; de a szerződés szerinti, ill. a bekebelezett kölcsönösszeg-
nek csak a telét utalta ki az építkezés céljaira, ezenkívül még 
csak 5—6,000 dollárt helyezett kilátásba, mert Amerika meg 
szüntette a dollárhitel folyósítását; ez utóbbi összeget is csak 
azo.i feltétel alatt hajlandó a K. 0. Földhitelintézete folyósí-
tani, ha egy egyházközség megfelelő adóbevétellel a törlesz-
tésre garanciát vállal azon esetre, ha az e célra a vall.- és köz-
ok (atásiigvi miniszter által kiutalt évi 12,000 P folyósPasa 
bármely oknál fogva megszűnnék. Miskolc városa viszont 
3,200 pengő terhet vállalt az építkezésből. 

Ezért a pénzügvi bizottság javasolja, hogy az egyházkerü-
leti közgyűlés a miskolci egyháznak, valamint Miskolc váro-
sának is köszönetét fejezze ki. 

V. Wünsch János miskolci vállalkozó kérelmét, amelyben 
a tanítóképzőintézet tervének és költségvetésének elkészíté-
sééit 800 P-t kér, véleményezés végett Gerhard Béla igazga-
tónak adja ki. Tudomása szerint itt nem megbízásról, hanem 
Wünsch János önkéntes vállalkozásáról van szó, ami semmiféle 
díjazással nem jár. 

VT. Bejelenti a bizottság, hogy a rozsnyói árvaház ügyére 
vonatkozólag a kivizsgálás megtörtént s e szerint 1929-ben az 
árvaház megszűnt működni, csak Egyed Dávid árvaatya ma-
radt ott, aki a tiszai kerület alkalmazottjának tekintvén ma-
gát, azzal szemben pénzbeli igényeit az árvaházra bekebelez-
tette. Mivel pedig a kelet-szlovenszkói egyházkerület is beje-
lentette igényét az árvaházra, a p. ü. bizottság azt javasolja az 
egyházkerületi közgyűlésnek, hogy az ügyet terjessze az ebben 
az ügyben egyedül illetékes egyetemes egyház elé. 

VIT. Miután a brassói magyar egyházmegye újólag kéri 
1919-től a Baldácsy-alap jövedelméből, állítása szerint, öt meg-
illető részt, a bizottság azt javasolja a kerületnek, hogy helyez-
kedjék a mult évi e tárgyban hozott határozat alapjára, mivel 
a kérelemnek jogalapja nincsen. Az alapítvány a tiszai egy-
házkerületet jelöli meg a többi prot. egyházkerülettel együtt, 
amely a jövedelem megfelelő» hányadában részesül, a kerület 
pedig nem az egyházmegyéket, hanem az alapítvány értelmé-
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ben a szűkölködő egyházközségeket segélyezte a jövedelemből. 
Tehát a jövedelem egyházmegyénkinti felosztásának nincs 
semmi jogi alapja, kéri a bizottság a kerületet, hogy ebben az 
értelemben hozza meg határozatát. 

Tárgysorozaton kívül indítványozza végül p. ii. bizottság, 
hogy a közgyűlés Zorkóezy Samu vezérigazgató, világi elnök 
és Schulek György számszakértő uraknak azért, hogy közre-
működésükkel az egyházkerületi számvitel a szakszerűség, 
világos áttekinthetőség szempontjából kifogástalanná lett és a 
kerület vagyoni helyzetéről teljes világos képet nyertünk, há-
lás köszönetét fejezze ki. 

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizott-
ság jelentését tudomásul veszi és 

I. az 1928. évi számadásokat jóváhagyja s a ke-
zelő tisztviselőknek köszönete kifejezésével a felment-
vényt megadja. 

II. Megállapítja az 1929. évre összeállított költ-
ségvetést és összes tételeivel, a javadalmakra s egyéb 
szükségletekre vonatkozó minden módosításával 
együtt elfogadja. 

I I I . A varnyaczi birtokot illetőleg a p. ü. bizott-
ság javaslatához hozzájárulva kimondja, hogy 

1. A varnyaczi püspöki javadalmi földbirtokon 
elkerülhetetlenül szükségessé vált építkezések elnöki-
leg történt elrendelését és teljesítését és e célra a Mis-
kolczi Takarékpénztárnál függő kölcsön felvételét jó-
váhagyólag tudomásul veszi. 

2. Felhatalmazást ad az egyházkerületi elnökség-
nek, hogy a bejelentés szerint ott még továbbra is el-
kerülhetetlen helyreállítási munkálatokat folytat-
hassa és e célra további 10.000 P-ig menő függő Köl-
csönt vehessen fel. 

3. Átmenetileg hajlandó a kölcsönök kamatter-
hét, a különben K mutatkozó költségvetési hiánynak 
a kamatteher összegével leendő felemelése út ján a 
jövő évi költségvetésbe beilleszteni. 



4. Mivel azonban e miatt a költségvetése tetemes 
hiánnyal zárni é3 sem a hiányra, sem annál kevésbbé 
a kölcsönök törlesztésére saját erejéből fedezetet elő-
teremteni nem képes, e súlyos helyzetnek az egyhá-
zunk egyetemes felügyelője, esetleg az egyetemes köz-
gyűlés előtt való kötelességszerű feltárása mellett 
mély tisztelettel külön emlékirattal fordul a minisz-
terelnök, a pénzügyi és vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterekhez, hogy ezen, az egyházkerület példátlan 
módon és önhibáján kívül ért, azt teljes anyagi össze-
omlással fenyegető súlyos válságból kivezető eszközö-
ket az által méltóztassék egyházkerületünknek ren-
delkezésére bocsátani, hogy a bevezetöleg érintett 
megtakarításnak 05,116 P 05 fillért tevő összegét 
egészben méltóztassék egyházkerületünknek kiutalni 
és ennek figyelembevételével a felveendő) törlesztéses 
kölcsön letörlesztésének időtartamára a tiszai ág. 
liitv. evang. egyházkerületnek az 1848-ban XX. t.-c. 
alapján közvetlenül folyósított államsegélyt évi 6,400 
P összeggel felemelni méltóztassék. Egyébként pedig 
ebben az emlékiratban az egyházkerület hangsúlyo-
zottan fenntartja igényét arra a kb. 300 hold földbir-
tokra, amelyet a kormány a vanyarczi birtokon felül, 
annak kiegészítésére juttatni annak idején kilátásba 
helyezett. Az emlékirat átnyújtására alakítandó kül-
döttségbe az egyházkerületi felügyelő vezetése ala ft 
felkéri Lichtenstein László felsőházi tag, egyházme-
gyei felügyelőt, Platthy Mihály kormányfőtanácsos, 
egyházmegyei TI. felügyelőt, Zorkóczy Samu KOT-
mányfötanácsos, p. ii. bizottsági elnököt, dr. Dómján 
Elek föesperes, a p. ii. bizottsági elnököt. 

IV. A tanító-képzőintézet kölcsönéből még 
hiányzó 8—9000 dollár felvételére felhatalmazást ad 
az elnökségnek. Ajánlatosnak tart ja , hogy az elnök-
ség lehetőleg az Egyetemes Nyugdíjintézettől kérjen 
megfelelő kölcsönt. A Protestáns Hitel irodával a kerii-
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let egy bizottság útján, mely Lichtenstein László, 
Zorkóczy Samu és dr. Doniján Elek tagokból áll, tár-
gyalásokba bocsátkozik és azt felhatalmazza, hogy a 
még hiányzó összeg kiutalását esetleg per útján is 
szorgalmazza. 

Az V—VII. alatt előterjesztett javaslatokat a 
közgyűlés teljes egészében elfogadja és határozati 
erőre emeli. 

Végül a számadások elkészítéséért az egész pénz 
és vagyon kezeléséért a közgyűlés köszönetet mond 
dr. Zorkóczy Samu pénzügyi bizottsági elnöknek és 
Schultz György számszakértőnek. 

31. Az egyházkerületi nyugdíjintézeť bizottság előadója 
jelenti, hogy a bizottság ülést nem tartott, miután senki se 
kérte onnan, az összeg túlságosan csekély volta miatt, a nyug-
díját. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

32. (M.) Előadó bemutatja a Baldácsy-alap jövedelmének 
szétosztására kiküldött bizottság jelentését, mely szerint a bi-
zottság a beérkezett kérvényeket gondosan elbírálta, az alap-
nak kerületünket illető hányadát az igényjogosultak között a 
bizottság javaslata értelmében szétosztani javasolja. 

A közgyűlés vita nélkül magáévá teszi a bizott-
ság javaslatát s a segélyeket a következőknek jut-
ta t ja : 

A püspöknek 4000 P-t adományoz, miután a va-
nyarci birtok juttatása által súlyos hátrányt szenve-
dett. 

Hernádvécse, Monok, Sátoraljaújhely és Kis-
várda egyházközségeket 1000—1000 P segélyben ré-
szesíti. 

400—400 P segélyt ad Nemes Károly és dr. Dóm-
ján Elek espereseknek, valamint Vietórisz László hit-
oktató-lelkésznek. 
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300 P segélyben részesíti özv. Csók Györgynét. 
200 P segélyt ad egyenként Tótli József és Erdős 

Mihály lelkészeknek és Hronyecz Pál liitoktató-iel-
késznek. 

150 P-vel segélyezi Varga László lelkészt. 
100—100 P segélyt utal Belák Sándor, Csákó 

Gyula, Krieger Mihály, Szelényi Endre lelkészeknek 
és Kopcsó János, valamint Lábossá Lajos hitoktató-
lelkészeknek, Materny Lajos, özv. Kovácsy Gyuláné, 
Boitnyik Györgyné, Krmann Lajosné, Korbély Gé-
záné, Wallentinyi Aladárné nyugdíjasoknak, Jung-
mann Ilona, Earbaky Gizella, Honétzy Margit és Gi-
zella lelkészárváknak. 

50—50 P-vel segélyezi özv. Simkovics Pálné és 
Czékus Lászlóné nyugdíjasokat és Soltés Mária lel-
készé rvát. 

100 P-t a kiegyenlítés céljaira tartalékol. 
Elrendeli a közgyűlés, hogy a jövőben minden 

kérvénvezö tartozik kérvényét felszerelni a követ-
4/ %/ 

kezö, igazolt okmányokkal: 
a) az egyházközségek tartoznak mellékelni az 

előző év elfogadott zárószámadását és vagyonmérle-
gét, illetve vagyon-telier kimutatását; 

b) az egyéni kérvényezők tartoznak igazolni egy-
házi, állami és magánjövedelmeiket úgy készpénzben, 
mint teimészetbcn, valamint vagyoni helyzetüket. 

33. (M.) A kerületi ösztöndíj-alapítványok előadója je-
lenti, hogy az alapítványok tökéje annyira elértéktelenedett, 
hogy azoknak a kezelése és nyilvántartása valósággal felesle-
ges munkát jelent. Amennyiben még élnének az alapítványte 
vök, vagy utódaik, úgy felkérendők volnának az alapítványok 
értékének a helyreállítására. 

A közgyűlés az előterjesztést elfogadja s az ala-
pítványok értékének a helyreállítása végett az alapít-

5 
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ványtevőknek, illetőleg utódaiknak a megkeresését 
szükségesnek tart ja. 

S4. (M.) Az egyházkerületi számvevőszék bejelenti, hogy 
a beérkezett számadásokat felülvizsgálta, azokat rendben lé-
vőknek találta, csupán a tanítóképző-intézetet hívta fel a 
hiányzó vagyonkimutatás utólagos beterjesztésére. Az egy-
házkerületi kögyűlés elé azzal a javaslattal lép, hogy szorgal-
mazza az egyetemes egyháznál az összes egyházközségekre kö-
telező számadási minta kiadását, ennek megkönnyítése végett 
felterjeszti a hegyaljai egyházmegye által elkészített szám-
adási mintát. A Baldácsy-segélyek megszavazása és a kiadott 
segélyek elkönyvelése között kétrendbeli differenciát állapí-
tott meg, melynek folytán a megszavazott segélyektől eltérő 
összegek fizettettek ki, másrészt pedig a megszavazott segé-
lyekből több tétel nem fizettetett ki és így 1922 óta kb. 6100 P 
maradt vissza a kerületi pénztárban; ezek elkerülése végett 
javasolja kerületi közgyűlésnek, hogy a kerületi pénztárban a 
kettős könyvvitelt vezettesse be. A lelkészi napidíjak méltá-
í yos felemelését javasolja. 

A közgyűlés az előterjesztést tudomásul veszi. A 
kerületi pénztárban a kettős könyvvitel bevezetését 
szükségesnek tart ja. A lelkészi napidíjakat 12 P-ről 
16 P-re emeli fel. 

34-a. (M.) A számvevőszék bemutatja az egyházközségek 
és egyházi javadalmasok vagyoni, illetőleg fizetési kimutatá-
sát. Sajnálattal állapítja meg, hogy a kimutatások nem egysé-
ges utasítás szerint készültek és így nem nyújtanak egységes 
és tiszta képet sem az egyes egyházközségek vagyoni helyze-
téről, sem az egyházi javadalmasok jövedelméről. Kívánatos, 
hogy egységes minta szerint történjék meg a kimutatás elké-
szítése és a kiállításra vonatkozólag a lelkészi hivatalok egysé-
ges utasításokat nyerjenek. Szükséges volna az egész egyete-
mes egyházban ilyen kimutatások elkészíttetése. 
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A közgyűlés megbízza a számvevőszéket, hogy 
egységes mintát készítsen és megfelelő utasításokat 
dolgozzon ki, mely azután az egyetemes egyházhoz 
volna felterjesztendő egységes eliárás foganatosítása 
végett. 

35. (D.) Az egyházkerületi gyámintézet cgyh. elnöke je-
lentést tesz a Gyámintézet szeretetmunkájáról a lefolyt köz-
igazgatási évben. Végezte ismét a gyűjtés munkáját, amely a 
múlt. évinél kevesebbet eredményezett ugyan, de mai viszo-
nyok közt ez könnyen megérthető. Az egész gyűjtés eredménye 
1852.79 P-t tesz ki, amelyhez a jogakadémia 100P adománya 
járul, úgy, hogy az eredmény ezzel 1952.79 P-t tesz ki. Ezt ki-
egészíti még a gyámintézeti istentisztelet 75.89 P-t tevő offer 
tóriuma. Felosztásra ebből 543.59 P került, amelyből egyen-
ként 100 pengős segélyeket nyertek: Heinádvécse, Sajokaza, 
Kisvárda, iTokaj; 50 pengőt kapott : Rudabánya és Putnok. 
Ezenfelül a papnék otthona és a szarvasi árvaház 20--20 P 
adományban részesültek. 

Sajnálattal vette tudomásul a közgyűlés, hogy G. A. egy-
lettől sem 1928-ban nem kapott egy kerületbeli egvház sem, az 
1929. évre sincsen felvéve a segélyezendők tervébe egy kerü-
letbeli egyház sem. 

A gyámintézeti istentisztelet szónoka Belák Sándor tokaji 
lelkész volt. 

A gyűlést egyébként az egyházi elnökön kívül, a távollevő 
világi elnök helyett, Pazár István hegyaljai gyám. elnök ve-
zette. 

A közgyűlés megnyugvással vesz tudomást a 
gyámintézet tevékenységéről, amellyel a szükséget 
szenvedő egyházak baján igyekszik segíteni, annak a 
reményének ad kifejezést, hogy a súlyos idők kedve-
zőbbre fordulása itt is nagyobb sikereket eredmé-
nyez. 

A gyámintézeti munkát egyébként a kerület min-
den tényezőjének támogató jóindulatába ajánlja. 



- 68 -

A gyámintézeti istentisztelet szónokának meleg 
köszönetet szavaz. 

36. (D.) A szabolcsi misszióra vonatkozólag jelenti az elő-
adó, hogy ai szabolcsi missziói terület egy része már a kisvárdai 
egyházközség körzetébe beszerveztetett és így részben mái-
rendes lelkészi gondozásban részesül; az egyházmegye további 
feladata a többi, rendes lelkészi gondozásban még nem része-
sülő, evangélikus-lakta nagy területet, amelyben Érpatak, 
Geszterédés Kálmánháza képeznek egyes kiemelkedő szigete-
ket, előkészítő, szervező munkával missziói körré formálni. 
Érpatakon templom van, Gesztréden iskola tanítólakkal, Kál-
mánháza templomépítésre gyűjtöget. 

Jelenti folytatólag előadó, hogy dr. Vietorisz egyházme-
gyei ügyész megállapította, hogy Desscwffy Ottó 1879-ben 
ajándékozási szerződéssel 25 m. hold földet ajándékozott az ér-
pataki leányegyháznak s ezen ajándékozási szerződés alapján 
a tulajdonjogot a nagykállói kir. járásbíróság, mint telek-
könyvi hatóság, a leányegyház javára bekebeleztette. Az aján-
dékozási szerződés az érpataki leányegyház javára szól, azzal 
a megszorítással, hogy a 25 holdból ötöt gyümölcsös kertté át-
alakítva a tanító részére kell átengedni használatra. Ez az 
ajándékozási szerződés egy 1879-ben létesített alapítólevélnek 
a folyománya, amely alapítólevélben az alapítványt-tevő 
Desscwffy Ottó az érpataki tanító részére évi 50 frt . járadékot 
rendelt kiadni, mindaddig, míg a tőkésítésről más módon gon-
doskodás nem történik. Ebben határozottan megjelöli az ala-
pítványozó, hogy az iskola községesítése esetére a tanítónak 
akkor adandó az az 50 frt., ha az ág. h. ev. hittant és éneket 
tanítja és tanítani képes. Ha ez nem történnék, az 50 fr t . évjá-
radék azt illeti, aki ezeket a szolgálatokat a tanító helyett 
ellátja. 

A tiszavidék közgyűlése kapcsolatosan fentiek tudomás-
vételével, azzal a kérelemmel járul a közgyűlés elé, hogy a kis-
várdai lelkésznek missziói út jára 400 P. évi átalányt biztosí-
tani és szabadjegy engedélyezését kieszközölni szíveskedjék. 
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A Dessewffv Ottó adományozási okiratnak az egyetemes levél-
tár részére való megszerzését és az érpataki zsindelvesi iskola 
községesítésének elhárítását szükségesnek tart ja. 

A kerületi közgyűlés a jelentést a szabolcsi misz-
szió gondozásáról s szervezési munkáiról megnyug-
vással veszi tudomásul; a Tiszavidék kérelmét jogo-
sultnak ismeri el s az egyetemhez felír, hogy a misz-
sziók gondozására nagyobb összeget bocsásson a Ke-
rület rendelkezésére s egyúttal a missziói szabadjegy 
kiutalása érdekében a szükséges lépések megtételét 
elrendeli. 

36 a. (D.) Olvastatik az eger-gyöngyösi társult egyházuk-
ká." élő evangélikus hívek gondozásáról szóló misszionáriusi 
jeleni és. 

Közgyűlés a jelentésből örömmel állapítja meg, 
hogy az előző évekéhez hasonlóan az elmúlt közigaz-
gatási évnek is megvolt a maga lelki eredménye e 
fontos munkamezön, hol a lelkész időnkénti kiszállá-
sai alkalmával a tanuló ifjúság oktatásával, a hívek 
látogatásával és az Igének evangéliumi szellemben 
való hirdetésével, tehát szóval és az örömhír révén 
tollal igyekezett az evangélikus felekezeti öntudatot 
kifejleszteni. Hogy munkája az eljövendő rendszeres 
missziói lelkipásztorkodás előtt csupán áttörés jelle-
gével bír, e körülmény az anyagi erőforrás elégtelen-
ségében leli magyarázatát; c végből közgyűlés azzal 
a kérelemmel fordul az egyet, közgyűléshez: méltóz-
tassék e fontos missziói szolgálat ellátására a szüksé-
ges anyagi hozzájárulást biztosítani, hogy addig is, 
míg e szolgálatot egy kerületi missziói lelkészi állás 
szervezésével rendszeresíteni lehet, a lelkipásztori 
munka legalább a jelenlegi módozatok mellett bizto-
sított legyen; a gondozó lelkész önzetlen munkájáért 
elismerését fejezi ki. 
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36-b. (I).) Marcsek János, a putnoki misszió gondozó lel-
késze jelenti, liogy Putnokon, mely a megmaradt Gömör vár-
megyének egyetlen evangélikus fiókegyházközsége, a hívek 
buzgósága növekedőben van. Már havonként van istentisztelet 
:iz ú j állami polgári iskola egyik termében, melyet a hívek 
sx.ép számmal látogatnak. Háromszor, a régi jog alapján, a ref. 
templomban van úrvacsoraosztással az istentisztelet. A hívek 
áldozatkészsége úrvacsorai szentedényeket szerzett és buzgón 
ayüjti a templom-alapot, amely egy esztendő alatt 1500 P-re 
emelkedett. A hívek törzskönyvezése megtörtént. A gyerme-
kek vallásos nevelésére különös gond fordíttatik. Az elemiben, 
a polgári iskolában, az iparostanonciskolában, a háztartási 
iskolában heti két órában van vallástanítás. A hitoktató-lelké -
szek valóban áldozatos munkát teljesítenek, mert a vallástaní-
tásért járó óradíj igen csekély, a fuvardíjak pedig évek óta 
nincsenek kiutalva. A szintén gömöri Bánrévén és Királd-
bányatelepen lakó evangélikusokkal együtt kb. 200 evangé-
likus tartozik ehhez a missziói ponthoz, s mindegyiken heten-
ként van vallástanítás és havonként istentisztelet. Megjegy-
zendő, hogy ez a missziói pont az elmúlt évben 100 P gyáminté-
zeti adományon kívül, mely a templom-alaphoz csatoltatott, 
csupán a néhány pengőt kitevő Közalapi segélyben részesült. 

Közgyűlés a jelentést tudomásul veszi; a hívek 
áldozatkész bugósága felett örömét nyilvánítja s a 
missziói pont anyagi segítségét kiváló egyházi érdek-
nek ítéli. 

36-c. (V.) Kúthy Dezső egyetemes misszionárius előadó 
által ismertetett jelentése szerint a szolnoki misszióban az 
evang. hívek buzgósága, dicséretes áldozatkészsége, az épí-
tendő templomért és az önálló egyházközséggé alakulásért való 
lelkesedése ebben az évben sem lankadt. Szolnok azon gyüleke-
zetek közt vindikálhat magának helyet, amelyeket a legbuz-
góbb jelző illet. Csíky Ernőné vezetése mellett megindult és 
szép lendnülettel folyt a vasárnapi iskola, mely hatalmasan 
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erősíti meg az ev. öntudatot abban a nemzedékben, amelynek 
a felnőtt szolnoki evangélikusok őrhelyeit kell majd elfog-
lalnia. Örvendetes körülmény, hogy a két protestáns egyház 
közötti testvéri jóviszony mindig meghittebb lesz, ami mind-
kettőt alkalmasabbá teszi a nagy róm. katli. többségű városban 
a protestantizmus közös érdekeinek hatékonyabb szolgálatára. 

Az előadó javaslata alapján a közgyűlés öröm-
mel, a buzgó hívek iránt nagy elismeréssel veszi tudo-
másul a szolnoki misszióról szóló jelentést, a szép re-
ményekre jogosító, bennsö hitélet ápolásáért a lelkes 
munkásoknak köszönetét nyilvánítja. 

37. (M.) A jövő évi kerületi közgyűlés helyének és idejé-
nek kitűzése ügyében 

a közgyűlés az intézkedés jogát teljesen az elnök-
ségre bízza. 

38. (M.) Levéltáros jelenti, hogy az egyházkerületi levél-
tár f. év augusztus havában a püspöki hivatallal együtt az ú j 
helyiségbe helyeztetett el két szobában. Bár a költözés alkal-
mával az iratok szekrényeikbe helyeződtek, az alapos rendezés 
elkerülhetetlen. A beérkező iratok, főként az iskolai értesítők 
olyan mennyiségre szaporodtak fel, hogy szekrényeikbe már 
nem is férnek; a szükségtelenek kiselejtezése elkerülhetetlen. 
Az újonnan érkező iratok jegyzékbe vétettek és megfelelő el-
helyezést nyertek. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

39. (M.) A kerületi lelkészegyesület ülést ebben az évben 
se tartott, ennek folytán jelentései nem érkeztek a közgyű-
léshez. 

A közgyűlés megbízza a püspököt, hogy a kerü-
leti lelkészegyesület elnökét hívja fel a lelkészegyesü-
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let megfelelő és nagyon szükséges foglalkoztatására, 
mert ennek hiányát úgy a lelkészek, mint a kerületi 
közgyűlés tárgysorozata megérzi. 

40. (M.) Kapcsolatosan a m. é. egyházkerületi közgyűlés 
44. jkv. pont alatt Kornádi ügyben hozott határozatával, az elő-
adó előterjesztése nyomán foglalkozott a közgyűlés a Komádi-
ban (Bihar vármegye) alakult evangélikus egyházközség liova-
tartozandóságának, ill. a bányai kerülettől a tiszai kerülethez 
leendő átcsatolásának a kérdésével. Miután a bányai egyház-
kerület püspöke a tiszai egyházkerület mult évi határozatára 
válaszoló 2446/1928. számú átiratában tévedésnek minősíti ke-
rületi közgyűlésünk azon kijelentését, hogy a Komáüiban ala-
kult új evangélikus egyházközséget a maga fennhatósága alá 
átveszi és miután annak a felfogásnak ad kifejezést, hogy mi-
vel ez az egyházközség a bányakerület alakítása, a tiszai egy-
házkerület csak akkor veheti fennhatósága alá az egyházközsé-
get, ha abba úgy a szóban forgó egyházközség, mint a bányai 
egyházkerület beleegyezik; végül, mivel az egyházkerület 
„apodiktikusan" fogalmazott határozatát nem tar t ja alkalmas-
nak arra, hogy az átvételre vonatkozó tárgyalás meginduljon, 
s Kornádi ellenében Szolnok átengedését kívánja, a kerületi 
közgyűlés egyértelműen liatározatilag kimondja, 

hogy amikor meglepetéssel vesz tudomást a bá-
nyakerületi püspök úr átiratáról, minden tisztelettel 
kénytelen megállapítani, hogy a bányakerületi püs-
pök úr okfejtésében nem találja meg azt a jogi, illetve 
törvényes alapot, amelyre a bányakerület Komádira 
vonatkozó igényét felépíthetné. Mert a tiszai egyház-
kerületnek, az egyetemesközgyülés által 1897-ben 
jóváhagyott szabályrendelete szerint, mely a te ületen 
lévő politikai községeknek egyházközségekbe és misz-
sziói körökbe való beosztásáról intézkedik, Biliar vár-
megye 13 járásának, köztük a mezőkeresztesinek is 
összes községei a tiszai egyházkerülethez tartoznak. 
Nem vitatható ennélfogva az sem, hogy a mezőkeresz-
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tesi járás Kornádi nevü községében alakult evangé-
likus egyházközség is a tiszai kerület fennhatósága 
alá tartozik; és ha ez nem vitatható, akkor kétségtele-
nül helyes az egyházkerületnek az az álláspontja, 
hogy Komádiban a tiszai egyházkerület engedélye, 
illetve hozzájárulása nélkül sem egyházszervező, sem 
egyházkormányzati munka meg nem indítható és ne u 
folytatható. 

Amennyiben mégis a szóbanforgó területen ilyen 
munka a tiszai egyházkerület tudta és hozzájárulása 
nélkül megindult és folyamatban van, ez a tiszai egy-
házkerületre semmi joghátrányt nem jelenthet. 

Egyébként köszöni a közgyűlés a bányakerület, 
ill. püspökének Komádiban végzett eddigi szervező 
és kormányzati munkáját, — de amennyiben meg-
csonkult állapotában feltétlenül ragaszkodnia kell 
minden talpalattnyi földhöz, mely jog szerint őt meg-
illeti, Komádinak a tiszai kerülethez átcsatolásához 
változatlanul és feltétlenül ragaszkodik . 

S/.olnokot illetőleg arra kéri az egyházkerület 
püsnolrét, hogy az ott folyó missziói munkáról s ál-
talában a missziói pont jövőjéről a jövő közgyűlésnek 
jelentést tenni méltóztassék. 

41. (V.) A hegyaljai egyházmegye felterjesztését, amely-
ben az egyházkerülettől az átmeneti törvénykezési költségek 
előlegezését kéri, 

az egyházkerületi közgyűlés további érdemleges 
elintézés céljából a pénzügyi bizottság elé utalja. 

42. (V.) Dómján Elek p. ii. biz. elnök, előadó bemutatja a 
„Szarvasi Luther-árvaház" vezetőségének kérvényét, amelv-
ben az építkezéséből eredő adóssága törlesztésére évi segélyt 
kér. 

A közgyűlés a kérést, amennyiben a p. ii. bizott-
ság ilyen célra az egyházkerület várható bevételei kö-

5* 
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zött fedezetet nem talál, sajnálattal bár, de czidösze-
rint nem teljesítheti. Egyben több rendbeli segéú-
kérvényt — szintén fedezet hiányában — kénytelen 
elutasítani. 

43. (V.) Előadó ismerteti Szigethy Lajos dr. egyet. t. ii. 
előadó „Luther lelke" nevű alapítvány megteremtését célzó 
tervezetét, amelynek rendeltetése az lenne, hogy hazafias, val-
lásos, lutheri szellemű, érdekes ajándékkönyvekkel lássa el az 
evangélikus ifjúságot. 

Közgyűlés örömmel fogadj a az alapítvány terve-
zetét, azonban az alapítvány létesítéséhez való hozzá-
járulást a kerületek nagyságához, illetve anyagi ere-
jéhez mérten — az államsegélyben való részesedés 
aránya szerint kéri megállapítani. 

44. (M.) A középiskolai tanárok szolgálati szabályzatának 
tervezetét mutatja be az előadó, a nyíregyházi leányliceum 
igazgatójának a módosításával, melyet egészben és részletei-
ben is elfogadhatónak tart. 

A közgyűlés az ismertetett tervezetet a bemuta-
tott módosításokkal együtt elfogadja, miután a fel-
ügyeletet az Egyli. Alkotmány szellemében és az ér-
vényben lévő gyakorlat figyelembe vételével minden 
tekintetben helyesen állapítja meg. 

45. (M.) A mult évi ker. közgyűlés 37. pontja alapján az 
egyetemes közgyűlés út ján kérdést intézett a ref. konvent el-
nökségéhez abban az irányban, hogyan értelmezendő a ref. 
konvent 1927. évi közgyűlésének 27. pontja, mely azt mondja 
ki, hogy keresztszülők csak ref. vallásúak lehetnek; a ref. kon-
vent elnökségétől e tekintetben teljesen megnyugtató válasz 
érkezett, amely kimondja, hogy az evangélikusok teljesen a 
ref. vallásúakkul egyenlőknek minősíttetnek a keresztség al-
kalmával. 
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A közgyűlés a választ örömmel és megnyugvással 
veszi tudomásul. 

46. (M.) A Fébé diakonissza-egylet felügyeleté ügyében 
el ("»adó javasolja, hogy a felügyelet gyakorolhatása végett szük-
séges a Fébé alapszabályainak és munkakörének ismerete; 
küldessék az meg lehetőleg minden lelkészi hivatalnak, hogy 
általánosan ismertté váljék, s így tisztázódjék a nevezett egy-
letnek az egyházhoz való viszonya; egyházunknak olyan diako-
nissza-egyletre van szüksége, mely a legszorosabb viszonyban 
van az egyházzal, s amelynek célja, munkája és munkamód-
szere egyházunk szellemével teljes összhangban áll. 

A közgyűlés elfogadja az előadó javaslatát és 
ilyen értelemben megkeresést intéz az egyetemes 
egyház elnökségéhez. 

47. (T) Előadó ismerteti az olcsó népies naptárak ügyé-
ben az egyetemes egyházi közgyűlés mult évi határozatát, 
mely teljesen magáévá tette a kerületi közgyűlésünk mult évi, 
erre vonatkozó határozatát, ennek folytán újabb határozatba 
nincs szükség. 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. 

48. (M.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönvvé-
nek 41. p. alatt hozott határozata kapcsán tárgyaltatott a gyü-
lekezeteknek megterhelésével járó gyűjtések szabályozásának 
a kérdése. A hegyaljai egyházmegye a jelen nehéz gazda-ági 
viszonyokra való tekintettel a gyűjtéseknek külön püspöki en-
gedélyhez való kötését tar t ja szükségesnek. 

A közgyűlés ilyenértelemben határoz s erről a 
kerület egyházközségeit értesíti. 

49. (M.) Bethlen Gábor emlékének 300-os megünneplése 
ügyében az országos ünnepséget előkészítő bizottság felkérése 
folvtán 

w 
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a közgyűlés azt határozza, hogy az ünnepségeken 
résztvesz s a költségekhez a kerületi pénztárból meg-
felelő összeg folyósítására az elnökségnek felhatalma-
zást ad. 

50. (M.) Bemutattatott a hegyaljai egyházmegye felter-
jesztése, amelyben utalással az egyházunknak minden oldalról 
fenyegető veszedelmekre, az egyetemes egyházvédelmi és fe-
gyelmi szabályzat megalkotását sürgeti. 

Ugyancsak e helyen foglalkozott a közgyűlés a tiszavidéki 
egyházkerületnek hasonló tartalmú felterjesztésével, amely 
azt kívánja, hogy ameddig az egyetemes szabályzat el nem ké-
szül, életbe léptette az 1924-ik évben, a kerület által elfogadott 
szabályzatot. 

A közgyűlés méltányolva a felterjesztések indo-
kait, határozatikig kimondja, hogy az egyetemnél az 
egyházvédelmi javaslat sürgős elkészítését felterjesz-
téssel szorgalmazza, addig pedig utasítj a az egyház-
megyéket és egyházközségeket, hogy az 1924-ik év-
ben elfogadott egyházvédelmi szabályzathoz alkal-
mazkodjanak. 

51. (M.) Előadó bemutatja a mult évi egyetemes közgyű-
lés 65. pont alatt hozott határozatát, mely az egyetemes lelkész-
képesítő szabályzat életbeléptetését mondja ki. 

A közgyűlés az egyetemes lelkészképesítő sza-
bályzat életbeléptetését örvendetes tudomásul veszi. 

52. (V.) A hegyaljai egyházmegye (f. é. egyhm. jkv. 6—7. 
pontjai) azon jelentését, mely szerint az egyházmegyei elnök-
ségre elrendelte a szavazást (határidő okt. 30.) és általános 
tisztújítást is eszközölt. 

a közgyűlés tudomásul veszi, az ú j egyházmegyei 
tisztikart bizalommal köszönti s az egyházunk érde-
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kében kifejtendő önzetlen munkájára Isten gazdag 
áldását kéri. 

53. (M.) A hegyaljai egyházmegye felterjesztésében az 
egyházmegyei segédlelkészek fizetését a kerülettől óhajtja 
megkapni és sürgeti a kerületi járulékok megszüntetését. 

A pénzügyi bizottság jelentésével kapcsolatban 
hozott határozatok folytán a felterjesztés tárgytalan. 

54. Tárgyaltatott a ker. tanítóképző intézet Szervezeti és 
Kormányzati Szabályzat tervezete. 

A közgyűlés a Szabályzat tervezetet általánosság-
ban elfogadja, annak részletes tárgyalását és a vá-
lasztások megejtését a legközelebbi ker. közgyűlés 
tárgysorozatába felvenni elhatározza. 

55. (V.) Előadó ismerteti a hegyaljai egyházmegye ff. évi 
jkv. 18. ]>.) felterjesztését egy, a lelkészi és tanítói kar tovább-
képzését szolgáló gyülekezetenként! alap létesítése tárgyában. 
E célra az egyházközségek az 1930. évtől kezdve normálkölt-
ségvetésük 3%-át irányoznák elő, mely összeg minden év vé-
gén tökésíttetnék s ha az alap megfelelő összegre (400—500 
P-re) növekednék, segélyképen a lelkészeknek, ill. a tanítók-
nak volna juttatandó, hogy abból hosszabb vagy rövidebb időn 
át külföldi tanulmányúton vehessen részt. Az alapok felett az 
esperesek gyakorolnák a felügyeletet, akiknek a tanulmány-
útat tettek jelentést tenni tartoznának. E javaslat az egvház-
ke riilet határozata után életbe lépne s nem igényelne egyete-
mes jóváhagyást, mert az intézmény csupán egyházkerületi 
gyülekezetenként i intézmény óhajtana lenni. 

Előadó javaslata alapján közgyűlés megértéssel 
fogadja az életre való gondolatot, örömmel fogja 
látni, ha ilyen alapok létesülnek, de a gyülekezetek na-
gyon igénybe vett háztartására tekintettel azok léte-
sítését általánosan kötelezöleg el nem rendelheti. Az 
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alapok létesítéséről, állagáról és liováfordításáról az 
illetékes esperest a püspöknek leendő jelentéstételre 
kötelezi. 

56. (M.) Előadó ismerteti a hegyaljai egyházmegye azon 
határozatát, mely a külön vallástanári képesítés mellőzését ja-
vasolja, miután a lelkészi képesítés erre is kiterjed. 

A közgyűlés kívánja, hogy a lelkészi vizsgálat a 
pedagógiai tárgyakkal megfelelően egészíttessék ki 
és ez a vizsga vallástanári képesítésül is szolgáljon. 

57. (M.) A hegyaljai egyházmegye felterjesztése alapján 
a kerületi közgyűlés elhatározza, hogy az önálló hit-
oktatók szolgálati viszonyainak sürgős rendezését 
szükségesnek tart ja, s ennek szabályzatilag való elin-
tézését az egyetemes egyháztól kéri. A rendezés idő-
pontjáig már egyszer érvényben volt, ideiglenes 
szabályzat volna irányadó. 

58. (M.) A hegyaljai egyházmegye felterjesztése alapján 
a kerületi közgyűlés megkeresi az egyetemes köz-
gyűlést, liogv egyetemes érvényű Agenda, koráikönyv 
kiadásáról gondoskodjék; egyetemes énekeskönyvül 
a már sok helyre bevezetett dunántúli énekeskönyv 
volna mindenütt használandó. 

Szükségesnek tar t ja a közgyűlés a már nagyon 
felszaporodott szabályrendeletek összegyűjtését és 
kiadását. 

59. (M.) A hegyaljai egyházmegye felterjesztésére 
elhatározza a közgyűlés, hogy a lelkészek korpótlé-
kának a 100%-ban való folyósítását, a családi pótlék 
emelését, a kongnia méltányos rendezését és a félárú 
vasúti igazolvány megadását az egyetemes közgyűlés 
útján az államkormánynál szorgalmazni fogja. 

60. (V.) Előadó ismerteti a hegyaljai egyházmegye felter-
jesztését, amely szerint szükségesnek látja a szegénysorsú te-



- 113-

hetséges ev. főiskolai hallgatók segélyezésének intézményessé 
tételét. Bár elismerés illeti azt a munkát, amit a segélyezés 
terén egyes intézményeink jelenleg végeznek, az elegendőnek 
még sem tartható. 

Az ev. egyháznak a jövő intelligenciájának biztosítása, 
szent érdekeinkért harcra kész világi'papok, munkások, vezé-
rek nevelése mindennél előbbre való kötelessége. A felelősség 
tudatában, szükséges, hogy ezt a kérdést egyet, egyházunk 
úgy oldja meg, hogy egyetlen tanulni vágyó szegény, de tehet-
séges ev. ifjú se maradjon kellő hittestvéri anyagi támogatás 
nélkül. Az anyagi erők úgy volnának előteremthetők, ha az 
egyet, egyház minden olyan egyházközséget, — mely magától 
e célra megfelelő áldozatot nem hoz, — normál költségvetése fél 
százalékával az ev. főiskolai ifjúság megmentése oltárára ál-
dozatot hozni kötelezné. 

Közgyűlés a jövőért való felelősség teljes tuda-
tában — helyeselve a hegyaljai egyházmegye felter-
jesztését — elhatározza, hogy azt az egyet, közgyűlés-
hez jut ta t ja s kéri az egyet, közgyűlést, hogy ezt az 
életbevágóan fontos szociális kérdést megelégedésre 
megoldani méltóztassék. 

61. (V.) Foglalkozott a közgyűlés a tiszavidéki egyház-
megye azon felterjesztésével, hogy a kei iileti közgyűlés arra 
kérje az egyet, közgyűlést, hogy ez a magas kormánynál szor-
galmazza a gyermekek vallására vonatkozó egyházpolitikai 
törvény megváltoztatásával az 1868. évi 53. te. 12. §-ának az 
országgyűlés által való visszaállítását. 

A közgyűlés — tudatában annak a veszedelem-
nek, amelyet a gyermek vallására vonatkozó törvény 
az egyházra felidézett, — a tiszavidéki egyházmegye 
felterjesztését magáévá teszi és az 1868. évi 53. te. 12. 
§-ának visszaállítása érdekében a kívánt felterjesz-
tést az egyetemhez megteszi. 
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62. (V.) Meghallgatta a közgyűlés a tiszavidéki egyház-
megye azon felterjesztését, amelyben arra kéri az egyházkerü-
leti közgyűlést, hogy — tekintettel az iskolafenttartó egyház-
községeket a tandíj kárpótló államsegély valorizálatlan voltá-
val érő súlyos károsodásra és az iskolafenttartó egyházközsé-
gek amúgy is súlyos helyzetére, — írjon fel az egyetemes köz-
gyűléshez, hogy az egyházközségnek a tandíj kárpótlás valori-
zálására vonatkozó, törvényen alapuló jogos kérését terjessze a 
magas kormány elé és szorgalmazza a kérésnek mielőbbi telje-
sítését. i 

A közgyűlés a kérelem jogosságát teljes mér-
tékben elismeri és ennek értelmében az egyetemhez 
felír. 

63. (V.) Olvastatott a tiszavidéki egyházmegye f. évi 27. 
számú határozata a területéhez tartozó Yásárosnamény s az 
ezidőszerinti többi Bereg vármegyei községek: Márokpapi, 
Csaroda és Tarpa községeknek a kölesei anyaegyháztól a kis-
várdai egyházhoz való csatolása tárgyában. 

Mivel az átcsatolás indító oka az a körülmény, 
hogy Köleséről ezek a községek igen nehezen, ellen-
ben Kisvárdáról könnyen megközelíthetők s így ot-
tani híveink lelki gondozása csak innen látható el, 
mivel továbbá az átcsatolást épúgy a nevezett közsé-
gek evang. lakosai, mint a kölesei anyaegyház maga 
is kívánják, — a közgyűlés a tiszavidéki egyházme-
gyének az átcsatolásra vonatkozó határozatát (E. A. 
30. §.) megerősíti. 

64. (D.) Olvastatott a romániai zsinat-presbiteri egyház-
kerület elnökségének s a Brassó megyei evang. magyar egy-
házmegye esperesének kerületünkhöz intézett kérelme a Bal-
dácsy-alapból aránylagos részesedés igénylése tárgyában. 

Közgyűlés a panaszszerű és keserű hangú kérel-
met komoly megfontolás tárgyává téve, megismétli 
múlt évi határozatát — annál is inkább, mert --- ha el 
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is ismerné az erdélyrészi magyar egyházakból alakult 
ú j kerület részesedési igényének jogosságát, nem áll 
módjában, hogy ez igényt aránylagos részesedésnvuj-
tással honorálja, hiszen azt csak az alapítvány jog-
hatósága tehetné, ha a Magyar Szent Korona mostani 
területén kívül alakult ú j kerületet felvenné a ked-
vezménvezettek közé; ennek azonban ellene mond az 

4/ ' 

alapítványi okirat, mely kifejezetten a Magyar Szent 
ICorona területén lévő prot. egyházkerületekről szól; 
éppen ezért megfontolandónak tart ja, hogy a mostani 
viszonyoknak közepette a szász egyházkerület joggal 
élvezi-e az alapítványt? 

Kerületünk kifejezi azonban készségét, hogy 
speciális esetekben a reá eső jutalék keretében — 
küzdelmes sorsú testvéreink helyzetének súlyát át-
érezve — időnként megszavazandó segélyekben ré-
szesíti az azokat kérő egyes egyházközségeket, fönn-
tartván magának e tekintetben a teljes souverenitas 
jogát. 

Kmf. 

Hitelesítjük: 

Nyíregyházán, 1929 október 9-én. 

(ieduly Henrik, 
püspök. 

Duszik Lajos, 
főjegyző. 

Marcsek János, 
cgyházker• e. jegyző, 

Vieŕórisz László, 
cgyházker. e. jegyző. 

Dr. Zelenka Lajos, 
cgyházker. felügyelő. 

Tóth József, 

Adorján Ferenc. 
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A tiszai ág. hitv. evangélikus egyházkerület 
Debrecenben, 1930. évi szeptember hó 10. napján 

tartott közgyűlésének 

J E G Y Z Ö K Ö N Y V E . 

Jelen voltak: 

I)i-. Geduly Henrik püspök és Dr. Zelenka Lajos egyház-
kerületi felügyelő társelnöklete mellett a következő közgyű-
lési tagok: 

A) Egyházkerületi tisztviselők és bírák: 

Dr. Zsedényi Béla főjegyző, 
Miskolc, 

Dr. Poltin Endre jegyző, 
Dr. Bartus Dezső ügyész, 

Miskolc, 
Dr. Yietorisz István ügyész, 

Nyíregyháza, 
Platthv Miliálv törvsz. bíró, 

Nagykázsmárk, 
Tóth József törvsz. bíró, 

Fancsal, 
Zorkóczy Samu ker. pénz-

ügyi bizottság elnöke. 

Duszik Lajos főjegyző, Mis-
kolc, 

Hronyecz József püspöki 
titkár, úgyis, mint ker. le-
véltáros, Nyíregyháza, 

Marcsek János jegyző, Ózd 
Vietórisz László jegyző, 

Diósgyőr-vasgyár. 



B) Az egyházmegyék képviseletében: 

a) A hegyaljai egyházmegyéből: 

1. Hivatalból: 

Plattliy Mihály egyházme- Tóth József lielyettes-espe-
gyei Il-od felügyelő, res. Fancsal. 

(homrogdi Lichtenstein 
László családi gyásza 
miatt távolmaradását ki-
mentette.) 

2. Szavazati joggal: 

vitéz Plat thy Mihály Alsó- Varga László lelkész, Aba-
kázsmárk, új szántó, 

Dr. Záhorszky Gyula kir. Tavassy Zoltán lelkész, Új-
törvsz. bíró, Miskolc, csanálos. 

3. Tanácskozási joggal: 

Pazár István egyházfel- Erdős Mihály lelkész, Her-
ügyelő, Diósgyőr, nádvécse. 

Dr. Szontagh Vilmos jog-
akad. tanár, Miskolc, 

b) Tiszavidéki egyházmegyéből'. 

1. Hivatalból: 

Dr. Händel Vilmos egyház- Dr. Dómján Elek esperes 
megyei felügyelő, Debre- Sátoraljaújhely, 
cen, 

2. Szavazati joggal: 

Dr. Honétzy Géza egyház- Csákó Gyula lelkész, Kis 
felügyelő, Tokaj, várda, 

Dr. Vietórisz József ny. Paulik János lelkész, Ny i r 
gimn. c. főigazgató, Nyir- egyháza, 
egyháza, 



3. Tan 

Dr. Horvav Róbert föreál-
isk. c. igazgató, Debrecen, 

Dr. Széli László gazd. akad. 
tanár, Debrecen, 

Dr. Szopkó Dezső egyházta-
nácsos, Nyíregyháza, 

Dr. Streicher Andor alisp., 
egyli. felügyelő, Kölese, 

C) Fő- és középiskolai 

Dr. Bruckner Győző jog-
akad. dékán, Miskolc, 

Gerhardt Béla c. főigazgató, 
tanítóképezdei igazgató, 
Miskolc, 

isi joggal: 

Belák Sándor lelkész, To-
kaj, 

Kopcsó János hitoktató-lel-
kész, 

Pályi Dénes helyettes-lel-
kész, Kornádi, 

Rapos Viktor lelkész, Deb-
recen. 

tanárképviselők: 

Adorján Ferenc leánygimn. 
igazgató, Nyíregyháza, 

Zwick Vilmos reálgimn. he -
lyettes-igazgató, Nyír-
egyháza. 

Előzmények és jelentősebb mozzanatok. 

A közgyűlés tagjai nagy részben az azt megelőző napon 
érkeztek, kiket a vendéglátó egyház küldöttségének élén an-
nak lelkésze: Raposs Viktor üdvözölt. , 

Szept. 9-én reggel fél tíztől a Kerület egyesített bizott-
sága ülésezett Dr. Geduly Henrik püspök és Dr. Zelenka 
Lajos felügyelő elnöklete mellett s e bizottság annyira előké-
szítette a közgyűlés anyagát, hogy az ugyanazon nap estéjén 
tartott elöértekezleten csupán a diósgyőrvasgyári fiókegyház 
önállósításának ügye igényelt hosszasabb és tüzetesebb meg-
beszélést, de ez aztán annyit, hogy az Elnökség a jogásztagok-
ból és az érdekeltekből alakított bizottság élén még a késő esti 
órákban is fáradozott az ügynek döntésre érlelésében, ami 
este 10-re sikerült. 
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A közgyűlést megelőző nap délutánján a Baldácsy-alap 
segélyeit szétosztó bizottság iilése után a kerületi gyáminté-
zet tar tot ta meg közgyűlését, mely sajnálattal vette tudomá-
sul világi elnökének távolmaradását, sőt lemondását. 

A gyámintézeti Isten-tiszteleten az Ige-liirdetést Duszik 
Lajos főjegyző tar tot ta a Csel. I I I . 1—8. alapján; beszédében 
az Ágostai Hitvallás XV. cikkét is érintve, ,sőt annak megszív-
lelendő megállapításait erőteljesen hangoztatva. Ige-liirdeté-
sének tárgya: „a keresztyén szeretetmunka fökelléke — a 
tiszta szív" volt. .Ugyancsak Duszik Lajos főjegyző végezte a 
reggeli Isten-tiszteletet, melyen buzgó fohászban adott hálát 
az ágostai hitvallást megírt, hitükkel a késő utódokat lelkesítő 
hitvallókért s az Úr kegyelmébe ajánlotta a 10 éves jubileu-
mát ülő Kormányzónkat. 

A közgyűlés hatalmas és következményeiben áldásos tár-
gyalási anyaga az alapos és tüzetes előkészítés után simán le-
tárgyaltatott délután két (2) órára, amikor a nemes debreceni 
Egyház és a kebelében áldással működő Filléregylet vendégül 
látta a közgyűlés tagjait az „Angol királynő"-höz címzett 
vendégfogadóban; e díszebéden az első pohárköszöntőt a Ke-
rület felügyelője mondotta a Kormányzóra; majd Püspök, Dr. 
Händel Vilmos, a helyi egyház felügyelője, Duszik Lajos fő-
jegyző és Vietórisz László jegyző tartot tak lelkesült, emelke-
dett szellemű felköszöntő beszédeket. 

A közgyűlés közönsége ebéd után nagy lelki gyarapodás-
sal nézte meg az alapító lelki nemességéről, hazaszeretetéről 
és művészi ízléséről tanúskodó s az alföldi magyar népélet ér-
dekességeit feltáró Déry-múzeumot, mely ez egyetemi város-
nak egyik igen jelentős kultúr-értéke. 

A közgyűlés egész lefolyásában zavartalan, egységes szel-
lemű és mindvégig nívós és tanulságos volt. 

Isten áldása nyugodjék az Ő lelkével ihletett határo-
zatain. 
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1. (]).) Dr. Zdenka Lajos, a Kerület felügyelője a követ-
kező beszéddel nyitja meg a közgyűlést: 

Szeretett hit testvéreim és munkatársaim az Ur Jézus 
Krisztusban! 

A világháború s annak nyomorúságai megtörték, megaláz-
ták s ezzel közelébb hozták az embert Istenhez. De közelébb 
hozták a családi tűzhely melegéhez s a nemzeti öntudat és 
összefogás erejét symbolizáló közös édes anya, a haza oltá-
rához is. Ez a hármas visszahatás, a „béke" arculcsapásával 
leigázott és gúzsbakötve tar to t t nemzeteknél s így Hazánkban 
is, — hatványozott mértékben észlelhető. 

A vallás,család, nemzet, haza iránt a jósorsban nagyrészt 
közömbös emberek magukbaszállva, észbe kapva lázas sietség-
gel keresték és keresik máiglan a módozatokat és eszközöket, 
melyek lelkiszükségletük kielégítésére, fokozására s ezzel lelki-
egyensúlyuk helyreállítására, másrészt pedig a nemzeti érzület 
kiváltására és tokozására s ennek révén az emberi méltóságot, 
öntudatot és egyéniséget megsemmisüléssel fenyegető közös 
veszedelem elhárí tására s az igazságtalan, embertelen és ezért 
oktalan „békekötések" rabláncai alól együttes erővel felszaba-
dulás előidézésére alkalmasak. 

A bolsevizmusnak leghatalmasabb ellentéte és megelőző és 
megsemmisítő fegyvere a vallásos hit s a nemzeti öntudat. 
Ezért küzd ellenük oly elkeseredéssel a proletárdiktatúra . 

A vallásos hit s a nemzeti öntudat tehát a legbiztosabb e'-
lenmérgei a „világmegváltó" nemzetközi proletárdiktatúrának, 
ezért ha nem akar juk az emberiség sokezerévi lassú, fokozatos 
munkáján alapuló mai műveltségét biztosan és gyorsan vissza-
fejleszteni, úgy a XX-ik század második évtizedétől a történe-
lem egy új korszakát munkáló emberiséget, az anyagiasság he-
lyett a Krisztusi szeretet betöltésével eszményi ideáloknak kell 
irányítani. 

A vallásos hit s a nemzeti öntudat emelésének egyik beváli 
eszköze a „centennáriumok" felelevenítő, megújító, példaadó 
és buzdító erejének a felhasználása is. 

Bizonyára nem egyszerű véletlenen múlott és múlik, hogy 
az emberiség ú j korszakát alakított lutheri reformáció kima-
gasló határköveinek négyszázados évfordulói a világháború 
befejezésére s a kiegyensúlyozás azóta folyton folyó küzdel-
mes éveire esnek. 



A lefolyt egyházi közigazgatási év egyik legkimagaslóbb 
ünnepi megemlékezése az ágostai hitvallás 4 0 0 - i k évfordulója 
volt. Ebben egyházkerületünk is kivette a maga részét és pe-
dig úgy a kegyeletes megemlékezésben, mint az áldozathoza-
talban, amennyiben egyházközségei és intézményei a hittest-
vérek fokozódó érdeklődése által kísérve ünnepelték a jelentős 
évfordulót, másrészt képviselve volt egyházkerületünk az egye-
temes egyház által Budapesten, sőt az esemény történelmi 
színhelyén: Augsburgban világünnepség keretében megtar-
tot t ünnepi összejövetelen is. Jogakadémiánknak evangélikus 
hithűség- és öntudattól á tha to t t t anár i kara az ágostai hitval-
lás 400-ik évfordulója alkalmából egy, a jogakadémia tanárai-
nak az ünnepi alkalomra írt , kiválóan érdekes és értékes dol-
gozatát tar talmazó, magyar és német kiadásban is megjelent 
és ter jedelemre és kiáll í tásra is impozáns emlékkönyvet adott 
ki, amely lelkes áldozata a tanár i karnak nemcsak a jogaka-
démia díszét és tekintélyét emeli, de egyik jelentős értékmé-
rő je egyúttal a jogakadémia fa j sú lyának és annak a szellemi 
és erkölcsi értéknek is, melyet magyar evangélikus egyházunk, 
ezen ma m á r egyetlen működő felekezeti főiskolájában bír. 

A közelmúltban két évfordulót ünnepelt az ország kegye-
letes elismerése. 

Az egyik emlékeztetett ezeréves állami múltunkra, honalapí-
tónk dynas t iá jára , elődeinknek a keresztyén valláshoz és a 
nyugati művelődéshez tör tént csatlakozására és dicső első ki-
rályunk reményteljes örökösének a nemzet f á jda lmára és sú-
lyos politikai veszteségével, korai elmúlására. 

Árpádházi Imre herceg 900 éves emlékezete főként az or-
szág fő- és székvárosában ta r to t t állami és egyházi ünnepsé-
gek keretében; — amint a pápai különlegátusnak a magyar 
nemzet reményei jogosultságát elismerő, s ezek valóraváltá-
sának mielőbbi bekövetkezését óhaj tó beszéde is muta t j a , — 
egyik leghatalmasabb propagandaeszközévé vált ezeréves ha-
zánk történelmi ha tá ra i visszaállításának. 

I. Ferenc József királyunk születése 100-ik évfordulója 
hivatalos országos megünneplésének pedig, Magyarországnak 
a hosszú országlása alat t eltelt közel negyven békés év folya-
mán szinte elképzelhetetlenül merész ívelésű és méretű politi-
kai gazdasági és művelődési fellendülésének az emléke szolgál-
ta to t t a mai siralmas helyzetünkben a múltból okulást, haza-
fiúi küzdelmeink sikeréhez pedig biztatást és irányítást . 

Vál janak a megemlékezések hazánk, s ebben magyar evan-
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gélikus egyházunk területi integri tása visszaszerzésének, régi 
fénye, dicsősége, ere je és tekintélye mielőbbi helyreállásának 
is biztos emeltyűivé, emlékük felett pedig virrasszon a nemzet-
nek kegyeletes elismerése. 

Püspökünk jelentésében kiemelte és méltat ta azt az örö-
met, mely minden igaz magyar szívét-lelkét eltöltötte Kor-
mányzó Urunk ő Főméltósága országlása 10. évfordulójának 
betöltése alkalmából. 

ö Főméltósága gondviselésszerű egyénisége és országlása 
világító fényoszlop küzdelmes utainkon s örök dicsősége nem-
zetünknek. 

A lefolyt közigazgatási év folyamán egyházkerületünket 
és intézményeit érintő kérdésekben, elnöktársam őméltóságá-
val, ismételten kellett érintkezést keresnünk a m. kir. állam-
kormány reprezentánsaival. Az eközben szerzett tapasztala-
ta im alapján örömmel ál lapítot tam meg, hogy a magas kor-
mány egyházunk érdekét, a nehéz idők szabta szűk anyagi 
lehetőségek között is, méltányló megértéssel igyekszik ér-
vényre ju t ta tn i . 

Egyházkerületünknek a testvéregyházkerületekhez s a 
többi hitfelekezetekhez való eddigi viszonylatában változás 
nem állott elő. 

Elismeréssel kell rámuta tnom a testvéregyházkerületek és 
jórészt egyetemes egyházunk vezetőinek csonka egyházkerü-
letünk jogos és méltányos érdekeit szívükön viselő és méltató 
jóindulatára. 

Amellett a felekezetközi érintkezésben örömmel észleltem 
oly jelenségeket, melyekből bizonyos közös veszedelmekkel 
szemben, az egységes védekezés a lak jában való együttes közre-
működés szükségének a felismerésére lehet alappal következ-
tetni. 

Ehelyütt említem meg, hogy egyházkerületünknek a re-
verzálisok kérdésében az 1868. évi LII. t. c. 12. §-a hatályának 
visszaállítására irányuló határozati javas la tá t a múlt évi 
egyetemes közgyűlés egyértelműen magáévá tette, minek foly-
tán az a vk. minisztériumhoz fel ter jesztetet t , ez által pedig 
állásfoglalás végett a re formátus conventhez át tétetet t . 

A felvetett kérdés ezidöszerint a közös protestáns vegyes 
bizottság előtt van. 

Mélyen tisztelt Hit testvéreim! 
Hazánknak évről-évre mindjobban megnehezedő közgaz-

dasági helyzete, — sajnos — erősen érezhető egyházkerüle-



tünk háztar tásában is. A szükségletek előteremthetésének 
gondja már e láraszt ja tehetősebb, sőt anyagiakban legerősebb 
egyházközségeinket is. Az egyébként is szűken kiszabott ál-
lamsegélyeknek és hozzájárulásoknak, minden buzgólkodás, 
fé l rehár í tásával az egyházi költségvetési év derekán, s így a 
részben a' múl t ra ís visszaható erővel elrendelt leszállítása, 
az egyházhívek jövedelmének, keresetének s ekként adóalapjá-
nak ijesztő méretű megcsappanása, valamint az ingatlanok 
s a termény járandóságok jövedelmének, illetve értékének te-
temes alászállása a már különben is a lehetőség legalsó hatá-
ráig mérsékelt költségvetéseinket, az egyházi és iskolai kor-
mányzás széles vonalán és összes fokozatán, a legsúlyosabb 
felelősség elé állították. 

Ily körülmények között az egyházi kormányzó hatóságok 
felelős vezetőire valósággal a „lét és nem lét" életerőt emésztő 
gondjai , háramlot tak, hogy a reá juk bízott közületek és intéz-
mények legégetőbb szükségleteit előteremtve, azokat az anyagi 
összeroppanás veszedelmétől megmentsék. Hogy ez sikerült, 
híveink vallásos buzgalma és áldozatkészsége mellett, — az 
illető vezetők érdeme. 

Ezér t kedves kötelességet teljesítek, midőn további lelkes 
buzgólkodásukat kérve, e helyről is hálás köszönetemet feje-
zem ki a felelős kormányzati vezetőknek, élén egyházkerületi 
pénzügyi bizottságunk lelkes, szakavatott és áldozatkész elnö-
kével, Zorkóczy Samu Őméltóságával és nagytiszteletű dr. 
Dómján Elek tiszavidéki főesperes urakka l ; — fáradságot 
nem ismerő, szakavatott és kiválóan eredményes munkálko-
dásukért . 

Egyút ta l azonban reá kell mutatnom az igények szigorúan 
lelkiismeretes csökkentésének elmaradhatat lan szükségessé-
gére is, hogy amíg hazánk mai súlyos közgazdasági és pénz-
ügyi helyzete nem javul, egyházunk gépezetét kifogástalan 
működésben tar thassuk. 

Egyházkerületünk intézményeiről megemlékezve, jogaka-
démiánk helyzetét teljesen megnyugtatónak találom. Figye-
lemreméltó körülményből és jelenségekből ugyanis, alappal 
lehet a r r a következtetni, hogy a jogakadémiánk zavartalan 
működését és fejlődését a lapjaiban támadó és bénító külső be-
hatások csendesen és véglegesen fognak ülni. 

E részben megnyugtató, hogy ma már mindinkább té r t 
hódít annak elismerése, hogy a felekezeti iskolák tanerői, a 
destruktív törekvésekkel szemben, — az államiakénál — ál-
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talában jelentékenyen erősebb ellenálló képességről tettek ta-
núbizonyságot. 

Erős nemzeti államérdek tehát, hogy a felekezeti oktatás 
joga, a jogi főiskolákat is beleértve, a hazai történelmi egy-
házak kezei között csorbítatlan épségben fentar tassék. Egyéb-
ként ebbeli törvényes jogaihoz a magyar két protestáns egy-
ház; — sőt, amint arról szerencsém volt a legilletékesebb he-
lyen meggyőződést szerezni, a r. katholikus egyház is szívós 
következetességgel ragaszkodik. 

A nagyméltóságú vk. miniszter úr a jogakadémia I. év-
folyamába felvehető joghallgatók létszámát a mult évben, — 
kérésünkre az előző évi 40-ről 60-ra felemelte, azonban a lét-
számot ez évben is csupán 40-ben állapította meg. 

A 40-es, sőt a 60-as létszám is annyira csekély, hogy az a 
jogakadémia fokozatos elsorvadására vezetne. Már pedig — 
amint az előző egyházkerületi közgyűléseinken kife j te te t t , a 
hallgatók létszáma contingentálásának joga nem gyakorolható 
oly módon, hogy az, magának a főiskolának szükségképeni el-
enyészését, elsorvadását — eredményezze. 

Egyházkerületünk bölcsessége és a létszámkérdést sze-
mélyesen intéző gr. Klebelsberg Kunó vkm. úr (') nagyméltósá-
gának kifej let t hivatásérzete, ügyszeretete és törvénytiszte-
lete, bizonyára módját ejtik a kérdésnek a felekezetek közötti 
viszonosságot érvényre jut ta tó, jogos, igazságos és végleges 
szabályozásának. 

A múlt évi egyházkerületi közgyűlés rendeltetésének át-
adott ú j épületben működő egyházkerületi tanítóképző intézet, 
a pénzügyi nehézségek folytán előállott, szinte emberfelett i 
küzdelmek dacára, — fejlődése biztos reménységével halad 
céljai felé. 

A pénzügyi nehézséget a dollárkölcsön kiutalása körül fel-
merült akadályok okozták, amelynek viszont az Északamerikai 
Egyesült Államokban beállott tőzsdekrach következtében vál-
tozott pénzügyi viszonyok idéztek elő. 

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság jelentéséből ki fog 
tűnni, hogy a beállott fizetési nehézségek áthidaltat tak, az 
egyházkerület tekintélye és vagyoni érdeke megóvatoft s hogy 
a pénzügyi bizottság legutóbb ta r to t t ülésében a beszerzett 
jogi szakvélemény alapján az egyházkerületet a Protestáns 
Oi •szágos Hitelszövetkezet, illetve a Kisbirtokosok Országos 
Hitelintézetével szemben megillető kártérí tésnek bírói e l járás 
ú t j án való érvényesítése mellett foglalt állást. 



A törlesztéses kölcsönt az egyházkerület részéről meg-
kötő egyházkerületi elnökséggel a kölcsönszerződés közjegyzői 
a lá í rásakor ugyanis a 28.500 dollárt kitevő törlesztéses köl-
csönt „leolvasott"-nak és „felvett"-nek ismertették el, a zálog-
jogot az egész 28.500 dollár erejéig kebelezték be s a törlesz-
téses kölcsön részleteit is ennek megfelelő összegekben rovat-
j ák le, azonban a kölcsönnek az építkezés előhaladásához, más-
részt pedig a kölcsönt nyúj tó szövetkezetnél rendelkezésre álló 
dollárösszegekhez mérten s így részletekben eszközlendő fo-
lyósításainál t izenhatezer dollár kiutalása után már nehézsé-
geket támasztot tak, azt hozva fel okul, hogy az egyházkerület 
részéről csak 16.000 dollár igényeltetett s az ezen felüli ki-
utalás a hitelt nyúj tók részéről nem kötelezettség, hanem csu-
pán méltányló szívesség, úgy hogy a kölcsön összegéből még 
ezidőszerint is körülbelül 7000 dollár kifizetetlen. 

Ezt az e l já rás t előkelő pénzügyi körök szokatlannak és 
érthetet lennek minősítik. 

A múlt évi egyházkerületi közgyűlés a vanyarci püspöki 
javadalmi földbirtokon mellőzhetetlenül szükséges építkezé-
sekkel kapcsolatban, egy emlékiratnak szerkesztését és a m. 
kir. ál lamkormánynál küldöttség ú t j á n érvényesítését ha-
tározta el. 

Ezt a határozatot a múlt évi egyetemes közgyűlésnek a 
tiszakerületbeli tagja ival tör tént egyértelmű megállapodás 
folytán nem ha j to t tuk végre, mer t attól, — illetékes helyről 
nyert értesülésünk szerint, — tekintettel az állam súlyos 
pénzügyi helyzetére is, a kívánt alapon és módozatok között 
eredményt nem remélhettünk, másrészt pedig, mer t a tataro-
zási költségek fedezése illetékes helyen kilátásba helyeztetett. 

Fá jda lmas , szinte pótolhatatlan veszteség érte a testvér 
dunáninneni egyházkerületet és egyetemes egyházunkat, lán-
dori Kéler Zoltán dr. dunáninneni egyházkerületi felügyelő-
nek a mult év utolsó nap ján bekövetkezett elhalálozásával. 

Kéler Zoltánt még az integer, nagy dunáninneni egyház-
kerület bizalma ültette az egyházkerületi felügyelői székbe. 

Törhetetlen hitbuzgalma, haza- és egyházszeretete, puri-
t án jelleme, példátadó önzetlensége és áldozatkészsége, rend-
kívüli munkabírása, kötelességérzete, szívós akara tere je s a 
meggyőződéséhez tántor í tha t lan ragaszkodás voltak egyénisé-
gének azon kiváló tulajdonságai , melyek őt széleskörű közéleti 
és egyházi működésében irányítot ták. 

Az egyetemes törvényszéknél k i fe j te t t bírói működése, a 
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két csonka egyházkerület integri tása ellen intézett támadásom 
visszaverése s a zsinati munkálatok előkészítése és i rányí tása 
körüli működésével maradandó értékű emléket állított fel egy-
házunkban magának. 

Rövid pár hét előtt adta vissza nemes lelkét Teremtőjé-
nek Nemes Károly, a diósgyőri egyházközség szervező, első 
lelkésze, a tiszai egyházkerület hosszú éveken á t buzgó jegy-
zője, majd tb. egyházi főjegyző, a hegyaljai egyházmegyének 
az Államfő által ki tüntetet t főesperese. 

Benne egyházkerületünknek lelkiismeretes, kötelességér-
zettel másfél emberöltőn át buzgólkodott egyik vezérmunkás? 
té r t örök pihenőre. 

Nem kereste az érvényesülést. Ellenben a közbizalom 
megnyilatkozására, még erői hanyat lásának időpontjában is — 
önáldozással vállalta a vállaira rakott terheket. 

Egyházmegyéje kormányzásában sikereit főkép a krisz-
tusi szeretet gyakorlati alkalmazásával ér te el. 

Régi bará tomat s az egyházkerület jegyzői székében is 
volt kedves munka tá r samat siratom benne. 

Egyházkerületi közgyűlésünk osztatlan részvéttel fordul a 
hegyaljai egyházmegye nagyérdemű felügyelőjéhez, Homrogdi 
Lichtenstein László ('»méltóságához, édesanyja elvesztésével 
ér t gyászában. Az Isten rendelésében való megnyugvást hir-
dető vallásos hite és érzése adjon néki erőt elviselnie szerető 
fiúi szívének mélységes fá jda lmát . 

Fá jda lmas veszteség é r te a magyar politikai és közéletet 
dr. Vass József m. kir . népjóléti és munkaügyi miniszternek 
alig egy-két nap előtt bekövetkezett korai elhalálozásával. 

Egyike volt a politikai és közéletünk legsúlyosabb alak-
jainak. Papelődeinek tehetségeit örökölte. Egyik erőssége a 
kormánynak, munkás, buzgó híve egyházának, amellett hü f ia 
hazájának és kiválóan ügyes képviselője a ker. szocialista 
gondolatnak. 

Mint vallás- és közoktatásügyi miniszter is kiválóan töl-
tötte be helyét. Egyházunk jogos érdekei i ránt pedig pár ta t -
lan megértéssel volt. 

Fejezze ki közgyűlésünk részvétét e valóban nagy ember 
elhalálozása fölött a m. kir . kormány előtt. 

A dunáninneni egyházkerület szavazásra jogosított testü-
leteinek bizalma a dr. lándori Kéler Zoltán örökébe dr. 
Sztranyavszky Sándor m. kir. belügyi ál lamti tkár úr őmél-
tóságát, több egyháznak buzgó felügyelőjét választotta meg. 



Az ú j egyházkerületi felügyelőnek markáns egyénisége, 
kiváló képességei, vallásos buzgalma, hazafiúi erős érzése és 
egyéni szeretetreméltósága mellett közismert tet tereje, hatá-
rozottsága és munkabírása s a bizalomnak osztatlan egyhan-
gúsággal tör tént megnyilatkozása, teljes bizonysága és bizto-
sítéka annak, hogy a választás, a dunáninneni egyházkerület 
világi vezérszékébe egy a r r a minden vonatkozásban érdemes 
és alkalmas f é r f iú t ültetett. 

örömmel emelem ki ehelyütt, hogy az evang. theol. fakul-
tást magába foglaló pécsi Erzsébet Tudomány Egyetem s a 
Kormányzó Ur Ő Főméltósága, magyarhoni ev. egyházunk 
köztiszteletben és szeretetben álló egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelőjét és hivatalára legidősebb püspökét, a mi szeretett 
püspökünket és nem különben Kapi Béla dunántúli és Dr. Raf-
fay Sándor bányai egyházkerületi püspök urakat , a legmaga-
sabb egyházi tudományos elismeréssel, a theol. díszdoktori 
címmel méltóztatott kitüntetni. 

Fejezze ki egyházkerületünk örömét az egyházi érdemek 
honorálása fölött s egyben szerencsekívánatait a kitüntetett 
egyházvezérekkel szemben. 

T. Hit tes tvéreim! 
A kötelességteljesítés általában nem érdem, ámde az, aki 

közismert nehéz időkben a tornyosuló akadályok tömkelegé-
ben vezeti és i r ány í t j a fokozott egyéni felelősség mellett a 
kormányt , méltó az elismerésre. 

Ilyen rendkívül súlyos viszonyok között teljesítette m. t. 
elnöktársam, mint egyházkerületünk lelki életének és közigaz-
gatásának hivatott vezetője és intézője, kötelességét a lefolyt 
egyházi közigazgatási év alatt . A kiváló munkatársak buzgól-
kodása mellett az ő hatalmas tudásán, gyakorlati érzékén, ta-
pintatos és méltányló bölcsességén, bizakodó, erős hitén és 
rendületlen k i ta r tásán múlott, hogy egyházunknak ha jó ja — 
az elmerüléssel fenyegető hullámverések dacára — sértetlenül 
ér t be a csendes és biztos révbe. 

Midőn ezért Őméltóságának hálás köszönetemet fejezem 
ki, egyházkerületünk élén további működésére Isten bőséges 
áldását kérem. 

Egyházkerületünknek s intézményeinek megjelent képvi-
selőit szívélyesen üdvözlöm s tanácskozásainak sikeréhez Isten 
kegyelmét és áldását kérve, egyházkerületünk közgyűlését 
ezennel megnyitom. 
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Közgyűlés az egyház és nemzeti élet minden jelen-
tős mozzanatát mérlegelő-értékelő megnyitót mind vé-
gig felszült figyelemmel meghallgatván s annak meg-
állapításait többszöri helyesléssel kísérve — Püspök 
lelkesen méltató beszédben előterjesztett javaslatára 
— egész terjedelmében e jkvében megörökíti s evan-
géliumi lélektől vezérelt s egyházáért áldozni és fá-
radni mindig kész, Felügyelőjét, mint az igaz egyház-
szeretet példaképét, melegen ünnepelve, érette buzgó 
hálát ad Istennek, kinek további áldó-segítő kegyel-
mébe ajánlja. 

2. (D.) A közgyűlés tagjainak számbavétele megtörténvén 
s mivel megállapodást nyert, hogy úgy a lelkészi, mint a világi 
tagok és tisztviselők kellő számban megjelentek, 

Elnökség a közgyűlést megalakultnak nyilvá-
nítja. 

3. (I).) A jegyzőkönyv hitelesítésére az Elnökségen és a 
jegyzői karon kívül Platthy Mihály, dr. Bruckner Győző és 
Tóth József közgyűlési tagok küldetnek ki. 

4. (D.) Mielőtt Püspök évi jelentését előterjesztené,kegye-
letes szavakkal áldoz a közgyűlést megelőző napok egyikén 
hirtelenül elhunyt Dr. Yass József miniszter emlékének s 
maga részéről is csatlakozik Felügyelő megnyitójában előter-
jesztett indítványhoz, mely szerint Kerületünk részvétiratot 
intézzen a nemzet nagy halottjaként gyászolt népjóléti mi-
niszterét elvesztett magyar kir. kormányhoz, mert az elhunyt 
államférfiú megértő lélekkel és meleg szívvel kísérte egyhá-
zunk minden nemes törekvését, magasztalásra méltó elfogu-
latlanságot tanúsítván egyházunk iránt. O volt az, aki a sop 
róni theol. Otthon felépítését olcsó kölcsönnel lehetővé tette 
s egyetemes egyházunknak kevéssel halála előtt jelentős hadi-
kölcsön valorizációs segélyt juttatott . 
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Közgyűlés az .egyetemes nemzeti gyász hatása 
alatt mélységes megrendüléssel fejezi ki hálás, elis-
merő kegyeletét a hirtelen halállal Isten elé szólított 
Vass József miniszter emléke előtt s mélyen érzett 
részvétét az elhunytban egyik legnagyobb értékét 
vesztett magyar kir. kormány előtt feliraton kife-
jezni határozza. 

Ezután napirendre került a Püspök évi jelentése, mely-
nek — mivel a közgyűlést megelőzően kinyomatott és az ille-
tékeseknek megküldetett — csupán főbb pontjait ismerteti 
Püspök. 

E jelentés a következő: 



Méltóságos és Főtisztelendő 
Egyházkerületi közgyűlés! 

Az 1929—1930-iki közigazgatási évről szóló tisztelettel-
jes jelentésemet az alábbiakban van szerencsém előterjeszteni. 

Egyházi alkotmányunk szelleme a különböző egyházkor-
mányzati testületek és hivatali szervek legfőbb feladatául az 
egyház belső építését, a hitélet gondos ápolását, a tiszta evan-
géliumi erkölcsösség oltalmazását tűzi ki. Különös gondjává 
teszi a püspöknek, hogy őrködjék az egyházban hirdetett tan 
tisztasága s e végre a hitvallásos hűség leggondosabb ápolása 
felett. 

Magam részéről igyekszem is ennek a feladatnak gondosan 
megfelelni. E végre állandó megfigyelés alatt tartom nemcsak 
lelkésztestvéreim igehirdetését és az iskolai vallástanítás mun-
káját, de a különböző egyházi sajtószervekben és egyházi ere-
detű irodalmi termékekben megnyilvánuló hitfelfogást. 

S ebben a gondolatkörben meg kell állapítanom, hogy ko-
runk életének az a sajátos tünete, amely szerint az minden-
ben új utakat keres, még az emberi lélek legkonzervatívabb 
életnyilvánulásában, a hitélet terén is, tapasztalható. Az efemer 
hasznossági, érvényesülési, külső értékgyarapodási célgondolat 
vezet sokakat még ennek a körében is. 

Talán a világháborúnak az idegekre menő következményei, 
a létfenntartási gondok folyton fokozódó súlyosbodása, a ve-
reség gyásza és a nagy veszteségek állandóan a szivekre ne-
hezedő keserűségei okozzák, hogy maga a megfigyelés, a ku-
tatás, sót a tudományos értékelésü vizsgálat is nem annyira az 
absolut elvi alapokon, a megdönthetetlen érvényű alapigazsá-
gokon és a történelmileg igazolt ténysorozatok-adta okszerű-
ségen, mint inkább a külső látszat kedvéért tudományos jelzők-
kel kiszínezett, alapjában véve azonban mesterkélt ízű alkalmi 
célszerűségi szempontok követésén épül fel. 

r 



Ezzel aztán olyan zavarok támadnak a modern ember 
hitvilágának gondolkodásirányában s ezek annyira kihatnak az 
egyházi közélet minden terére, hogy annak, akit a Gondviselés 
hívó szava gyülekezetek, vagy magasabb fokozatú egyházkor-
mányzati testületek vezetésére szólított, ugyancsak kettőzött 
vigyázással, önfegyelmezéssel és a kipróbált hitelvi alapokhoz 
való tántoríthatatlan ragaszkodással kell ügyelnie arra, hogy 
válamelyes szélsőséges irány követésének semmikép se enged-
jen útat. 

Épen azért nem árt, ha tisztázzuk és újból és újból a lel-
kek elé idézzük az örök elvi alapokat. 

És itt nem akarok utalni arra, hogy a confirmátiói foga-
dalom és a hivatali eskü egyaránt mindannyiunkat bensőleg 
kötelez ágostai hitvallású evang. egyházunk hitelveinek lélek-
ben gyökerező hűséggel való követésére. Mert egy ilyen hi-
vatkozás maga is csak a külső engedelmesség, a látszat szerinti 
teljesítés kätegóriájának a felidézésével kívánna hatni a lel-
kekre. 

Sem arra nem kívánok rámutatni, hogy remélhető-e egy-
általán a hittestvéri közösség lelki egysége és az ezen felépülő 
virágzás, ha a pásztorok, a vezetők, a sáfárok, a gondozók 
akár szívók mélyén, akár külső megnyilatkozásaikban, beszédeik-
ben, hírlapi cikkeikben olyan új irányjelzésekbe bocsátkoz-
nak, amelyekkel a kipróbált elvi alapigazságokat másodrendű 
értékekké degradálják. Lényegileg egy ily utalás, egy ily reá-
mutatás sem más, mint a hasznossági, a célszerűségi, tehát 
az érdek által meghatározott szempont követése. 

Hanem fel akarom frissíteni az emlékezetben, hogy a 
lutheri reformátió formális és materiális alapelvének, a Szent-
írás hitszabályozó tekintélyének és a hit által való megigazu-
lásnak az igazságát a Krisztusi tan gondolatkörében soha sen-
kinek nem sikerült megdöntenie; következéskép az ezekhez az 
alapelvekhez és az ezek szoros szemelőtt tartása mellett a 
Krisztusi ige tantartalmát kifejtő hitvallási felépítésekhez való 
ragaszkodás tehát korántsem jelent elmaradottságot, korszel-
lem-ellenességet, a haladáskövetelte munkával, igyekezettel, fá-
radozással szemben való kényelemszeretetet, vagy bárminő vo-
natkozású megcsontosodott struccpolitikát, hanem egyszerűen 
a Krisztus evangéliuma iránti hűségrendelte adottságot, posi-
tivumot. 



Magam rcszcről az egyház egységes és békés haladása 
szempontjából mindig veszedelmesnek tartottam és tartom azt, 
ha valaki a századokon át kipróbált hitelvi és az ezt kifej tő hit-
vallási alapok ellenében való kiélezettséggel igyekszik feltün-
tetni az egyház belső megújulásának, ébredésének, újjászületé-
sének a szükségét, holott az épen a hitelvi alapigazságok hü kö-
vetésének a velejárója; vagy ha valaki az örök rejormátió gon-
dolatának a hangsúlyozásában oly értelmezést követ, mintha az 
a hitelvekben való megállás nélküli folytonos megújulással, 
valami radikálisan elképzelt és kiterjesztett lelkiismeretbcli fék-
nélküliséggel, vagy ahogy ezt egyik egyházi lapunk hasábjain 
nemrégiben olvashattuk, »a meddő dogmatismus izomsorvasztó 
szűk páncéljának« a levetésével volna egyértelmű. Próbáljátok 
csak elvetni a dogmák, az egyházi hitvallási alap »szűk pán-
célját«, s majd meglát játok: hová sorvadnak az egyház és az 
egyházi élet »izmai!« 

Nem! Amint kiváló értékű koppenhágai előadásában D. Dr. 
Prőhle Károly a legutóbbi lutheránus (ezt a névmeghatározást 
magam is szeretném következetesen az »evangélikus« jelzővel 
helyettesítve látni) világgyűlésen hangoztatta: »határozottan el 
kell utasítanunk mindazoknak a véleményét, akik az egyház 
folytonos reformátióját oly értelmezéssel tanítják, amelynek 
a folyamányaként mindazok az objektív isteni realitások, ame-
lyekre a rcformátió támaszkodott, elreformáltatnak (hinweg- 
reformiert werden) úgy, hogy aztán a keresztyén hit kinyilat-
koztatott tartalma a subjectiv emberi vélemény és szellemtarta-
lom ütköző falán szétesik, felbomlik és így ez az értelmezés 
végeredményében azokat a rajongókat igazolja, akikkel szem-
ben Luther annyira tiszta tudatossággal vette fel a harcot« Egy-
házunk belső megújulása céljából nekünk az a nagyszerű — és 
hozzátehetjük, semmiféle újítási törekvéssel ki nem küszöböl-
hető, vagy nem helyettesíthető — feladat jutott osztályrészünkké, 
hogy a mi evangélikus egyházunk az isteni megváltó ke-
gyelmet a hit erejével megragadó imádságos szelleme útján 
igyekezzék a környező világra való kihatásában érvényre jut-
tatni azt. ami végre minden más földi intézménynél, minden 
más testületnél és vaľási alakulatnál több isteni kegyadomány 
jutott a számára, t. i. »hogy az emberiség eleven szíve és lel-
kiismerete legyen.« Ebben a hivatás- és iránymegjelölésben 
aztán a hitelvi, a hitvallási, a positivumelem minden sérelme 
nélkül benne van mindaz, amit a modern egyházforradalmárok 
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a belső megújulásnak a hitelvi alaphoz való ragaszkodás nélküli 
jelszavaként, célgondolataként szeretnek hangoztatni... Épület. 
amelynek van szilárd alapja és megnyerő ornamentikája. Szer-
vezet, amely a kipróbált elvi alapokon tud és akar szolgálatot 
tenni a különböző korszakok emberiségének. Közösség, amely-
nek fundamentális meghatározója a hit közössége. Élő és ható 
organisatió, amely minden korszak socialis problémáit meg-
érti és az ö r ö k Megváltó Szeretet és Kegyelem iránti hála-
adással igyekszik azokat a gyámolító és kiegyenlitő testvéri 
szeretet szellemében megoldáshoz juttatni. 

Tehát nem forradalmi megújulás, nem hitvallási szintelen-
ség, de az egyházunknak az Isten kegyelméből juttatott gazdag 
charismák a hit, az ima és a szeretet erejével való kifejtése 
és az ő országa javára való céltudatos gyümölcsöztetése legye-
nek vezérelveink a jövőben is. »Tartsd meg azt, ami nálad va-
gyon — evangélikus egyházam — hogy senki el ne vehesse 
a te koronádat.« (Jel. III. 11.) 

Legyen ez az igénytelen fejtegetés az én részemről odanyúj-
tott szerény virágszála a hálás, kegyeletes megemlékezés ama 
dúsvirágu koszorújának, amelyet a földkerekség 80 millió fő-
nyi evangelikussága ebben az esztendőben, — az ágostai hit-
vallás létrejötte négyszázados évfordulóján — oly magasztos 
ünnepi formában helyezett el hitvalló őseink és nagy reformá-
toraink hervadhatatlan szellememléke előtt. 

D Az ágostai jubiláris évfordulót magyarhoni evang. egyházunk, 
hitvallás létre- J , . . , . 

j ö t t é n e k 400 tehet, meg a wittenbergi kalapacsutes, a wormsi bizonysag-
éves fordulója, tétel, a bibliafordítás, a kátémegjelenés és a speyeri protestátió 

emlékét felújító jubiláris ünnepléseknél is nagyobb bensőség-
gel, öntudatosabb lelkességgel, elhatározóbb odaadással, a hit-
valló atyák hervadatlan emlékének tartozó hálás kegyelettel 
és bátor bizonyságtétellel ünnepelte meg. 

Egyetemes egyházunk mult évi közgyűlésének határozata 
alapján a püspöki kar együttes körlevéllel fordult az egyes lel-
készi hivatalokhoz, részletes utasítást adva az ünneplés mó-
dozataira nézve. Azonkívül az ünnepély napján, — junius hó 
22-én, Szentháromság utáni I. vasárnapon — a szószékről 
felolvasandó közös pásztorlevelet intézett az összes gyüleke-
zetekhez, méltatva a nagy évforduló történelmi hátterét és nagy 
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jelentőségű belső tartalmi vonatkozásait. A beérkezett jelen-
tésekből megállapítható, hogy az ünnepélyeket minden egy-
házközség az elrendelt formában, urvacsoraosztással, a pres-
byteriumoknak ünnepi harangszó zúgása mellett az ünnepélyes 
istentiszteletekre történő testületi felvoniťásával, ünnepi isten-
tiszteletekkel s azok befejezéseként díszközgyűléssel tartotta 
meg. A díszközgyűlések emelkedett szellemű bizonyságtevő 
határozatokban örökítették meg a ma élő evangélikus nemze-
dék hálás kegyeletét a hitvalló atyák emléke iránt és juttat-
ták kifejezésre az invariata augustana confessió iránt érzett 
tántoríthatatlan ragaszkodását. A befolyt ünnepi offertóriumok 
(egyházkerületünkből mintegy 400 pengő) az egyetemes egyház 
által létesítendő jubiláris emlékalap céljaira küldettek el. 

A nagy évforduló emlékezetének hódolt a folyó év tava-
szán Balassagyarmaton tartott lelkészegyesületi és a julius ha-
vában Sopronban ülésező theologiai conferentia is a maga 
előadásaival. 

A világ evangélikusságának közös jubiláris ünnepélye Augs-
burg városában junius hó 22-én vette kezdetét és sorozatos 
ünnepélyek rendezésével szeptember hó utolsó hetében nyer 
befejezést. A június havi ünnepélyeken magyarhoni evang. 
egyházegyetemünket az egyetemes felügyelő úr őmél tósága 
képviselte. 

Ezekben nagy vonásokban beszámoltam az ágostai hitvallás 
jubiláris ünnepségeinek a lefolyásáról. Ám úgy érzem, köte-
lességet mulasztanék, ha külön sorokat nem szentelnék annak 
a minden elismerésünkre méltán számot tartható módozatnak, 
ahogyan az évfordulót jogakadémiánk ünnepelte meg. A jog-
akadémiai kar ugyanis ez alkalomból kiadott egy méreteiben 
impozáns, tartalmában igen magas színvonalon álló emlék-
könyvet, amelynek a megszerkesztésében magas tudományos 
értékű szakdolgozataikkal a kar összes tagjai résztvettek, hogy 
ezzel az ágostai hitvallás történelmi előzményeire, belső érté-
kére és magyarhoni evang. egyházunkra gyakorolt hatására 
reávilágítsanak. A hatalmas mű megalkotását megalapozó 
evangéliumi hithűség és az annak egész szellemén végigvonuló 
tudományos felkészültség és a kiadását biztosító nagyszabású 
áldozatkészség ilyen monumentális megnyilatkozása felett nem 
késtem legmelegebb elismerésemnek és a m. t. Közgyűlés ne-
vében is előlegezett köszönetemnek kifejezést adni. Fokozza a 
mű megjelenése felett érzett örömünket és hálás elismerésün-
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I. Javaslat. 

2) A kormány-

zó jubileuma. 

ket az a meggyőződés is, hogy ez nem csak hazai tudományos 
irodalmunk olvasóközönségének a megítélésében és értékelé-
sében fogja emelni az akadémiánk tudományos törekvéseivel 
szemben eddig is táplált általános elismerést, hanem német 
nyelven is való közrebocsátása miatt egyúttal a külföld tudo-
mányos világa részéről is méltán kiérdemelt babért tüz a cse-
kélyszámu hazai Lutheránia köztekintélyének a koszorújába. 
Nem késtem elismerésemmel egyúttal annak a lebilincselően 
kedves gondolatnak a valóraváltása felett is, hogy az akadémia 
tanári karának 3, és i f júságának 19 tagja a júniusi jubiláris ün-
nepségekre Augsburgba és Németország más jubiláló városaiba 
csoportos zarándokútat végzett. 

Mély tisztelettel javaslom, méltóztassék a nagy évforduló-
val kapcsolatosan közgyűlésünknek is kifejezésre juttatni soha 
nem szűnő hálás kegyeletét, a hitvalló és bizonyságtevő atyák 
emlékezete iránt tántoríthatatlan hűséggel való ragaszkodását a 
benső evangéliumi meggyőződést, a tiszta Krisztusi igazságo-
kat s ezek élén a Szentírás egyedülálló hitszabályozó tekin-
télyét és az egyedül a Krisztus váltságművében vetett hit meg-
igazító erejét tükröző ágostai hitvallásban lefektetett alapvető 
evangéliumi tanokhoz, — megnyugtató érzését afelett az ör-
vendetes tény felett, hogy a mai evangélikus nemzedék Jel-
buzduló ünnepi érzéssel, hálás kegyelettel, meleg emlékezés-
sel, öntudatos evangéliumi meggyőződéssel méltó formában 
szentelt ünnepet a nagy évfordulónak és különös elismerését 
és köszönetét jogakadémiánk tanárkara iránt, hogy az ünne-
pélyes évforduló jelentőségének a kidomborításához és emlé-
kezetének a későbbi nemzedék lelkében is megújításához oly 
monumentális szellemi alkotással tudott hozzájárulni, — amely-
ről e lmondhat juk: »Exegit sibi monumentum, aere perennius.« 

Vitéz nagybányai Horthy Miklós Ő Főméltósága kormány-
zóvá választásának 10 éves fordulója f. évi március vhó 1-én 
következett be. A nemzet Isten oltárai előtt lerótt hálával em-
lékezett meg a nagy évfordulóról. Az összes felekezetek hála-
adó istentiszteletet tartottak. Egyházkerületünk egyházai és 
iskolái meleg ünnepi átérzéssel kapcsolódtak bele a nemzet 
lelkes ünneplésébe és a beérkezett jelentések szerint a körle-
vélileg elrendelt ünnepélyeket kivétel nélkül mindenhol meg-
tartották. Jómagam az egyetemes felügyelő úr felkérésére, az 
•egyetemes egyház, illetve a deáktéri egyházközség által ren-
dezett ünnepi istentiszteleten teljesítettem lelkészi szolgálatot a 



Deáktéri templomban, az oltár előtt mondott ünnepi alkalmi 
beszédemben hálaadó lélekkel emlékezve meg arról a férfiú-
ról, akit a Gondviselés Ura szinte a nemzeti végveszély pilla-
natában küldött számunkra szabaditóul, hivatott vezérül, bölcs 
kormányosul. Az egyetemes egyház nevében annak elnöksége 
tisztelgett Ö Főméltósága előtt, hogy bemutassa az egész ma-
gyarhoni ev. egyházegyetem hódolatát és kifejezze áldáski-
vánatait. 

Tisztelettel javaslom, méltóztassék e felette örvendetes al-
kalomból közgyűlésünknek is kifejeznie hódolatteljes üdvöz-
letét. 

Már műit évi jelentésemben reámutattam, hogy az evang. 
solidarítás és közös testvéri célok előmozdílására alakult »Lu-
theránus világgyűlés« .milyen szép sikerrel folyt le Koppen-
hágában. Az idei bizottsági összejövetel értesülésem szerint 
Augsburgban, a jubiláris ünnepélyekkel kapcsolatosan fog le-
folyni. Ennek a testvéri együttérzésnek a jegyében folyt le a 
m. é. egyet, közgyűlés alkalmából Dr. Kuppler Hermannak, a 
németországi ev. szövetség elnökének hazai egyházunknál tett 
látogatása, amely kiváló alkalmul szolgált arra, hogy a német-
országi és magyarhoni evang. egyházat összefűző történelmi 
kapcsolatok az egyházvédelem és az egyház belső megerősíté-
sét célzó munka közösen kitűzött programmjában jussanak ki-
fejezésre. 

Ugyancsak a keresztyén és különösen az evang. testvéri-
esség jegyében folyt le az »Evang. Alliance« által rendezett 
imahét, továbbá a keresztyén egyház belső egységének megszi-
lárdításáért az összes templomokban Szentháromság vasár-
napján elhangzott könyörgés, valamint az oroszországi vallási 
üldözések során súlyosan szenvedő evang. hittestvéreinkért f. 
évi február 16-án a Kegyelem Urához küldött esdeklő fohász. 

»A protestantizmus védelmére alakult világszövetség ez 
évi összejövetelét október hó folyamán Zürichben tart ja. Egye-
temes felügyelőnk Ö Méltóságának felkérésére ezen az össze-
jövetelen én képviselem a szövetség magyar evang. osztályát 
s a rendezőség felkérésére a két nyilvános előadás egyikét is 
én vállaltam el. »A nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszövet-
ségey amelynek magyar evang. osztálya tagságát ugyancsak 
az egyetemes felügyelő úr felkérésére elfogadtam, ugyancsak 
október hó elején, üráczban szándékozik megtartani ülését, 
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viszonya. 

amelyen, mivel a zürichi gyűlés idejével egybeesik, sajnála-
tomra nem vehetek részt. 

Az imént felsorolt tényekből, az egyetemes felügyelői je-
lentésből és az e tárgykörben mozgó hírlapi tudósításokból 
nagy megnyugvással állapíthatjuk meg, hogy az evangéliumi 
testvériség és együttműködés szelleme, túl nyelveken és ország-
határokon, világszerte annak az apostoli megállapításnak a 
jegyében kezd egyre élénkebb lendületet venni, amely szerint: 
y>az ajándékokban külömbség vagyon, de ugyanazon lélek.«. 
(I. Kor. XII. 4.) 

4) az egyház Két év előtti jelentésemben kifejtettem elvi álláspontomat 
és a £ á l lán 

az egyház és az állam viszonya kérdésében, — a múlt évi je-
lentésemben pedig körvonaloztam azokat a szükségleteket, ame-
lyek e viszony keretén belül az állam által volnának kielégi-
tendők. Sajnos, meg kell állapítanunk, hogy az államkormány 
a teljesítésre hivatott szerveinek minden személyes jóindulata, 
figyelmessége, az egyes kérdésekben lefolytatott tárgyalások 
során tanúsított lekötelező előzékenysége dacára a kormány — 
bizonyára az állampénztár súlyos helyzete miatt — nemcsak, 
hogy újabb szükségletek kielégítésére nem tudott áldozni, de 
5—15 százalékig menően még az eddig folyósított államsegé-
lyeket is redukálta. Teljesittetlen maradt a lelkészi korpótlék 
békebeli törvényszerű mértékben való folyósítása, a lelkészi 
kongruának és az u. n. önálló hitoktatók díjazásának addig a 
fokig való emelése, amely az állami rendszerű VII. fizetési osz-
tály járandóságainak felel meg, a kántori szolgálat után élve-
zett javadalom kiemelése a tanítói fizetésből, a tanítói nyug-
díjjárulék fizetési kötelezettségének a községekre való áthárí-
tása s más oly méltányos, jogos és törvényes igényeknek a 
kielégítése, amelyek az egyházi és az iskolai élet természet-
szerű továbbfejlődéséhez nélkülözhetetlenek. Ezzel a megálla-
pítással nem akarom feltételezni, annál kevésbbé, mint posi-
tivumot kijelenteni, mintha a kultuszkormány céltudatosan 
akarná megakasztani egyházunk belső megerősödését és in-
tézményeink kifejlesztését, vagy mintha nem akarná észrevenni 
és méltányolni azokat a letagadhatatlanul nagy áldozatokat, 
amelyeket egyházunk egyeteme páratlan önáldozattal, sőt erő-
megfeszítéssel a nemzeti ügy, a hazafias érzés, a nemzeti köz-
művelődés ápolása és megerősítése érdekében a nemzet oltá-
rára tesz, nem tekintené evang. egyházunkat is a többi tör-
ténelmi egyházakkal egyenrangú, nemzetépítő szervezetnek, 
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amely a tételes törvények keretén tulmenőleg is méltán tart-
hat számot az állam teljes értékű, teljes megértési! erkölcsi és 
anyagi támogatására. Magam is meggyőződéssel vallom, hogy 
az állam mai pénzügyi és gazdasági helyzetében minden fillér-
nek meg van a maga megszabott rendeltetése és az állam-
háztartás egyensúlyának a fenntartása a haza gyermekeitől és 
a nem állami szervezetektől egyaránt súlyos áldozatokat és 
önmegtagadást kíván. De azt az érzésemet leküzdeni nem tu-
dom, és azért annak a megállapítását elhallgatni se akarom, 
hogy nem érzem, nem látom, nem tapasztalom annak a méltá-
nyosságnak az alkalmazását, amely a gyengébbet erőteljeseb-
ben támogatja, a nagyobb gondokkal küzdőkön melegebb sze-
retettel igyekszik segíteni, a nagyobb önáldozattal és erőmeg-
feszítéssel küzdőnek a nemzeti szolgálatait nagyobb arányú tá-
masz. nyújtásával igyekszik megjutalmazni. Pedig az ily maga-
sabbfokú ethikai elbánás parancsa elvileg benne van az 1848. 
XX. t.-c. azon, a magyar törvényhozásnak örök dicsőségére 
szolgáló rendelkezésében, amely a felekezetek közötti egyen-
lőség és viszonosság elvét mondja ki és az azok sa já t erejéből 
nem fedezhető, egyházi és iskolai szükségleteinek a kielégítését 
az állampénztár feladatává teszi, — nem is beszélve varról, 
hogy csak az általam vázolt magasabbrendü ethikai elbánás al-
kalmazása mellett lehet szó arról, hogy a különböző feleke-
zetek közti nemes versengés a haza mindenekfelett álló nagy 
ügyének a szolgálatában a haza üdvére és dicsőségére épség-
ben maradjon. Ebben a felfogásban élve a kormánynak be kell 
látnia azt, hogy evangélikus egyházunkkal szemben nagy tarto-
zásban van, mert még ha a többi felekezetekkel szám- és arány-
szeriilcg egyformán is támogatná, absolut mértékkel mérve, 
még ez a támogatás se volna egyenértékű a többi felekezetek 
részére nyújtott támogatással, mivel nem alkalmazkodik a 
tényleges anyagi erő és a tényleges közegyházi szükségletek, 
valamint a mi egyházunknak a többi egyházakéval egyenlően 
lehetővé váló fejlődésének a mértékéhez. 

És e gondolatkörben maradva nagyon szeretném, ha evan-
gélikus egyházegyetemünk igyekeznék pontos statisztikai ada-
tok beszerzésére arra vonatkozólag, hogy a különböző fele-
kezetek a világháború alatt külön-külön mennyi hadikölcsönt 
jegyeztek. Ahogy magyarhoni evang. egyházunk áldozatkész-
ségét ismerem, arra a meglepő eredményre jutna egy ily sta-
tisztika, hogy amint a mi evangélikus egyházunk a kulturált-



ság legelső és a kriminálstatisztika legerkölcsibb felekezete, úgy 
anyagilag a leggyengébb felekezet létére viszont a hadikölcsön-
jegyzés terén is aránylag a legelső helyen áll. Ha ez hiteles, 
számszerű adatokkal megállapítható, úgy ez a megállapítás 
nemcsak azt az igényünket támasztja alá hogy az állam a maga 
segélyének a szétosztásában velünk több méltányosssággal bán-
jék el, — de egyúttal megkönnyítené annak a kívánságunknak 
az indokolását is, hogy a hadikölcsön-jegyzett egyházi és más 
társadalmi közművelődési és jótékonysági szervezetek közt az 
első helyen jöj jünk figyelembe a valorizáció, vagy az ezt kis-
sebb-nagyobb mértékben pótló segélyezési akció terén.*) 

Nagyon szorosan hozzátartoznék az állam törvényes vé-
delmi és igazságszolgáltatási feladatai közé az is, hogy minket, 
egyházunk és lelkészi karunk erkölcsi tekintélyét, vallási szer-
tartásaink közjogi szabadságát és erkölcsi nimbusát megóvja a 
római katholicismus papságának azon legújabban ellenünk in-
dított destruáló hadjára ta ellen, amelynek a részleteiről a kö-
vetkező fejezetben bővebben is megemlékezem. 

És óvakodnia kellene az ál lamhatalomnak olyan félreértése-
ket és közigazgatási túlkapásokat előidéző rendeletek kibo-
csátásától is, amelyek, — mint ahogy az ez év tavaszán az 
egyházi adónak a községi és állami adóval való együttes keze-
lésbe való vonása tárgyában történt, — zavaros fogalmazásuk-
kal alkalmat adnak arra, hogy egyes tájékozatlan hatósági szer-
vek részéről egyházunk autónomiájába mélyen belenyúló kísér-
letek nyilvánuljanak meg. Kezdeményezésemre a nyíregyházi 
evang. egyház részéről az alaprendelet ellen erőteljes tiltakozó 
akció indult, es nem lehetetlen, hogy részben ennek a hatása 
alatt azután megjelent egy újabb, félreértést kizáró, tiszta és 
világos fogalmazásu, az alkotmányos jogállapotot tiszteletben 
tartó magyarázó rendelet, amelynek a rendelkezéseivel szem-
ben az egyházi autónomia szempontjából immár semmi kifogá-
solnivaló nincs. 

Enyhült a helyzet abban a tekintetben is, hogy a minisz-
térium bizonyára főként az egyet, felügyelő Ö Méltósága részé-
ről kifejtett és egyházunk szórványjellegét hangsúlyozó sú-
lyos érveknek a hatása alatt, egyelőre elállott attól a törek-

*) Je l en té sem sajló alá kész í tése k ö z b e n értesültem arról az örvendetes 
tényről, hogy a népjóléti miniszter úr Öexe l l enc iá ja e g y e t e m e s e g y h á z u n k n a k 
50-000 P hadikö lcsön-segé ly t bocsátott rengelkezésére-
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•vésétől, hogy a kisebb növendékszámu iskoláktól megvonja 
az államsegélyt. Egyelőre szünetelni látszik a minisztérium-
nak az az akciója is, amely ellen múlt évi jelentésemben éle-
sen állást kellett foglalnom, sőt amely a múlt évben arra kény-
szerítette a ker. elnökséget, hogy ellene a legmagasabb helyre 
forduljon oltalomért, t. i. a jogakadémiánk megszüntetésére 
irányuló kezdeményezés. Vajha ez a szünetelés a magyar al-
kotmány alaptörvényeiben biztosított jogaink teljes mértékű 
felismerése és méltánylása mellett — az említett alkotmány-
ellenes akció végleges abbanmaradását, s ezzel a jog és a 
törvény teljes diadalát jelentené. 

Midőn az egyház és az állam viszonyáról szóló fejeze-
tet lezárom, kellemes kötelességemnek tartom e helyütt is 
őszinte hálámat leróni a kultuszminiszter úr Ö Excellenciája, dr. 
Petry Pál, dr. Komis Gyula államtitkárok és Tóth István h. 
államtitkár urak Ö Méltóságaik előtt azért, hogy egyes kérései-
met, illetve egyházkerületünk kéréseit még a súlyos közgazda-
sági helyzet-szabta korlátok dacára is különös jóindulatukra 
méltatták. 

Egyházunknak a többi felekezetekkel szemben való vi- ^ A többi 

* s ŕ s felekezetekhez 
szonyában — a róm. katholicizmussal való vonatkozasban — . 

J
 A való viszonyunk 

határozott rosszabbodás állott be. Az esetek, idő és személy-
meghatározó adatok egész tömege áll rendelkezésünkre annak 
a bizonyítására, hogy míg a felsőházban és más, a közvélemény 
nyilvános ellenőrzése alatt álló fórumokon kenettcljes főpapi 
szózatokban hirdetik a felekezetek közti béke nemzeti szem-
pontból való nagy jelentőségét, addig a perifériákon a plé-
bánosok és segédcsapataik részéről a legaggressívebb táma-
dást intézik a protestantizmus ellen, — megbontják a vegyes 
házasságban élő házastársak nyugalmát, amidőn lebecsmérelik 
előttük a prot. vallási szertartásokat, törvénytelennek bélyegzik 
a prot. lelkész által megáldott házasságokat, mindenféle le-
becsmérlés és fenyegetés alkalmazásával erkölcsileg kény-
szerítik a vegyes házasságban élőket, hogy előttük újjonnan 
esküdjenek meg, mert — u n. — a prot. pap előtt letett eskü 
nem számít, s ugyanakkor becsületszóra kötelezik őket, hogy 
gyermekeiket a kath. vallásban nevelik s a nem katholikusokat 
áttérítik, hitoktatóik útján megtiltják növendékeiknek a prot. 
társaikkal való barátkozást, — a gyóntatószék útján megtiltják 
híveiknek más vallású alkalmazottak tartását, az alkalmazot-
taknak pedig, hogy más vallásuaknál munkába álljanak, — 
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pressiót gyakorolnak a politikai hatalom képviselőire, hogy 
városokban, vármegyékben ne alkalmazzanak, ne választas-
sanak, vagy nevezzenek ki prot. tisztviselőket, sőt arra is reá-
vetemednek, hogy azt hirdessék, hogy a ref. vagy evang. val-
lás nem is vallás, de egyenesen pogányság. 

Megrendülten, a hazafias fá jdalom legkeserűbb érzései kö-
zött olvassuk a hozzánk egyre sűrűbben beérkező panaszok-
ból ennek a békességfölborító hadjáratnak a bizonyítékait. 
Mit akarnak ezzel elérni? így akar ják a Szent Imre év jubi-
láris örömeit a maguk számára megdicsőíteni? A hazafiság, — 
a letört és kifosztott haza társadalmának egysége, — a meg-
maradt csekély erőnek az ország talpraállítása érdekében való 
tömörítése mellékes? Magyar ember létökre számukra az a fő-
dolog, főérdek, főparancs, hogy betudjanak számolni arról, 
hogy egy pár száz gyengehitü protestánst át tudtak ^téríteni* 
egynéhány reverzálist kicsikarni, oly eszközök alkalmazásával, 
amelyek vérig sértik a hazai protestáns körök vallási, hitbeli 
meggyőződését és önérzetét, sőt beleütköznek a törvénybe is?... 
Kérdések, amelyekre mindaddig nem kapunk megnyugtató fele-
letet, amíg a magyar kormány és országgyűlés az ország belső 
békéje érdekében arra a férfias elhatározásra nem jut, hogy 
egyenesen a legszigorúbb tilalommal nem sújt le a corpus juris 
canonici protestánssértő rendelkezéseinek a hazai hatholicis-
mus által való alkalmazására. Addig is pedig, ha a katholicis-
mus aggrasszivitásával nem akar felhagyni, ha nem akar meg-
hódolni a józan és megfontolt hazafiság béke- és egyetér-
téstdiktáló parancsának, — vegye tudomásul, hogy mi protes-
tánsok, ha számban kisebbség vagyunk is, de van annyi szel-
lemi és erkölcsi erőnk és bátorságunk, hogy ha kell, akkor 
nyílt szinen is felvesszük a harcot és a .magyar közvélemény 
nyilvánossága előtt tár juk fel annak az adatszerű bizonyíté-
kait, hogy ellenünk milyen eszközökkel dolgoznak. Mi elérkez-
tünk a türelem, a béke érdekében való hallgatás határáig, — 
rajtuk áll, hogy e határon egy lépéssel túlhaladva, az önvé-
delem parancsára, — ha úgy tetszik, — majd mi is segítsünk 
olajat önteni a tűzre! — Engedjék meg azonban reméllenünk, 
hogy ettől a / l ega lább nekünk, protestánsoknak, rettentően fáj-
dalmas lépéstől mégis megkímélnek minket és komoly keresz-
tyén és magyar hazafias elhatározással lecsapják a sorompót (a 
további, törvény és evangéliumellenes agitáció előtt. 

Református testvéreinkkel ez év folyamán is megértő test-
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vériességgel igyekeztünk egymás ritkán kínálkozó örömében 
résztvenni, egymást törekvéseinkben kölcsönösen támogatni és 
a közös prot. bizottság útján jogos igényeink kielégítésében, 
fel-feltörö panaszaink orvoslása érdekében együttes erővel fel-
lépni. Ezeknek a testvéri érzéseknek igyekeztem kifejezést adni 
az ORlLE és az Országos ref. presbyteri értekezlet m. é. 
augusztus hó 25-én Diósgyőrött tartott nagygyűlésén az egy-
házkerület küldöttsége élén mondott üdvözlő beszédemmel és 
gróf Dégenfeld Pálnak, a tiszántúli ref. egyházkerület főgond-
nokává történt beiktatásán, folyó évi június hó 11-én mondott 
beszédemmel. Meggyőződésem, hogy mennél melegebb a két 
hazai prot. egyház tagjai és vezetői között a testvériesség vi-
szonya, annál áldásosabb annak a kihatása mindkét egyház 
belső megerősödésére. 

A secták mozgékonysága és a mögöttük álló külföldi anya-
gi erő kétségtelenül ez évben is nyomot hagyott egyházunk 
birtokállományán. Legújabban főként Nyíregyházán, a szom-
batosok kezdenek jelentkezni. Ám ha a külföldi prot. jel legű 
összejöveteleken oly gyakran csendül fel a prot. solidaritás 
hangoztatása, akkor azzal szemben méltán merül fel ajkain-
kon a kérdés: miért vetik reá magukat a methodisták, baptisták 
s más prot. jellegű sectáriusok épen a prot. hívekre, miért 
igyekeznek közülök — s nem a nem prot. elemek közül pro-
selytákat szerezni? 

A theol. nevelés és a theol. hallgatók tanulmányainak ^ A s o p r o n i 

sikeresebbé tétele érdekében nagyfontosságú eseményszámba theoi. otthon 

megy a soproni Theologiai Otthon új épületének a m. é. szép- felavatása, 

tember hó 12-én történt felavatása és rendeltetése céljaira 
átadása. Az egyházegyetem, egyházkerületek, a minisztérium és 
a törvényhatóság képviselőinek a jelenlétében tartott ünnepélyt 
megnyitó istentiszteleten én tartottam az ünnepi beszédet. 

A Theol. Otthon megnyitásával kapcsolatosan folyt le 
ugyanezen napokban a fakultás új épületének alapkőletételj kJ1jás ^"púié-
ünnepélye is. Azóta a stílszerű és méreteiben monumentális tének aIapkô.  
intézeti központi épület már tető alatt áll, ma már serényen letéieií ünne-

folynak belső berendezési muikálatai , úgy, hogy remény van Pé|yc-
reá, hogy az új tanév első napjaiban át lesz adható rendelte-
tésének. Egyetlen hiányossága az egyébként céljainak megfe-
lelően megépített épületnek a saját kápolnaszerü templomának 
a hiánya, — amit a homiletikai és liturgikai képzés fog meg-
szenvedni. 
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8) A leikész- Múlt évi jelentésemben örvendező hangon jeleztem, hogy 
képző szeminá- a lelkészképző szeminárium felállítása elől elhárultak az aka-

rium dályok s hogy a budapesti egyház internátusi épületében mód 
nyilik arra, hogy a lefolyt tanév során megkezdhesse műkö-
dését. Sajnos, ezen hivatalos helyről szerzett értesüléseimre 
felépített örvendező reményeim nem váltak be, mert a fenntar-
táshoz szükséges anyagi erő nem bizonyult elégségesnek s 
így az annyira szükséges, hézagpótló intézmény megvalósulá-
sával még várni fog kelleni. 

9) A lelkész- Mint soros püspöknek, a lefolyt tanév folyamán több íz-
képcsités ben is alkalmam nyilt arra, hogy a fakultás .belső tudomá-

nyos lelkészképző munkájába beletekintsek s annak eredményei 
felől magamnak képet alkothassak. Nagy megnyugvásomra 
szolgáltak az ott szerzett tapasztalataim. Az elméleti képzés 
a modern theologiai kutatás színvonalán álló buzgó tudomá-
nyos munkásság, a gyakorlati képzés a megfelelő semináriu-
mok útján biztosított öntevékenység révén minden tekintetben 
kielégíti a várakozásokat. A fakultás tanári karának a hallga-
tókkal szemben való példaadó atyai és testvéri szellemű, jó-
indulatú és állandó érdeklődésről, szeretetteljes irányító támo-
gatásról tanúskodó viselkedése, buzgó vallásossága és élénk 
részvétele áz egyház életében pedig arra a feltevésbe jogosít, 
hogy a hallgatók lelkületének, hit- és erkölcsi életének, a »pec-
tus theologorum«-nak és a tudományos ambíciónak kívánatos 
kiformálódása iránt táplált várakozásaink valóra váltása felől 
a kiváló tanári kar a legteljesebb biztosítékot szolgáltatja. Ör-
vendek, hogy az alapvizsgálatokon és szigorlatokon erről sze-
mélyesen is meggyőződhettem, s hogy e részben alkotott véle-
ményemet fenntartás nélkül osztják püspöktársaim is. 

Ám — a theologiai, illletve a lelkészképzéssel foglalkoz-
va, kapcsolatosan reá kell mutatnom egy fogyatékosságra, 
amely ugyan csupán távoli és kizárólag formai kapcsolatban 
áll a theologiai fakultás működésével, de a gyakorlati élet pa-
rancsára mégis kiegészítő intézkedések szükséges voltára mu-
tat reá. És ez a m. é. január 1-én érvénybelépett egyetemes 
lelkészképesítő szabályzat az a rendelkezése, amely kimondja, 
hogy lelkészképesítő vizsgálat rendszerint az egyetemes köz-
gyűlés idején tartandó, s magát a vizsgáló-bizottság megala-
kítását igen széles alapokra fekteti és egybehivását, műkö-
dését is körülményessé teszi. Bizonyára az elgondolás, ame-
lyen ez új szabályzat felépült, a kötelező lelkészképző seminá-
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riumi évnek a vizsgálati rendszerbe való belekapcsolódásából 
indult ki. De mivel a fent kifejtettek alapján egyelőre számol-
nunk kell azzal, hogy a lelkészképző seminárium működésbe 
lépése csak hosszabb idő multán válik lehetségessé, — az 
átmeneti időre gondoskodnunk kell kisegítő intézkedésekről, 
mert lehetetlen dolog az, hogy amikor a fakultási tanulmányi 
és vizsgarend értelmében évente 6-szor, 8-szor nyílik alkalom 
arra, hogy valaki — februártól decemberig — megszerezhesse 
az elméleti képesítést, hogy ugyanakkor csak évente egyszer 
nyíljék alkalma a gyakorlati képesítésnek a megszerzésére, az 
igehirdetői szolgálat ellátására. Mivel pedig a széles alapokon 
megkonstruált egyetemes lelkészvizsgáló bizottságot évente 
b-szor, 8-szor mozgásba hozni szinte a lehetetlenséggel határos, 
nehézkes és költséges intézkedés-számba menne, nézetem sze-
rint a kisegítő átmeneti intézkedés egyébből nem állhat, mint 
annak a kimondásából, hogy a lelkészképző seminárium műkö-
désbe lépéséig a kipróbált régi kerületi bizottságok működését 
kell feleleveníteni, esetleg felhatalmazást adni a püspökök-
nek, hogy elnöktársaikkal egyetértően maguk mellé véve a 
megfelelően képzett lelkészeket és világi tagokat, a hitjelöl-
teket megvizsgáztatva, megfelelő eredmény esetén nekik az 
egyetemes lelkészképesítő oklevelet kiadhassák. 

Mély tisztelettel kérem, méltóztassék ezen fejtegetéseimet (II. Javaslat, 
magáévá tenni és ilyen értelmű javaslattal az egyetemes köz-
gyűléshez fordulni. 

A zsinati nagybizottság és a szakbizottságok ez év folya- íoj A zsinat 

mán is folytatták munkásságukat, amely annyira előrehaladt, °f?ye-
hogy most már csupán a szövegegyeztetési munkát kell elvé-
gezni s akkor az egyes törvényjavaslatok egyeztetett szöveg-
gel napvilágot láthatnak. Hogy aztán időszerű lesz-e a zsinat-
nak a legközelebbi évek, vagy hónapok valamelyikére való 
összehívása: oly kérdés, amelyben még ma is nagyon szétága-
zók a nézetek. Egyházunk közvéleménye részéről legalább nem 
mutatkozik valami erős nyomás, vagy érdeklődés az összehí-
vás iránt, aminek az elodázását a mai gazdasági helyzetben 
és a mai országhatárok között magam is indokoltnak látom. 

Egyetemes közgyűlésünk a mult évben a következő fon- 11. Azegyete-
tosabb határozatokat hozta, azokkal egyházkerületi közgyülé- mes hôzRľúlé8  

sünk felterjesztéseit is elintézve: Az egyetemes felügyelői je- ha'á" 
lentés kapcsán elismerő öröm érzésével vette tudomásul, hogy 
a speyeri birodalmi gyűlés négyszázados jubileumát ref. test-

2 
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véreink velünk testvéries összhangban ünnepelték meg; to-
vábbá, hogy a Luther Kis Kátéját, annak keletkezése négy-
százéves fordulóján hü fordításban és facsimile formában si-
kerül t magyarhoni egyházegyetemünk értékes jubiláris aján-
dékaként letenni a kegyeletes emlékezés oltárára. Melegen 
üdvözölte az egyetemes felügyelő urat a Br. Baldácsy-alapít-
ványi igazgatóság elnökévé történt megválasztása alkalmából. 
Hálás köszönettel fogadta azt a bejelentést, hogy gróf De-
genfeld-Schomburg Pál egyetemes egyházunkat egy, mintegy 
25—30.000 kötetet tartalmazó könyvtár adományozásával gaz-
dagította. Elismerését fejezte ki mindazoknak, akik a különböző 
szervezetekben való közreműködésükkel a külföldi protestáns 
testvérekkel való kapcsolatot ápolták. Az egyetemes névtár ki-
adása tekintetében sürgős eljárást rendelt el. A püspöki java-
dalmi földekre nézve tervezett egységes kezelési szabályrende-
let elkészítését elhalasztotta, — ami, miként a búza értékének 
rendkívüli áresése és a bérlőkkel szemben felmerült boletta-
kérdés mutat ja , igen bölcs intézkedés volt, annál inkább, mert 
az egyházkerületek lévén ennek a célvagyonnak telekkönyvi 
tulajdonosai, nagy kérdés, hogy kivéve a zsinatot, bármely, az 
egyházkerületen kivül álló egyházi szervezetnek, vagy testület-
nek jogában áll-e (és érdekében áll-e?) e téren kényszerítő 
rendszabályokat alkalmazni, ö römmel üdvözölte egyetemes 
közgyűlésünk a theologia tiszteletbeli doktorává avatott egy-
házi férf iakat . Mivel e felette megtisztelő kitüntésben nekem is 
részem volt, azért kötelességem erről e helyen is a legmélyebb 
hálával megemlékezni. Örvendetesen vette tudomásul, hogy 
felépült a mi miskolci tanítóképző-intézetünk új otthona és 
megnyilt nyíregyházi Kossuth Lajos reálgimnáziumunk inter-
nátusa. Figyelemreméltó intézkedést tett a középiskolai egy-
házi énektanítás és a lelkész-tanítói állások szervezése kér-
désében. Kegyeletes szavakat szentel Péchy Tamás egykori egy-
házkerületi felügyelőnk és Kemény Lajos, egykori egyházkerü-
leti jegyzőnk áldott emlékezetének. Kimondotta, hogy az ágos-
tai hitvallás 400 éves jubileumát a gyülekezetekben június hó 
22-én, az iskolákban pedig szeptember hó 22-én kell megün-
nepelni. A közigazgatási segély megosztása kérdésében új bi-
zottságot küldött ki, kimondván, hogy mindaddig, míg ezen 
bizottság a felosztási kulcsot y>véglegesen és közmegelégedésre 
megállapitandja«, az egyes egyházkerületeknek jutó összegekre 
előlegképen az eddigi összegeket utalja ki. Tudomásul vette 



az Országos Luther-Szövetség azon elhatározását, hogy a le-
hetőség szerint nagyobb vidéki egyházközségekben »evangé-
likus napokat« fog tartani, amelyek előkészítői lesznek az or-
szágos evangélikus napnak. Az EPOSZ által megszerzett 
Otthon támogatása céljából felhívja az egyházközségeket éven-
ként egy offertóriumnak az átengedésére. Magáévá teszi egy-
házkerületünk felterjesztését, a gyermekek vallása kérdésének 
az 1868. évi LIII. t -c . 12-ik §-ában foglalt rendelkezések értel-
mében leendő újabb törvényhozási szabályozása iránt. A java-
dalmas egyházi tisztviselők és alkalmazottak házasságkötéséről 
készített rendelet-tervezet eredeti fogalmazása ellen súlyos 
aggályok merültek fel, azért azt az egyetemes közgyűlés átdol-
gozás, esetleg egészen új javaslat készítése céljából újonnan 
megalakított bizottságnak adta ki. A szegedi egyetem világ-
nézleii tanszékei kérdésében tett felterjesztésünkre egyetemes 
közgyűlésünk eddigelé nem kapott választ, ellenben a hírlapi 
közleményekből megállapítható, hogy a kinevezések e tan-
székére már megtörténtek. Az épületes játék teljességéhez most 
már csak az hiányzik, hogy a felekezeti viszonosságra való hi-
vatkozással a prot. egyházi és zsidó vallási szervezetek is köve-
teljék a saját szellemük szerinti ú j világnézeti tanszékek fel-
állítását. Az egyetemes érvényű lelkészválasztási szabályren-
delet tervezet elkészítése céljából a Stráner Vilmos-féle terve-
zetet a zsinati bizottsághoz téve át — új bizottságot küldött ki 
az egyet, közgyűlés. A s. lelkészi congrua felemelése tárgyá-
ban intézett felterjesztésre elutasító válasz érkezett. Az egyet, 
közgyűlés úgy erre, mint a lelkészi korpótlékra stb. vonatkozó 
felterjesztéseket megismétli. A hadikölcsön valorizáció kérdé-
sében köszönettel vette az egyet, közgyűlés azt a bejelentést, 
hogy a népjóléti miniszter úr az egyetemes jellegű alapokat és 
alapítványokat 30.000 pengő karitatív valorizációs segélyben 
részesítette. Tisztelettel javaslom, indítsunk mozgalmat az egész ív javaslat, 

vonalon, az egyházközségektől és iskoláktól felfelé a kerüle-
tekig ennek a támogatási akciónak az összes hadikölcsönt 
jegyzett egyházi és iskolai alapok és alapítványokra való kiter-
jesztése iránt. — Köztudomásu, hogy a kormány az ú j állami 
költségvetés kiadási tételeiben 5 százalékos leszállítást vett 
tervbe. Nehogy ezt a prot. egyházaknak adott államsegélyre is 
kiterjesszék, mindkét prot. egyház főhatósága még idejében 
előterjesztéssel élt a kormányhoz. Sajnos, eredménytelenül; az 
5 százalékos leszállítás az egész vonalon bekövetkezett, sőt 

2* 
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tekintettel arra, hogy az építkezési kölcsönök annuitásaival 
szemben azt mégsem lehetett keresztülvinni, egyes, főkép kö-
zépiskolai és tanítóképezdei címleteken a leszállítás eléri a 

v. javaslat. 1 0 — 1 5 százalékot is. Javaslom, méltóztassék ezen, az egy-
ház és iskolánk életét súlyosan érintő, megbénító intézkedés 
ellen az egyetemes egyházhoz s ennek az útján a magas kor-
mányhoz oly értelmű felterjesztéssel élni, hogy a földi javak-
kal igen szerény mértékben megáldott protestáns egyházakkal 
szemben ez a leszállítás nélkülözi az osztó igazság szempont-
jának az alkalmazását, s azért azt annál is inkább kérjük meg-
változtatni, mert az eddigi államsegély sem közelítette meg 
az egyházi céljainkra a békebeli időben juttatott segélyt, to-
vábbá, mert az 1848. XX. t -c . kifejezett rendelkezései értelmé-
ben, mielőtt e téren a kormány ilyen jelentősen hátrányos vál-
toztatásba akarna belemenni, meg kell hallgatnia egyházunk 
képviseletét — s végül, mert megvagyunk győződve róla, hogy 
a kormánynak olyirányu elhatározása, hogy a végeredmény-
ben utolsó fillérig a magyar közművelődés előmozdítására 
fordított prot. államsegélyekkel szemben nem szándékozik élni 
a leszállítással, az egész magyar közvélemény osztatlan helyes-
lésével és támogatásával találkoznék. — Reánk nézve jelentős 
határozata az egyet, közgyűlésnek, hogy Komádit a mi egyház-
kerületünk területéhez tartozónak ismerte el és gondozásunkba 
átadta. Az átvételről és annak folyamányairól alább leszek 
bátor beszámolni. — Elfogadta az egyetemes közgyűlés azon ja-
vaslatunkat, amely az érvényben lévő szabályrendeletek ösz-
szegyüjtésére és kiadására irányult. A címadományozás tekin-
tetében Duszik Lajos egyházkerületi főjegyzőnk indítványa kap-
csán a zsinat intézkedéséig átmenetileg szabályozta az eljárást, 
elvileg elfogadva a címekkel való kitüntetés gondolatát. A ta-
karékossági napnak okt. 31-érői más időpontra való áthelye-
zése érdekében felterjesztéssel fordul a kormányhoz. A liturgia 
egységesítése tárgyában kimondotta, hogy egyelőre egyház-
kerületenként kellene összegyűjteni a tényleges gyakorlatot 
feltáró adatokat és kidolgozni egy egységes javaslatot, azután 
ezeket összegyűjteni és megszerkeszteni az egyetemesen köte-
lező eljárást, — a gyakorlati életben való keresztülvitele meg-
könnyítése érdekében pedig — a tiszai kerület felterjesztésének 
elfogadásával kimondotta, hogy az egyetemesen kötelező agen-
da, énekes- és chorálkönyv kiadását munkába veszi. Kimon-
dotta az egyetemes közgyűlés a Kis Luther-naptár kiadását. 
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Az egyetemes törvényszék újjáalakítása során egyházke-
rületünkből a lemondott dr. Zelenka Lajos helyére dr. Tom-
csányi V. Pált választotta, Lichtenstein Lászlót és dr. Dómján 
Eleket, kiknek megbízatásuk lejárt, újból megválasztotta, a 
tanügyi bizottságba Kemény Pétert, a Luther-Otthon szemi-
náriumi bizottságába Teltsch Kornélt ú j tagokul beválasztotta. 

A középiskolai tanárok szolgálati pragmatikája elkészült. A 
görög nyelvnek, mint rendkívüli tantárgynak, a reálgimnáziu-
mokban való tanításához a miniszter hozzájárult. A miniszter 

' azon leiratát, hogy a hitoktatók államsegélyének a felemelésé-
hez a pénzügyminiszter nem járult hozzá, kénytelenségből tu-
domásul vette, de a tanítói fizetéseknél figyelembe vett búza-
értékegység leszállítása érdekében újabb felfolyamodással élt. 
örömmel vette tudomásul a miniszter hozzájárulását ahoz, hogy 
a középiskolákba járó evang. tanuló i f júság részére évenként 
kétszer dcprekációs szünnap engedélyeztessék. A főiskolai hall-
gatók segélyezése tárgyában tett felterjesztésünket a diáksegé-
lyezési alap bizottságához utalta. Felhívta egyházkerületünket, 
hogy a Prot. Irodalmi Társaság segélyezésére 250 P-t vegyen 
fel költségvetésébe. A közalapi járulékot egyházkerületünkre 
nézve 290 P-ben állapította meg. A törvénykezési költségbiz. 
tositékok összegébe betudandónak mondotta a felsőbb bírósági 
költségeket is. Az adócsökkentési alapból folyósított segélyekre 
nézve kimondotta, hogy visszatér a rendes adóalapi segélyezés 
rendszeréhez és evégből ú j összeírást rendelt el. Az e végre ki-
küldött bizottság kiszámítása alapján segélyezésre valószínű-
leg csak ott lehet majd számot tartani, ahol az egyházi adó az 
állami adóalap 60 százalékát meghaladja. Az egyetemes nyug-
díjintézet múlt évi tőkeszaporulata mintegy 220.000 pengőre 
tehető. Az egyetemes közgyűlés számítások készítését rendelte 
el odavonatkozólag, nem lehetne-e az alapítási járulékot 10 év 
helyett 25 évre szétosztva befizettetni. A Luther Otthon a gaz-
dasági helyzet nehézségei dacára is derekasan oldotta meg 
feladatát. A Luther Társaság főként a jubiláris esztendők em-
lékkiadványai gondolatát igyekszik valóra váltani. A Missió-
egyesület munkája Németh Károly ú j elnök vezetése alatt ú j 
lendületet vett, — a Missiói Lapokat újból megindítja. 

Társegyházkerületeink életének kimagasló eseményei során i 2 ) A t á r s e g y -

mindenekelótt a dunáninneni egyházkerületet, de magát egye- egyházkerületek 
temes egyházunkat is súlyosan érintő gyászesetről kell megem- kiemelkedô  

lékeznünk. 1929 december 30-án ugyanis elhunyt lándori dr. esen,ényei-
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K.éler Zoltán, az egyházkerület kiváló felügyelője, az egyetemes 
egyház egyik kimagasló vezéregyénisége, a felsőház tagja . 
Csak nemrégen ünnepelte őt 10 éves kerületi felügyelői jubi-
leumán kerülete, a társkerületek és az egyházegyetem, s ime, 
hosszas szenvedés után máris el kellett költöznie. A kiváló 
tudásu, ügybuzgó, lelkes vezérférfiú ravatalánál fá jdalmas szív-
vel állott ott egyházkerületünk képviseletében annak felügye-
lője, — én pedig, aki évvégi és évkezdő egyházi teendőim miatt 
csak lélekben vehettem részt a gyászolók fájdalmában, a csa-
ládhoz és az egyházkerülethez intézett részvétiratokban fejeztem 

vi. javaslat. ki egyházkerületünk gyászoló együttérzését. Javaslom, méltóz-
tassék az elhunyt vezérférfiú emlékét jegyzőkönyvünkben is 
megörökíteni és a családhoz és egyházkerülethez részvétira-
tot intézni. 

Súlyos vesztesség érte a bányai egyházkerületet és az Or-
szágos Luther Szövetséget is, dr. Kßndeh-Klrchknopf Gusztáv 
egyházkerületi II. lelkész, a Luther Szövetség igazgatója vá-
ratlan elhunytával. Az ő hirtelen távozása leikünkön mély nyo-
mot hagy, mert áldó kegyelettel gondolunk egykori áldott 
késmárki, majd kolozsvári működésére, magyarságáért az oláh 
megszállás alatt viselt szenvedéseire, — s én különösen, mint 
az elnökletem alatt működő liturgiái bizottság alig pótolható 
nagy szaktudásu, fényes zenei képzettségű lelkes előadójára. 
Ugyancsak a veszteség f á jó érzésével gondolunk mindannyian 
K/uttschnitt Antalnak, a bányai egyházkerület gyámintézete 
egyházi elnökének az elhunytára, aki egyházegyetemünk egyik 
legértékesebb és legrokonszenvesebb tag ja volt. 

Viszont a testvéries öröm meleg érzésével és őszinte nagy-
rabecsülésünkkel üdvözöljük dr. Sztranyavszky Sándort a du-

vii. javaslat. n ^ n inneni egyházkerület felügyelőjévé egyhangúlag történt 
megválasztatása és Kpvács Andort, a bányai egyházkerület lel-
készegyesülete elnökét, m. kir. kormányfőtanácsosi cimmel tör-
tént kitüntetése alkalmából. 

i3) Egyházke- Saját egyházkerületünk kimagasló eseményeinek az ismer-
mietünk életé- tetésére térve, mindenekelőtt két örvendetes személyi vonat-

ténekkimagasló k o z á s u beszámolással kell kezdenem. Az első az az örvendetes 
eseményei. hogy egyházkerületünk kiválóan lelkes, buzgó és oda-

adó lelkületű felügyelője, a mi szeretett és nagyrabecsült vi-
lági vezérünk, dr. Zelenka Lajos ő Méltósága a felsőházban 
a b. e. lándori dr. Kéler Zoltán elhunytával megüresedetf 
helyre megkapta a legmagasabb meghívót és így a magyar 



tőrvényhozás tagjává lett. Bizvást remélhetjük, hogy az ő szé-
les alapokon nyugvó tudását, töretlen energiáját és lángoló 
egyházszeretetét ebben az ú j feladatkörben is drága hazánk 
és anyaszentegyházunk javára fogja értékesíteni. Mély tiszte-
lettel javaslom, méltóztassék ö Méltóságát ezen alkalomból 
is nagyrabecsülő tiszteletéről és ragaszkodó bizalmáról biz-
tosítani és törvényhozói működésére Isten legjobb áldásait 
• * » • ' i > ľ 
kívánni. 

Egyházkerületünk egyik kimagasló egyénisége, volt ér-
demes főjegyzője, a MELE köztiszteletben álló elnöke, Paulik 
János nyíregyházi lelkész a műit év őszén töltötte be lelkészi 
működésének 40-ik évét, amely alkalommal őt a Kormányzó 
úr ö Főméltósága a m. kir. kormányfőtanácsosi címmel tün-
tette ki, egyházközsége, a MELE és a helyi társadalom pedig 
meleg ünneplésben részesítette. Egyházkerületünk üdvözletét ez 
alkalommal én juttattam kifejezésre s tisztelettel javaslom, 
hogy azt Isten legjobb áldásainak kivánatával, a kiváló sze-
mélyiség maradandó egyházi közéleti szolgálatai felett elisme-
rését fejezve ki, külön határozatba foglalva, vele jegyzőkönyvi 
kivonaton közölni méltóztassék. 

Tárgyi szempontból örvendetes kimagasló eseménye egy-
házkerületünknek, hogy Kornádi átvételével egyházközségeink 
Trianon átka miatt annyira lecsökkentett létszáma ismét szapo-
rodott —i s a mi reánk nézve a külső számbeli gyarapodásnál 
még fontosabb, egv életerősnek ígérkező, öntudatos, lelkes 
evangéliumi gyülekezettel gazdagodott . Az átvételi teendők tel-
jesítésérc az idevonatkozó egvetemes közgyűlési határozat hi-
telesítése után nyomban felkértem az illetékes tiszavidéki es-
peres úrat, aki azt, szokott buzgóságával, háromszori kiszál-
lással téliesítetté is, — sőt az eddigi kezelés-okozta anyagi és 
ebből keletkezett beléleti zavarok eltávoztatására is — maga 
mellé véve dr. Horvay Róbert egyházmegyei számvevőszéki 
elnököt — megtette a célravezető lépéseket. A gyülekezeti 
belső béke és az evangélikus öntudat megszilárdítása, nemkü-
lönben egyes rendezésre váró kérdések megoldása céljából 
pedig jómagam folyó évi május hó 24-én és 25-én kánoni egy-
házlátogatást teljesítettem Komádiban. Igaz nagy örömömre 
szolgált, hogy ezen az útamon egyházkerületi felügyelőnk ö 
Méltóságához, nemkülönben az egyházmegye illusztris felügye-
lőjéhez, dr. Haendel Vilmos úr ő Méltóságához, valamint az 
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akkor gyengélkedő főesperest helyettesítő Rapos Viktor deb-
receni és a jegyzői tiszt ellátásában egyházkerületünk ékesen 
szóló főjegyzőjéhez, Duszik Lajos miskolci lelkész úrhoz is sze-
rencsém volt. Ha volt áldás ezen az egyházlátogatáson, — 
pedig úgy érzem, hogy volt — akkor azt jórészben a velem 
volt jeles férfiak közreműködő buzgóságának és emlékezetes 
sikereket kiváltó fellépésüknek lehet köszönni. Feledhetetlen 
élményül szolgált mindannyiunknak a lelkes, meleg testvéri 
szellemű fogadtatás, a gyülekezet apraja-nagyjának kitartó, 
lelkes és áldozatos érdeklődése, a ragaszkodó buzgóság meg-
annyi megindító jelei, az Ur házában tapasztalható buzgó áhítat 
és a mindannyiunk iránt tanúsított meglepően közvetlen me-
leg tónusu, osztatlan szeretet. S nagyon megnyugtatott ben-
nünket az a tapasztalat, hogy ez az egyházközség, amely ezelőtt 
3 évvel az ottani ref. testvéregyház lelkészválasztási mozgalmai 
által okozott keserűség hatása alatt mintegy 800 lélek kiválá-
sával és hozzánk áttérésével keletkezett, ma már lelkes pap-
jának, Pályi Dénesnek a buzgó irányítása és vezetése mel-
lett nemcsak az átalakulás és újonnan rendezkedés, nemkü-
lönben a rendszeres irányítás eddigi hiányossága okozta anyagi 
természetű gyermekbetegségein és a megkísérelt ellenséges 
indulatu konkolyhintésen kezdi magát keresztülküzdeni, de szinte 
pár já t ritkító evangélikus öntudattal halad a további fejlődés 
felé. Meggyőződésem, hogy a felsőbb hatóságok intenzív ér-
deklődése, további buzdító és lelkesítő irányítása és legalább 
kezdetben anyagi támogatása mellett, főként ha az eddig egye-
dül küzködő lelkész mellé sikerül az iskolaépítés és tanítóal-
kalmazása út ján munkatársat is állítani: ez az egyházközség, 
amelynek a lelkésze részére sikerült már a congruát biztosítani, 
egy-két évtized alatt egyike lesz a legrendezettebb viszonyok 

x. javaslat. közt élő gyülekezeteinknek. Tisztelettel javaslom, méltóztassék 
Kornádi átvétele felett benső örömét kifejezésre juttatni és Isten 
legjobb áldásainak kívánatával az ú j sar ja t meleg érdeklő-
déséről és támogató készségéről biztosítani. 

Igaz örömünkre szolgálhat, hogy a nemrég alakult Kis-
várda, fiatal lelkésze buzgóságából, máris halad a belső meg-
erősödés útján és már a templom és lelkészlak építésének a 
gondolatával foglalkozik, — hogy a miskolci tanít óképzö-inté. 
zet ügye, dacára annak, hogy a tanítóképző-intézeti építke-
zésekre és az internátusi berendezkedésre még ki nem fizetett 
mintegy 7.200 dollár protestáns hitelszövetkezeti kölcsönösz-



- 25 -

szeg hátrálék folyósítását mind a mai napig nem sikerült 
keresztülvinni, — a tanítóképző igazgatójának buzgó utánjárá-
sával és Lichtenstein László ő Méltósága lekötelező erkölcsi 
támogatása révén mégis oda fejleszthető volt, hogy azt már 
az elmúlt tanévben el lehetett látni a legszükségesebb beren-
dezkedési tárgyakkal és annak a közélelmező ága is működésbe 
léphetett, még pedig Gerhardt Béláné úrnő Ö Méltósága sze-
mélyes felügyelete és irányítása mellett nemcsak általános 
megelégedésre, de oly gazdaságosan is, hogy az önmaga erejé-
ből való fenntartása biztosítottnak mondható. Tisztelettel ja-
vaslom, méltóztassék az internátus ügyének sikeres kifejlesztése xi. javaslat, 

körül tanúsított önzetlen buzgóságukért Lichtenstein László, 
Gerhardt Béla és Gerhardt Béláné Ő Méltóságaiknak őszinte 
elismerését nyilvánítani. 

Jóleső érzéssel vehetjük tudomásul azt is, hogy a nyír-
egyházi Kossuth f ajos reálgimnázium mellett a múlt évben 
inegnvilt internátus is — amelyet a V. K. miniszter úr 20.000 
pengő építési segélyben részesített, — minden tekintetben kielé-
gítette a hozzáfűzött várakozást. 

Benső megelégültséggel szemlélhetjük a nyíregyházi leány-
gimnázium hivatásszerű működését és örvendetes belső fej-
lődését is. 

Nem kisebb nyugalom és megelégültség érzésével tekint 
hetünk jogakadémiánkra is, nemcsak abban a vonatkozásban, 
amiről már szóltam, hogy t. i. a mindenáron törvény- és al-
kotmány- és egyházi közérdek ellenére való megszüntetési 
tervek elcsendesültek és nemcsak abban a vonatkozásban, ami 
már szintén emlékezés tárgya volt, hogy zarándokútja és iro-
dalmi alkotása révén akadémiánk örök emlékezésre méltóan 
vette ki részét az ágostai hitvallás jubiláris ünnepségeiből, — 
de abban a vonatkozásban is, hogy hivatásszerű feladatát ez 
évben is minden elismerésre méltó gondossággal, buzgósággal, 
sikeresen oldotta meg, Miskolc városának, a hazafias társada-
lomnak, kerületünknek és egyházegyetemünknek egyik féltett 
büszkeségeként halad a belső megerősödés útján, — tanári 
karának buzgó, közelismerést arató tudományos irodalmi mű-
ködése ez évben is hatalmasat lendült s a vezetésére bizott ifjú-
ság elismerésreméltó komoly szorgalommal végzi tanulmányait. 

Legkiemelkedőbb vonása azonban egyházkerületünk életé-
nek a hitbuzgóság örvendetes fellendülése. A beérkezett jelen-
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tések szigorúan tárgyilagos mérlegelése mellett is megállapít-
ható, hogy habár az általánosan nyomasztó gazdasági helyzet 
nyomot hagy az emberek lelkivilágán, gondnak, nélkülözések-
nek a keserűségeit ízlelteti meg most már még olyanokkal is, 
akik eddigelé a világháború utáni idők folyton fokozódó meg-
próbáltatásaival is diadalmasan tudtak megküzdeni, — és ez 
természetszerűen kihat az egyházias áldozatkészségre és az 
egyház létfenntartási küzdelmeit rendkívül súlyosbítja: de ott, 
ahol a lélek az e világi gondoktól függetlenül áldozhat a pró-
batételek, áldások és Kegyelem Urának, — tehát vallásos 
hitbuzgóságban, vagyis az egyház hivatásának és életrevaló-
ságának ebben a legelső bizonyságtételében sem lankadásrói, 
sem visszaesésről beszélni nem szabad, sőt Istennek hála, hatá-
rozott fejlődésről lehet beszámolni. Az istentiszteletek látoga-
tottsága, az úrvacsorával élők száma és az a tény, hogy két 
gyülekezetet kivéve, — amelyek egyikében az iszákossági haj-
lam, másikban az egykére való haj landóság kezdi felütni a 
fejét, — a jelentések szerint jellegzetesebb,-feltűnőbb bűnözési 
haj lamokról sehol se lehet szó, a reverzális és áttérési sta-
tisztika adatai számunkra kedvezőek, a belmissiói munkásság, 
főként pedig a híveknél és családjaiknál tett lelkipásztori láto-
gatások száma emelkedik: egyrészt örvendetesen megnyug-
tató abban a vonakozásban, hogy egyházunk e nehéz időkben 
is meg tud küzdeni az ellenséges áramlatok és ártásunkaH 
célzó számító törekvések minden erejével, másrészt komoly 
elismerésre késztet a lelkészi, felügyelői, tanári, tanítói — s 
általában az egyházi tisztviselői kar lelkiismeretes hivatás-í 
szerű munkásságával szemben. Az áldások Ura Istene előtt pe-
dig térdenállva adunk hálát, hogy evang. Sionunk bástyáinak 
őrizetére lelkes vigyázókat, várudvarának a benépesítésére pe-
dig olyan népet rendelt, amely vallásos buzgóságában, Isten 
országa építésében, erkölcsi élete tisztaságában egyház- és 
hazaszeretetében valóban »jó cselekedetekre igyekező«. 

Hogy egy hosszú esztendő 12 hónapja nem múlhatik el 
megpróbáltatások és szomorú vesztességek nélkül egyházkerü-
letünk élete felől sem, az természetes. De az egyszerű vesztes-
ségek és szomorúságok sorából fájdalmasan emelkedik ki az a 
súlyos veszteség, amely egyházkerületünket, a hegyaljai espe-
rességet és a diósgyőri egyházat érte Nemes Károly esperes, 
diósgyőri lelkész, egyházkerületünk tiszteletbeil főjegyzője és 
számvevője elhunytával. Még a régi, nagy kiterjedésű tiszai 
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egyházkerületnek egyik közbecsülésben álló munkás ténye-
zője volt. Mosolygó arca, derűs kedélye, figyelmes úri mo-
dora, minden jó ügyért lelkesedő buzgósága és felajánlott szol-
gálatkészsége, széles kiterjedésű theologiai és irodalmi készült-
sége, jeles tolla és meggyőző előadása mindnyájunk őszinte 
tiszteletét, nagyrabecsülését vívta ki. Egyházközségének év-
tizedek hosszú során kifejtett lankadatlan buzgó, építő, alkotó 
munkásságával szinte páratlanul értékes, maradandó alkotások-
ban tükröződő feledhetetlen szolgálatokat tett. A modern iskola, 
templom, paplak felépítésének tömérdek gondot, fáradságot 
és bölcsességet igénylő feladatát munkatársai buzgóságának, 
gyülekezete áldozatkészségének ébrentartásával oly sikeresen 
oldotta meg, hogy egyházközségének a megerősödése ez alko-
tások által elválaszthatatlanul hozzáfüződik emlékezetéhez. Lel-
kének gazdag kincseit pazar bőkezűséggel ontotta gyülekeze-
tére, egyházmegyéjére, kerületére, forrón szeretett családja és 
barátai körére. Hálás kegyelettel, áhítatos megilletődöttség-
gel mondjuk: »Have pia anima!« Tisztelettel javaslom, áldoz- x„ JavasIat. 
zunk emlékének azzal is, hogy azt jegyzőkönyvünk lapjain is 
megörökítjük és elvesztése felett érzett benső fájdalmunkat 
Isten vigasztaló áldásainak kívánásával külön részvétiraton tol-
mácsoljuk gyászoló szerettei előtt. 

Ugyancsak fájdalmas megilletődéssel emlékezünk meg dr. 
Szánt h ó Gyula volt jogakadémiai tanár, dékán és közigazgató, 
egyházkerületünknek két cycluson át buzgó jegyzője folyó évi 
február hó 8-án bekövetkezett elhunytáról, aki élethivatását a 
testvér ref. egyház alkalmazottjaként töltve is mindig hű és 
lelkes szolgája volt egyházunk közügyének és alkotó munkás-
sága éveiben fényes tudásával, buzgó érdeklődésével és tevé-
kenységével mindnyájunk hálájára tette magát érdemessé. Tisz-
telettel javaslom, örökítsük meg az ő emlékezetét is jegyző- X,,L Jdvaslat 

könyvünk lapjain és el nem évülő hálánkból fakadó igaz test-
véri részvétünket juttassuk jegyzőkönyvi kivonaton hátrama-
radottjai tudomására. 

Fá jó részvéttel tolmácsoltam egyházkerületünk együttér-
zését Székely Gyula kiérdemült tátraaljai esperesnek és Janoska 
György liptószentmiklósi lelkésznek, akit a cseh megszállás 
után az u. n. keleti egyházkerület élére állítottak, az elhunyta 
felett és megilletődött lélekkel vettem a gyászhírt, amely Hoz-
nék Lajos volt gömöri főesperes elhunytáról szólott. Az egy-
kori kedves együttműködés emlékébe ilyen gyászesetek felme-
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rülésekor bele-belehasit a drága és kedves Felvidék elvesz-
tése felett érzett leküzdhetetlen fájdalom . . . Távozó kedves 
munkatársaink sírjára ejtsünk egy-egy fá jó könnyet! 

14) Fontosabb Az egyházkerületünket érintő fontosabb események kapcsán 
közigazgatási igyekeztem lehető sürgősséggel megtenni a szükséges intéz-
iniézkedések ^ 

kedéseket. így az iskolai (tanítóképző, nyíregyházi reál- és 
leánygimnáziumok) és egyházkerületi közigazgatási államse-
gély lecsökkentésével szemben felterjesztést küldtem a kor-
mányhoz, úgy mint a társegyházkerületek is. Ugyancsak kidol-
goztam és felküldtem azon felterjesztést, amelyben óvást emel-
tem az egyházi adók együttes kezelésének a korlátozása tár-
gyában kiadott pénzügyminiszteri rendelet egyes autonómián-
kat sértő rendelkezései ellen. A miskolci egyház jogügyi bizott-
ságának a kérelmére kidolgoztam és a presbytériumnak a ren-
delkezésére bocsátottam a báró Seckendorff-féle hagyaték 
ügyében kifejtett véleményemet. Lelkésszé avattam és a mis-
kolci egyház segédlelkészéül kibocsátottam Topscher Zoltán 
lelkészjelöltet. Körlevélileg intézkedtem az egyetemes közgyű-
lési határozatok végrehajtása iránt s ezek kapcsán az egye-
temes adóalapi, közalapi és közigazgatási államsegély szétosz-
tásához szükséges kimutatások elkészítése tárgyában s ezzel 
kapcsolatosan jelentem, hogy egyházkerületünkből adócsökken-
tési segélyért folyamodtak: Kisvárda, Kornádi, Hernádvécse, 
Fancsal, Abaujszántó, Tállya és Diósgyőr és hogy az egyházke-
rületünk területén működő egyházak összes állami adója átlag-
ban 10.000 állami adófizető egyháztag után (a pontos szám 
néhány kimutatás be nem érkezése miatt nem közölhető) több 
mint 400.000 pengőt tesz ki, tehát az egy egyháztagra es,ő 
állami adóalap átlagban több, mint 40 pengő. Kidolgoztam és 
a püspöki conferentia elé terjesztettem az ágostai hitvallás ju-
biláris megünneplése ügyében kibocsátott ünnepi szózatot és a 
lelkészekhez intézett körlevelet. Körlevélileg intézkedtem az 
egyházi és nemzeti szempontból fontosabb ünnepek megtartása 
felől Elnöktársammal együtt, mint kerületi elnökség, a reánk-
ruházott hatáskörben kineveztük a debreceni m. kir. Tisza 
István tudományegyetemen habilitált dr. Szontagh Vilmost, a 
jogakadémia ny. r. tanárává, Csorba Zoltánt jogakadémiai lek-
torrá, — az egyetemes adóalapi bizottságba kerületünk ré-
széről tagokul : Zorkóczy Samut és dr. Dómján Eleket ' jelöltük 
meg, — Ligeti Ede sajókazai lelkészt felkértem és megbíztam 
a miskolci tanítóképzőben a vallástanítással, — ugyanott a 



- 29 

tanképesítö vizsgálaton a világi elnöki tiszt ellátására Lichten-
stein Lászlót, az egyházi elnöki tiszt ellátására Tóth Józsefet, 
- bizottság, tagul pedig Kerényi Jánost kértem fel, akik is 
ebbeli megbízatásaikat voltak szívesek elvállalni. A nyíregy-
házi reálgimnázium, illletve az ugyanottani leánygimnázium 
érettségi vizsgálati bizottsági elnökéül Morauszky Ferencet, 
illetve Hronyecz Józsefet bíztam meg. Az elemi iskolai igazga-
tói címet adományoztam Tolnay Pál, Prékopa István és Ke-
mény Péter nyíregyházi tanítóknak. Az egyet, jelügyelö úrnak, 
akinek egyházkerületünkkel és velem szemben táplált jóindu-
latát ez évben L hálára kötelező módon volt alkalmam érezni 
és tapasztalni, minden hozzám intézett kérelmét és felhívását 
elintéztem, ahol kellett, véleményemet kifejtettem, egyházke-
rületünk felfogását, illetve várható állásfoglalását az egyes 
folyamatban lévő ügyekben ismertettem. Ismételten lépéseket 
tettem a minisztériumban a miskolci tanítóképzőben szüksé-
ges gyakorló iskolai tanszék betöltése iránt, amire most már 
erős remény van, s ezzel egyúttal kielégítő megoldáshoz jut 
a miskolci egyház kántori állásának a betöltése is. Ugyancsak 
sikerült kieszközölnöm a minisztérium hozzájárulását a nyír-
egyházi leánylyceumnak leánygimnáziummá való átalakítása 
iránt. Ismételten előterjesztettem egyházkerületünknek a va-
nyarci gazdasági épületekkel kapcsolatban támadt súlyos hely-
zetét s e részben különösen meleg köszönettel adózom egye-
temes felügyelőnk O Méltóságának, akinek ismételten is tanú-
sított hathatós támogatása nagy mértékben hozzájárult annak 
az eredménynek a biztosításához, amelyről majd később, a 
p. ü. bizottság jelentése kapcsán lesz szó. Megbízást adtam 
Kuthy Dezső egyetemes főtitkárnak, hogy Szolnok városon 
kívül a megyében lévő szórványt is gondozásába vegye. Az 
egyházkerületi iroda által elintézett ügydarabok száma 1929 
július 1-től 1930 június 30-ig 2044-et tett ki, s e ténymegálla-
pítás mellett nem haladhatok el anélkül, hogy irodai munka-
társaimnak, Hronyecz József püspöki titkárnak és Mikler Er-
zsébet gyors- és gépírónőnek kiváló buzgóságukért, megfe-
szített szorgalmukért őszinte elismerésem ki ne fejezzem. 

A fontosabb miniszteri rendeletek tartalmi vonatkozásai- 15) Mlnj, 
ról már az eddigiekből is méltóztatott értesülést szerezni, rendeletek. 

Azért itt csak azt jelzem, hogy összesen 210 rendelet érke-
zett kezeimhez, amelyek közül még kiemelem a következőket: 
a hcrnádvécsei, a kisvárdai és a komádii lelkészek kongruá-
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jának a kiutalása, a tanítóképezde--i rendtartás életbelépte-
tése, különböző póttanfolyamok rendezése, (tornatanároknak, 
biologiai, rajz, stb.) Dr. Ady Lajos tankerületi kir. főigazgatónak 
kinevezése a két középiskola miniszteri megbízottjául, — a 
jogakadémiai hallgatók létszámának a megállapítása, ú j érett-
ségi vizsgálati utasítás, egyes tanároknak a státusba felvétele, 
illetve előléptetése, kiegészítő, — és congrua-államsegélyek 
kiutalása, fegyelmi, gyűjtési, tankönyvbeszerzési, tantárgyfel-
osztási, tanszékátszervezési, katonai szolgálati ügyek, a nyír-
egyházi rozsrét-tanyán új tanítói állás szervezése, iskolai szü-
netmeghosszabbitások, nyugdíjazások, diákcsereakciókra és 
rendkívüli államsegélyek folyósítására vonatkozók stb., — ame-
lyeknek nagyrészéről a tanügyi bizottság és a pénzügyi bizott-
ság külön is be fog számolni. Rendkívüli államsegélyt volt 
szíves folyósítani a miniszter úr Marcsek Jánosnak 280, özv. 
Vallentinyi Aladárnénak 140, majd ismét 150, Zemann Zol-
tánnak 220, Erdős Mihálynak 220, Varga Lászlónak 180, dr. 
Dómján Eleknek 300, Erdős Mihálynak 140, özv. Baltik Pál-
nénak 200, Nemes Károlynak 250 pengőt. Ellenben leszállt 
az egyházkerület 3.156 P évi államsegélyé 2.844 pengőre. A 
belügyminisztériumtól engedélyt kaptak országos gyűjtésre 
Abaújszántó, templomi adósságának törlesztésére, Kisvárda és 
Kálmánháza teplomépitési célra és folyamatban van Tállya ké-
relmének az elintézése, amelyet a folyó évi május nó 8-án a 
környéken átvonult cyklon oly rendkívüli nagy kár 
okozásával sújtott, hogy az anyagilag teljesen kimerült gyüle-
kezet csak az összes egyházi hatóságok és könyörülő szívek 
hathatós támogatása mellett állhat talpra. 

16. offertóíi. Egyházkerületünk hívő közönsége, amelyet az általános 
umok. gazdasági nyomorúság épen úgy sújt, mint mindenki mást is 

széles e hazában, ez évben sem feledkezett meg azokról, akik 
még nagyobb Ínségben vannak és különböző közegyházi célokra 
sietett a maga adományait felajánlani. A gyűjtőkönyvekben 
jegyzett adományokon kívül a gyámintézetre, a tornaaljai 
missióra, a bácsfalusi iskolára, az EPOSZ-nak, a Sántha-szo-
bor javára, az Ágostai Hitvallás jubiláris alapjára, bibliaterjesz-
tési célokra, a sajtóra, a fogházmissió javára befolyt adomá-
nyok végösszege meghaladja az 1500 pengőt. (A pontos szám 
némely kimutatás hiánya miatt ma még nem közölhető.) 

17. Népmoz- Kerületünk népmozgalmi és a belmissiói tevékenységre vo-
gaimi és bei- natkozó adatokról a következőkben van szerencsém beszá-

missiói adatok. j j j q J j j j • 



1. Az egyháztagok lélekszáma a m. évivel szemben 1168 
főre rugó emelkedéssel összesen 33.204 lelket tesz ki. Nagyobb 
mértékű apadás mutatkozik Miskolcon és Sajókazán (ez utóbbi 
helyen a munkanélküliség miatt bekövetkező e^KÓltözések 
folytán.) 

2. Kjeresztelések száma: 903, 22-vel több, mint tavaly. 
3 Esketések száma: 281, 14-el kevesebb, mint a m. évben. 

A tiszta párok száma: 135 (ismét hanyatlás a m. évivel szem-
ben), a vegyeseké 146. 

4. Reverzális javunkra 49 esetben, kárunkra 46 esetben. A 
mérleg kedvezővé alakulásához különösen Miskolc, Diósgyőr, 
Abaújszántó és Sajókaza járultak hozzá. 

5. Hozzánk áttértek: 53-an, tőlünk kitértek 34ien. A ked-
vező eredményben főként Miskolc, Ózd és Kornádi vezetnek. 

6. A konfirmáltak száma: a múlt évivel szemben a maga 
310 lelkével 94 főnyi apadást mutat aminek főoka a nyír-
egyházi arányszám változása. 

7. Viszont az Urvacsorázók száma 656 főnyi emelkedéssel 
21.685-öt tett ki. 

8. Az elhaltak száma: az 1929. évi adatokkal szemben 4 
főnyi apadást mutat és 609-et tett ki. 

9. A belmissiói jellegű egyesületi élet ez évben is kielégí-
tette a hozzáfűzött várakozást. A nőegyletek, leányegyletek, 
ifjúsági egyletek, énekkarok, filléregyletek számában a múlt 
évihez képest nincsen változás, — a Luther Szövetség terén 
Kornádi jelez új alakulást, Abaújszántó előkészíti az énekkar 
megszervezését, Diósgyőr--vasgyár nőegylete erősen buzgól-
kodik a templom-alap növelésében, Debrecen a közép- és fő-
iskolai i f júság megszervezésében, Miskolc bibliaköreivel, Nyír-
egyháza ifjúsági Lutherszövetségével fej t ki áldásos műkö-
dést,. Ez utóbbi helyen elismeréssel kell kiemelnünk az »ELIM«  
(nyomorék gyermekek evang. Otthona) áldott szeretetmuaká-
ját, — és a Nőegylet által bevezetett, ősztől tavaszig tartó 
rendszeres bibliaórákat és Luther-uzsonnákat. Mindezen egye-
sületek, ifjúsági stb. szervezetek igen gyakran rendeztek a 
/úbliaórákon kívül is összejöveteleket, vallásos estélyeket, sze-
retet-vendégségeket, szinielőadásokat, karácsonyi pásztorjáté-
kokat, vetítettképes, vagy más műsoros előadásokat, úgy, hogy 
az összefoglalás minden vonatkozásban az Igén alapuló élénk 
szellemi és szeretetélet megnyugtató képét tár ja elénk. 
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10. A kőtelező offertóriumokról és gyűjtésekről már beszá-
moltam és így e helyütt csupán arra szorítkozom, hogy elis-
merő köszönetemnek adjak kifejezést, az ezekre, valamint a 
közegyházi, nemzeti és társadalmi célokra történt szíves ada-
kozásokért, amelyeknek végösszege, beleszámítva a diósgyőri 
és debreceni templomalapokra, valamint az ózdi gyülekezeti 
házalapra történt gyűjtés eredményét, összesen 25.442 P-t 
tett ki. 

A debreceni templomépítési alapra történő gyűjtésnél külön 
is kiemelem Elefánty Ilona tanítónő páratlan adományát, aki 
'egy egész évi fizetését (1115 pengőt) ajánlotta fel a szent célra. 

11. Egyházközségeink az adócsökkentési, báró Baldácsy, 
gyámintézeti, közalapi la.-dományokból, országos gyűjtésből, a 
G. A. egylettől s más forrásokból összesen 16.117 P 14 fillér 
segélyben részesültek, ami a múlt évi állapottal szemben 4.700 
P többletet jelent. Ebből az oroszlánrész az országos gyűjtés 
eredményére esik. 

12. Egyházi lapjaink, naptáraink, időszaki folyóiratok egy-
házközségeinkbe, híveinkhez járó példányszáma összehason-
lítva a múlt évi állapottal 257 példányszám emelkedést, s ösz-
szesen 2.034 példányszámot mutat. 

13. Belmissiói, szórvány látogatási, közgyűléseken, konferen-
tiákon való részvételi céllal a kerület lelkészi kara összesen 792 
útat tett meg, vagyis 178-al többet, mint tavaly, és 6190 ügy-
iratot intézett el, vagyis 640 darabbal többet, mint tavaly. 

14. Meglátogattak a lelkészek összesen 2190 családot, 
vagyis 563-al többet, mint tavaly. Az emelkedést főként Diós-
győr és Nyíregyháza mutat ja ki, s része van benne Kornádi 
átvételének is. 

15. Belmissiói előadásokat tartottak a lelkészek otthon és 
idegenben összesen 167 esetben, 8-al kevesebbet, mint tavaly. 

16. Jellegzetesebb belmissiói lelkipásztori munkát tár fel 
minden gyülekezet lelkészi hivatala; — az összefoglalás főbb 
adatai a következők: reverzális biztosítása javunkra 10, meg-
akadályozása a kárunkra 8, viszálykodó házasfelek kibékítése 
6, vadházasság megszüntetése 3, hozzánk térés biztosítása 2, 
tőlünk kitérés megakadályozása 2, templomkerülés, alkoholiz-
mus, egyke leküzdése 2, 3 és 1 esetben. 

17. Feltűnőbb bűnözési hajlamokat tár fel Tállya, ahol kezd 
kísérteni az alkoholizmus és az egyke, Miskolc, amelynek je-
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lentése szerint »a nyomor és a munkátlanság kitermeli a bűnö-
ket«, és Alsófüged, amelyben a hívek részéről szomorú el-
fásultság jelei mutatkoznak. 

18. A szektáriusmozgalomról már beszámoltam. Itt a rész-
letekbe menően csupán annyit, hogy elcsendesült az: S-A Ujhe-
lyen, Ujcsanáloson, Sajóarnóton, Miskolcon, Ózdon és Tállyán, 
fellángolt a szombatosok terjedésével Nyíregyházán. 

19. Az egyházi jegyelem némi lazulásáról több helyről jött 
jelentés. Ám noha annak a gyakorlását elvben minden egy-
ház helyesli, a túlnyomó többségnek mégis az a véleménye, 
hogy sikert csupán a tapintatos, szeretetteljes, testvéries érzel-
mű fegyelmezéstől lehet remélni; erőszakosabb eszközök alkal-
mazása nemcsak céltalan, de idővel mindig megbosszulja ma-
gát. Javulás csak intenzív pásztori és i f júsággondozó nevelő-
munka révén várható. Csupán egyetlen egyház sürgeti, hogy 
a fegyehniintézkedésekhez fűződjék hozzá a megfelelő sanc-
tió is. 

20. Az egyházi adózás képe 8 egyházban kielégítő, 4-ben 
tűrhető, 5-ben gyenge, csökkenő, hanyatló. Az áldozatkészség 
7 egyházban kielégítő, sőt egyben, (Ózdon) igen szép, a többi-
ekben lanyhul, sőt egyben, (Ujcsanálos) csaknem teljesen meg-
szűnt. 

21. U j intézményeket, alkotásokat, építkezéseket látunk 
Abaújszántón, amely régebben működött énekkarát új í t ja fel, 
és Miskolcon, amely vasárnapi iskolát létesített, — Abaújszán-
tón, amely új oltár- és szószékterítőt, Szerencsen, amely új 
kelyhet szerzett, Nyíregyházán, amely a Rozsrétbokorban új 
iskolát létesített és Sátoraljaújhelyen, amely új egyházi tanács-
termet és segédlelkészlakást létesített. 

22. A nemzeti és egyházi ünnepeket egyházkerületünk ösz-
szes egyházközségei és iskolái hagyományos hűséggel és lelke-
sedéssel ünnepelték meg. 

23. A hitoktatást 13 egyházközségben a lelkész, 5-ben a 
tanító, 3 helyen a segédlelkész, sőt kisegítésképen egy helyen 
a lelkész neje látja el és egy helyen a nyugalmazott tanító. Ön-
álló hitoktatói állásban van 5 felavatott lelkész. 

» 

24. Irodalmi munkásságot a lelkészi kar 9 tagja teljesített 
túlnyomórészt egyházi beszédek, hirlapi cikkek és megtartott 
előadások közlésével. Kiemelkedik Paulik János 40 éves lel-
készi szolgálata betöltése alkalmával kiadott: »Isten felé« c. 
értékes beszédgyűjteménye, — a Duszik Lajos szerkesztette 

2 
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»örömhir« és a Marcsek Jánosné szerkesztette: »A mi szolgála-
tunk« c. folyóirata. 

25. Az egyház valláserkölcsi feladatainak sikeres elvégzése, 
a hitbuzgóság és áldozatkészség fellendítése érdekében az 
egyes lelkészek a következő terveket és gondolatokat vetik 
fel : Abaújszántó a szórvány gondozása érdekében a közegy-
háztól ingyenes hitépítő iratokat és anyagi lábraállást elő-
segítő támaszt vár. Fancsal: a szórványgondozás érdekében 
múlhatatlanul szükségesnek mondja a s. lelkészi állás meg-
szervezését. Hernádvécse anyagi viszonyai szanálását kéri, más-
kép — úgymond — elsorvad, szétesik. Miskolc boldog öröm-
mel ad hálát Istennek, hogy hosszas kitartó, és megfeszített 
lelkipásztori igyekezetét megáldotta azzal, hogy most már állan-
dóan telt templomban hirdeti az Igét és gyönyörködhetik az 
evang. egyházi öntudat szemmellátható megerősödésében. Ózd 
a szórványgondozás és hitoktatás céljaira hathatósabb segítsé-
get kér és az egyházi hatóságok képviselőitől lelkesítő, irányító 
munkát . Ez utóbbihoz szólva, annak a meggyőződésemnek 
adok kifejezést, hogy az egyetemes egyház, az egyházkerületek 
és az esperességek közgyűlésein, jegyzőkönyveiben, a lelkészi 
conferentiákon, püspöki és esperesi levelekben, az egyházi 
saj tó és irodalom belmissiói irányú termékeiben annyi lelke-
sítő, irányító hatásra igyekvő törekvés észlelhető, hogy abból 
mindenki meríthet a maga számára annyi tevékenységi prog-
rammot, eszmét és buzdítást, amennyit saját egyházközsége 
sajátos adott viszonyai figyelembevételével megvalósítani üd--
vösnek lát. A felsőbb hatóságok lelkesítő, irányító közremű-
ködése az ellaposodás és így hatástalanság veszélye nélkül nem 
válhatik napról--napra, hétről-hétre, hónapról-hónapra minden 
egyházközséggel szemben meg-megismétlődő feladattá. Ahol 
pedig azt sajátos körülmények alkalmilag szükségesnek és így 
indokoltnak mutat ják, ottan, ha a figyelem reá fel van híva, a 
valóságban nem is hiányzik az, aminthogy nem is szabad hiá-
nyoznia Tállya a május 8- ik i rettentő cyklon-okozta nagy ká-
rosodásában segítségért kiált. Nyíregyháza megismétli múlt 
évi óhajait. Tokaj a Luther Szövetséget és a református test-
vérekkel közös működést kifejtő if júsági egyesületet igyekszik 
megszervezni. Sajókaza a szórvány gondozására hathatós se-
gélyt kér és anyagi ügyei rendbehozatalára hosszúlejáratú tör-
lesztéses kölcsön kieszközlését. Ugy vélem, ez utóbbi óhajának 
a teljesülése elől rövidesen elhárulnak az akadályok. 
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Ha az elhangzott óhajok, tervek és kívánságok mélyére 
tekintünk, mindenünnen a híveik és gyülekezeteik lelki javaiért 
aggódó hü pásztorok komoly és szent törekvései tükröződnek 
elénk. A Kegyelem Ura engedje, hogy e nemes törekvések, ter-
vek és célok megvalósulása elől elháruljanak az akadályok 
és anyaszentegyházunk még a mai súlyos viszonyok között, 
még a mai csonka és így erőtlen egyházkerületünkben is dia-
dalmasan haladhasson az örök eszményi cél, Isten országa felé. 
1929 aug. 25-én Diósgyőrött, az orsz. ref. presbyteri értekez- 18) Részt" 

vettem 

let nagygyűlésén, nagyobbszámú küldöttség 
élén az egyházegyetem és az egyházkerület 
üdvözlését tolmácsolva. 

1929 szept. 9-11. Miskolcon az egyházkerületi közgyűlésen és 
az azt megelőző bizottsági üléseken, valamint 
a tanítóképző új épületének felavatásán 

1929 szept. 15-én Diósgyőrött, a renovált templom felavatásán, 
ünnepi beszéd tartásával. 

1929 okt. 9-10. Nyíregyházán, a MELE közgyűlésén és Paulik 
János lelkészi működése 40 év'es fordólója 
alkalmából rendezett ünnepségen, mely al-
kalommal őt, aki m. .kir. kormányfőtanácsosi 
címmel tüntettetett ki, egyházkerületünk kép-
viseletében is üdvözöltem. 

1929 okt. 9-én Nyíregyházán, az egyházkerületi közgyűlési 
jkv. hitelesítésén, a Kossuth Lajos reálgim-
názium internátusának felavatásán, és az 
adóalapi segélyeket szétosztó bizottság ülé-
sén. 

1929 okt 10 11. Budapesten, a minisztériumban, folyó ügyek 
elintézése végett. 

1929 okt. 12—14. Sopronban, a theol. Otthon új épületének 
felavatásán — ünnepi beszéddel, és mint tisz-
teletbeli theol. doktori címmel kitüntetett 
egyén, a doktorrá avatási ünnepélyen. 

1929 okt. 30—31 Budapesten, a Bethlen Gábor, — Luther-
és Kálvinszövetség által a városi Vigadóban 
rendezett reformátiói ünnepélyen ünnepi be-
széd tartásával. 

1929 nov. 1—2. Budapesten, a minisztériumban, folyó ügyek 
elintézése érdekében. 

3* 



- 36 -

1929 nov. 3—4. Győrött, az egyetemes gyámintézet istentisz-
teletén és közgyűlésén, ünnepi istentiszteleti 
beszéd tartásával. 

1929 nov. 10—14. Budapesten, az egyetemes közgyűlést meg-
előző bizottsági tárgyalásokon, az egyetemes 
közgyűlésen, az egyet, törvényszék ülésén és 
dr. Kappler Hermann, a német ev. szövetség 
elnöke előadásán. 

1929 nov. 22—23. Balassagyarmaton, előadást tartva az ottani 
ev. nőegylet vallásos estéjén. 

1929 nov. 24—25. Miskolcon, előadást tartva az ottani ev. nő-
egylet vallásos estéjén. 

1929 dec. 2—4. Budapesten, az egyet. jkv. hitelesítésén, a 
rádiós istentiszteletek ügyében kiküldött, to-
vábbá a közalapi- és adóalapi összeírás meg-
állapítása és a közigazgatási államsegély 
szétosztása ügyében kiküldött bizottság ülé-
sein és a minisztériumban a nyíregyházi 
leánylyceumnak leánygimnáziumra való át-
alakítása érdekében. 

1929 dec. 10-én Nyíregyházán, a Bethlen Gábor emlékünne-
pélyen megnyitó beszéd tartásával. 

1929 dec. 14-én. Nyíregyházán az ev. nőegylet kulturestélyén 
megnyitó beszéd tartásával. 

1930 jan. 27—29. Budapesten, a soproni theol. Otthon építke-
zési, az egyet, adóalapi, nyugdíjintézeti és 
pénzügyi bizottság ülésén. 

1930 febr. 27-márc. 2. Budapesten, püspöki tanácskozáson, egyet. 
törvényszéki ülésen, és vitéz nagybányai 
Horthy Miklós őfőmél tóságának kormány-
zóvá választása 10 éves fordulóján a Deák-
téri templomban tartott hálaadó istentiszte-
leten ünnepi beszéd tartásával. 

1930 máj. 10—11. Budapesten, a budai egyházközség templo-
mában tartott rádiós istentiszteleten, beszéd 
tartásával. 

1930 máj. 12-én. Miskolcon, a hegyaljai esperesség egyház-
községei elnökségeivel az esperesválasztás 
fejleményei tárgyában tartott bizalmas érte-
kezleten. 
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1930 máj. 24—25. Komádiban, canonica visitatio tartásával, 
mely alkalommal elnöktársam őméltósága is 
csatlakozni volt szives, és jelen voltak még 
a tiszavidéki esperesség képviseletében dr. 
Haendel Vilmos felügyelő, a beteg főesperest 
helyettesítve Rapos Viktor lelkész és a kerü-
leti főjegyzői tiszt ellátásában Duszik Lajos 
egyházi főjegyző. 

1930 máj. 27-én. Miskolcon, a tanítóképző internátusának ün-
nepi díszebédén, az egyházkerület, esperes-
ség, a miskolci egyház, továbbá Miskolc thjf . 
város vezető tisztviselőinek és a tanítóképző 
tanári karának körében. 

1930 [jun. 1—5. Sopronban, a theol. fakultás évzáró szigor-
latain és alapvizsgálatain az egyetemes egy-
ház képviseletében. 

1930 jun. 11-én. Debrecenben, gróf Degenfeld Pálnak, a ti-
szántúli ref. egyházkerület főgondnokának 
beiktatási ünnepélyén. 

1930 jun. 17—18. Budapesten, az egyet, nyugdíjintézeti bizott-
ság ülésén 

1930 jun. 30—jul. 2. Sopronban, a theol. conferentian, a meg-
nyitó istentiszteleten egyházi beszéd tartásá-
val, — vagyis összesen 23 uton, 58 napi tá-
volléttel. 

1929 szept. 24-én. Br. Radvánszky Albert egyetemes felügye- ,9) üdvö_ 
löt tiszteletbeli theol. doktori címmel történt zöitem. 

kitüntetése alkalmából. 
1929 ;okt. 9-én. Paulik Jánost, a MELE. elnökét, 40 éves 

lelkészi szolgálati jubileuma és kormányfő-
tanácsosi címmel történt kitüntetése alkalmá-
ból. 

1929 nov. 2-án. Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közokta-
tásügyi minisztert, a gróf Tisza István em-
lékünnepen tartott, történelmi értékű nagy-
szabású emlékbeszédeért. 

1929 nov. 2-án. Dr. Vass József népjóléti minisztert, lelkésszé 
avattatása 25 éves fordulóján. 

1930 jan. 2-án. Dr. Zelenka Lajos egyházkerületi felügye-
lót azon alkalomból, hogy a felsőház tagjá-
vá lett. 
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1930 jan. 30-án. Lichtenstein Lászlót, a hegyaljai esperesség 
felügyelőjévé ismételten egyhangú lelkese-
déssel történt megválasztása alkalmából. 

1(930 (ápr. 12-én. Gróf Degenfeld Pált, a tiszántúli ref. egy-
kerület főgondnokává történt megválasztása 
alkalmából. 

11930 ápr . 16-án. Kovács Andor orosházi lelkész, esperest, m. 
kir. kormányfőtanácsosi címmel történt ki-
tüntetése alkalmából. 
Dr. Sztranyavszky Sándort a dunáninneni 
egyházkerület felügyelőjévé történt megvá-
lasztatása alkalmából. 

1930 jul. 29-én. Br. Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt 
az ágostai hitvallás 400 éves jubileuma al-
kalmából a protestantizmus védelmében ki-
fejtet t fáradhatat lan, bátor és hű munkássá-
gáért a németországi Evangelischer Bund 
által a Luther-aranyéremmel, s ugyanezen 
alkalommal Kuthy Dezső egyet, főtitkárt az 
ezüstéremmel való kitüntetésekor. 

20) Részvétet Részvétet nyilvánítottam mindazok hátramaradottainak és 
nyilvánítottam. illetőleg az általuk vezetett testületeknek, — akikről jelenté-

sem eddigérő lapjain megemlékeztem, s azonkívül azok hátra-
maradott jainak, akiknek elhunytáról az esperesi jelentések em-
lékeznek meg. 

21) Közérdekű Az általam eddig említett eseményeken kívül felemlítésre 
mozzanatok a méltó, hogy Mátészaalkán, Csonka-Szatmármegye ezidő sze-

tiszavidéki egy- rintí székhelyén mintegy 30 család csatlakozásával ú j fiók-
házmegye éle- e g y h á z a l a k u l t . 

Debrecen : Tanítói karban : Az elemi iskolában Gulácsy 
változások Lászlóné Koppány Róza helyettes tanítónő 

helyébe ugyanilyen minőségben Elefánthy 
Ilona alkalmaztatott. Az egyháztanácsosok 
közül meghal tak: Dr. Szontagh Félix és 
Elischer Gyula. 

Kisvárda : 1929. évi junius hó 9-én foglalta el hiva-
talát a kisvárdai gyülekezet első lelkésze : 
Csákó Gyula. Az 1929. évi augusztus hó 
4-én tartott rendkívüli közgyűlésen Balázs 
Jenő, Tiszaszabályozó társulati tisztviselő az 
egyház gondnokává választatott. 
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Nyíregyháza 

Kornádi : Az egyházközségben semmiféle hivatali vál-
tozás nem fordult elő. 

bölcse : Az egyházközségi közgyűlés négy legidő-
sebb tagját , névszerint: Szabó András, id. 
Smajda János, id. Máté Mihály és id. Harbula 
Jánost örökös egyháztanácsosokká válasz-
totta. Egyházfinak : Dudás Sándor válasz-
tatott. 
Az egyházközség által fenntartott két segéd-
lelkészi állás egyike Fábri Mihály volt kis-
kőrösi segédlelkésszel töltetett be. A tanítói 
karban az 1929—30. tanév kezdetével nyuga-
lomba vonultak Stoll Ernő és Országh Gá-
bor tanítók, kik közül az első 1929. dec. 
27-én, az utóbbi pedig 1930 május 15-én 
hunyt el. Nyugalomba vonulásukkal megüre-
sedett helyeikre Algőver Irén és Pajor Mi-
hály okleveles tanítók választattak meg. 
Helyettes tanítónőnek pedig Krecsák Jolán 
alkalmaztatott. Nandrássy D. Aurél az egy-
házi ellenőri állásról lemondott; helyére 
egyh. háztartási igazgatói címmel Mikler Sán-
dor ny. kir. tanfelügyelő, iskolaszéki vil.  
elnök választatott meg. 
A presbyterek közül elhalt Barzó Pál. 
Az egyházközségben hivatali változás nem 
fordult elő. 

Szabolcsi Missió: Érpatak: Eltávozott Benkő Imre Zsindelyes 
tanyáról Nyíregyháza Kisteleki-tanyai isko-
lához. Helyettes tanító lett Zsindelyesen Ré-
vész János. Geszteréd egyházközségben hi-
vatali változás nincs. Kálmánháza : Meghalt 
Henzsel Mihály pénztáros. Megválasztatott 
pénztárosnak Kubinyi András. ' 

Tokaj : Dr. Kubassy Béla tiszalöki főszolgabíró, a 
tokaji ág. hitv. ev. egyházközség II. felügye-
lője nyugalomba ment és Budapestre költö-
zött, de tisztségét továbbra is viseli. 
Greiner János szőlőbirtokos, a tolcsvai fiók-
egyház buzgó gondnoka 1929. jan. 27-én 
meghalt. Helyébe a fiókegyház tagjai 1930. 

S.-A.-Ujhely 
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b) Hagyomá- Debrecenben 
nyok, alapítvá-

nyok, alapok. 

Kisvárdán : 

Nyíregyháza 

Tokajban : 

c) Adományok. 

22) Közérdekű 
mozzanatok a 
hegyaljai egy-
házmegyében. 

a) Hivatatbeli 
változások. 

április 1-én Eördögh Elemér tolcsvai iparost 
választották meg. 

iTemplomépítési alapra befolyt az 1929. év-
ben 4,639.53 P. Az alap állaga 1929 dec. 
31-iki zárlattal 15,626.91 P. Farkas Győző-
alapra 1,555.05 P. 
Templomépítési alapra országos gyűjtés folyt. 
Templom-alap összege 1929 dec. 31-én : 
7,415 P. 
Özv. Stoll Ernőné az Urban elhunyt fé r je : 
Stoll Ernő emlékére 300, azaz Háromszáz 
pengős alapítványt tett egyházunknál abból 
a célból, hogy ennek az összegnek a kama-
tai évenként karácsonykor egy szegény 
gyermek felruházására fordíttassanak. 
Antony Károlyné sz. Balásy Matild nagyvá-
radi lakos, evang. hittestvérünk, néhai An-
tony Károly máv. felügyelő neje 400, azaz 
Négyszáz pengős alapítványt tett azzal az 
óhajtással, hogy ennek kamatai az egyház-
tanács által elismert szegénysorsu, legjobb 
tanulmányi előmenetelt felmutató ev. fiú-
gyermeknek adassanak ki minden év ja-
nuár 6-án. 

Adományok címén befolyt az egyházmegyében összesen: 
5,436 P 37 fillér. 

Abaujszántón felügyelővé Kübecher Béla, presbyternek Rajki 
János választatott. 

Arnóton ú j presbytérium, a lemondott gondnok helyébe 
Tamás István, a távozó tanító helyére Pártay 
Tivadar választatott. 

Diósgyőr Pazár Istvánt negyedízben ültette egyhangú bi-
zalommal a felügyelői székbe. Nemes Károly lel-
kész elhunytával megindult a lelkészválasztási 
mozgalom azzal a kimondott céllal, hogy az 
anya- és a vasgyári fiókegyház külön-külön egy-
házközségekké szervezkedjenek. 

másodfelügyelőjévé Platthy Miklós felsőkásmárki 
földbirtokost választotta meg. 

Fancsal 
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Hernádvécse a lemondott Jeney Károly helyére Karai Aurélt 
választotta meg felügyelőjéül. 

Ózd másodfelügyelőül Dr. Švehla Gyulát, pénztá-
rosul Flachbart Frigyest, gondnokul Csapó Já-
nost, jegyzőül Dr. Sailer Gézát választotta. 

Tállya Jancsó Endre gondnok helyére Fied'er Ferdinán-
dot, örökös tiszteletbeli egyháztagnak pedig Szil-
vássy Lajos szombathelyi lakost választotta. 

Ujcsanáloson Volkó Lajos egyházfi helyére ifj. Kulcsár Pál 
választatott. 

Abaujszántón Ripecz György presbyter 100 P-t hagyomá-
nyozott. 

Diósgyőr—vasgyárban Oberländer Vilma 1 000 P-t és ha-
dikölcsönkötvényeket hagyományozott. 

Miskolcon néhai Dr. Rácz György alapítványának 87.— 
P-t kitevő kamatait ez évben először osztotta ki a nőegylet. 

Adományok végösszege készpénzben mintegy 40.000 P, 
beleszámítva Ózd, Borsodnádasd, Putnok és Diósgyőr-vasgyár 
építési alapjait, valamint a Diósgyőr templomának átfestése-
kor a hívek áldozatkész buzgóságából juttatott tetemes ado-
mányokat. A készpénzadományon kívül főként templomi fel-
szerelési és berendezési célra gyűlt össze számos adomány. 

Építkezési célra elköltöttek az egyházközségek összesen 
8.887 P 34 f.-t. Kiemelkedik Diósgyőr templomának átfestése 
és Tállya templomának renoválása. 

A belmissziói helyzetképről már beszámoltam. Külön is 
ki kell emelnem azonban, hogy annak, hogy Miskolc betöl-
tötte a segédlelkészi és diakonissza állásokat, az egyház bel-
életében máris mutatkoznak az áldásai a vasárnapi iskola 
létrejöttében, a gyülekezet szeretetmunkásságának, betegápo-
lásának és pastorisálásának fellendülésében. Áldásosnak bizo-
nyult a halottak napján a temetőben bevezetett istentisztelet 
és a gyülekezet elhunyt tagjairól a vasárnapi könyörgés kap-
csán való kegyeletes megemlékezés is. Ki kell továbbá emel-
nem Fancsal céltudatos munkáját , ahol a lelkész a szórványt 
körökbe (6 kör) osztotta be s a közelebbi szórványokat heten-
ként, a távolabbiakat kéthetenként meglátogatja, aminek 
máris mutatkoznak az eredményei. Hasonlóan lelkes és be-
ható pastorisálás folyik ózdon és Sajókazán, mindkettőnek 
kiterjedt filiális telepeivel együtt és Diósgyőrött, a vasgyár-
ral eg>ütt, ahol főként a gyülekezeti szeretetmunkásság eró-

b) Hagyomá-
nyok, alapítvá-
nyok. 

c) Adományok. 

d) Építkezés. 

e) Belmissiói 
munka. 
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teljes fellendülése mutat fel Isten országa javára számottevő 
eredményeket. 

Ezzel végére értem tiszteletteljes jelentésemnek, amelyhez 
azonban nem tehetek pontot anélkül, hogy e helyütt is a leg-
őszintébb és legmelegebb köszönetemet ne nyilvánítsam egy-
házkerületünk köztiszteletben álló felügyelőjének a részéről 
velem szemben ez évben is tanúsított bölcs, odaadó és önfelál-
dozó elnöktársi készségéért. Amidőn arra kérem a Méltóságos 
és Főtisztelendő Közgyűlést, hogy jelentésemet tudomásulvéve, 
mindazoknak, akik evang. Sionunk építésében akár mint lel-
készek, akár mint nem lelkészek, buzgó odaadásukkal, ön-
zetlen fáradozásaikkal közreműködtek, annak falait adomá-
nyaikkal, áldozataikkal és szolgálataikkal erősítgetni igyekez-
tek, hálás köszönetét és elismerését nyilvánítani méltóztassék: 
magam részéről Isten, a mi megtartó és megáldó mennyei 
Atyánk előtt leboruló gyermeki alázattal rebegek hálát, hogy 
erősségünk és segítségünk volt a lefolyt esztendőben is és 
Erős várunk és kősziklánk marad mindörökké. Ami bizonnyal 
igaz ! 

Nyíregyháza, 1930 julius 23-

A Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyű-
lésnek 

alázatos szolgája : 

Dr. GEDULY HENRIK 
püspök. 
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Közgyűlés az újabb mozzanatokat érintő s élö szó-
val előadott kiegészítéssel megbővített püspöki jelen-
tésért, melyből az élet jelenségeit figyelő és értékelő 
bölcs elme világossága és az egyháza sorsáért buzgón 
dobogó föpásztori szív melegsége árad, elismerő kö-
szönetét fejezi ki s imádkozó lélekkel esd kiváló püs-
pökére áldást és kegyelmet az Úrtól. 

Az ágostai hitvallás keletkezésének 400. évfor-
dulóján ünnepi érzésekkel borul le az evangélium 
egyházát életre hívó s azt annyi viharon és vészen át 
vezérlő Isten előtt, kinek kegyelme a mi egyetlen 
erősségünk és reménységünk. 

Az <) áldásának tekinti a hitvalló és bizonyság-
tevő atyák lelkének igazság- és szabadságszeretetét, 
bátorságát és hívő elmerülését az evangélium boldo-
gító eszme világába. Emléküket a kegyelet és hála, 
a hódolat és szeretet koszorúival köríti; legyenek e 
dicső szellemek áldottak az örök dicsőségben, hová 
őket elvitte és magához emelte az Isten. „Az igazak 
fénylenek, mint a nap s akik sokakat világosságra 
visznek, mint az ég csillagai örökké fénylenek." 
(Dániel 13.) 

Az emlékezés révén megerősíti lelkének hűsé-
gét, ragaszkodását a tiszta evangéliumi igazságok-
hoz, melyekben Istenadta és Istenáldotta szellem-
kincseit bírja. A hitvallás magasztos komolyságával 
ma is kijelenti, hogy a hitigazságok mérlegelésénél 
egyedül a szent-Irást fogadja el szabályozó tekin-
télyül s az üdvözülést egyedül a Krisztus váltság-
müvében megnyilatkozó isteni kegyelemnek hívő el-
fogadásában látja. Az ősi hitvallás szellemében ma 
is vallja, hogy az emberi érdem nem igazít meg; ma 
sincs szükség más közbenjáróra, mint arra, aki „út, 
igazság, élet"; ma is vallja, hogy elegendő két szent-
ség, mert ezek viselik magukon a krisztusi eredetet, 
s ezek „azért szereztettek, hogy jegyei és bizonysá-



gai legyenek Isten irántunk való kegyelmének" 
(13. c.) 

Midőn az ősöknek kegyelettel ekként áldoz, ki-
fejezi amaz óhaját, liogy hitvallási irataink, jelesül 
az ágostai hitvallás a vallásoktatásban előtérbe állít-
tassák s az az intelligens érdeklődő hívekkel felolva-
sások, biblia-órák révén megismertettessék. 

Megnyugtató érzéssel veszi tudomásul, hogy a 
nagy jelentőségű évfordulót egyházkerületünk egész 
közössége méltóan megünnepelte s különös elisme-
rését és köszönetét fejezi ki jogakadémiájának tu-
dós tanárkara iránt, hogy az évfordulóra hatalmas, 
méreteiben és tartalmában egyaránt impozáns em-
lékkönyvet szerkesztett és adott ki, mely stílszerű 
áldásos és méltó megünneplése az ágostai hitvallás 
keletkezésének. 

Az alattvalói hódolat és az Istenküldötte nem-
zetmegmentö iránt érzett hála babérjait hinti az 
első deceimiumát betöltő Kormányzónk: vitéz nagy-
bányai Horthy Miklós elé; mivel pedig tudja, hogy a 

gondviselő Isten kegyelme adta e férfiút nemze-
tünknek, hogy legyen közöttünk a jók biztatója s a 
rombolók fékentartója, a hűség jutalmazója s az 
árulás megfenyítője és legyen a reánk bűneink miatt 
szakadt megpróbáltatások éjszakájában a remény-
ség és bizalom fénylő oszlopa, — buzgó hála-imát esd 
érette a nemzetünk életsorsát vezérlő Isten előtt s 
a hit és szeretet kar ja in viszi e gondviselésszerű fér-
fiút elébe: áldja és tartsa meg, övezze nevét fénnyel, 
dicsőséggel nemzedékről nemzedékre. 

A jelentésnek ama részét, mely a lelkész j elöltek 
vizsgáztatására vonatkozik, magáévá téve felter-
jesztést intéz az egyetemhez az iránt, hogy mindad-
dig, míg a lelkészképző szeminárium működésébe 
nem lép, a lelkész j elöltek megvizsgálása — mivel a 
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széles alapokon megkonstruált egyetemes lelkész-
vizsgáló bizottság mozgásba hozása nehézkes és költ-
séges — a régi kerületi bizottságoknak tétessék fel-
adatává, mely bizottságok felliatalmazandók a lelké-
szi oklevél kiadására. 

Közgyűlés erélyes mozgalmat indít az iránt, 
hogy a hadi kölcsön jegyzők kártalanítása kapcsán az 
összes hadikölcsönt jegyzett egyházi, iskolai és egy-
háztársadalmi (nöegyletek, stb.) alapok és alapítvá-
n y o k fokozatosan visszapótoltassanak, hogy ekként 
felelevenedve áldásos életműködésüket ismét foly-
tathassák. 

Már most kifejezi azt az óhaját, hogy a hadiköl-
csön jegyzők kártalanítására juttatandó kormányse-
gélyek a megtörtént, tényleges, tehát igazolandó 
jegyzések arányában osztassanak szét a kerületek 
között. 

Fájdalmas megütödéssel látja, hogy a takaré-
kossági elvnek egyébként időszerű és okos bevezeté-
sének kapcsán az állami költségvetésben a protes-

táns egyházaknak jut tatot t államsegély is lecsökken-
tetett. Ez ellen az egyházunk életét megbénító intéz-
kedés ellen felterjesztést intéz az egyetemes egyház-
hoz s ennek révén a magas kormányhoz; mert az ed-
digi államsegély sem közelítette meg a békebeli ál-
lamsegélyünket, s mert nem hallgattatott meg egy-
házunk, mielőtt a kormány ilyen jelentősen hátrá-
nyos megváltoztatásba akart belemenni, végül, mert 
lehetetlennek tar t ja , hogy az államkormány éppen a 
neki oly nagy szolgálatokat tevő s a magyar közmű-
velődést előmozdító protestáns egyházak segélyének 
leszállításánál térne az egyébként indokolt takaré-
kosság útjára. 

Fájdalmas kegyelettel adózik a dunáninneni 
egyházkerület kiváló felügyelője: Láiulori Kéler 



Zoltán emlékének; benne kiváló tudású iigy-
buzgó, lelkes vezérférfiút veszített megcsonkult ma-
gvarhoni egyházunk, kinek emléke áldott példaként 

él szívünkben. Annál is fájdalmasabb eltávozása, 
mert az övéhez hasonlóan megcsonkíttatott kerüle-
tünknek mindig megértő, jóakaró s bajtársian 
együttküzdő barát ja volt. A kiváló felügyelőjét gyá-
szoló dunáninneni testvérkerület és a híven szerető 
jó fér je t és apát sirató gyászoló család iránt érzett 
testvéri részvétét e jkvében megörökíti s ezt a gyá-
szoló családhoz és kerülethez részvétiraton is eljut-
tatni határozza. 

A testvéries öröm és igaz nagyrabecsülés érzé-
sével üdvözli dr. Sztranyavszkv Sándor belügyi ál-

lamtitkárt, több egyházközség felügyelőjét, a L. Ké-
ler Zoltán örökébe, a dunáninneni egyházkerületi 
felügyelői méltóságba történt egyhangú megválasz-
tása alkalmából; legyen működése áldás a megcson-
kult kerületre és egész egyházunkra. Az Úr ke-
gyelme és választóinak egyhangú bizalma legyen 
egyházvezéri működésében erőforrása és biztatója. 

A 40 évi hűséges szolgálatot megjutalmazó földi 
elismerés és az azt megáldó égi kegyelem fényében 
örömmel és áldással köszönti Kovács Andor orosházi 
lelkészt, a bányai egyházkerületi lelkészegyesület el-
nökét kormányfőtanácsossá történt kinevezése, 10 
éves esperesi és 40 éves lelkészi jubileuma alkalmá-
ból. Az Úr, ki eddig emelte, segítette, legyen to-
vábbra is áldó kegyelmes Atyja. 

Nagyrabecsiilő tisztelettel és ragaszkodó biza-
lommal üdvözli érdemes felügyelőjét, dr. Zelenka 
Lajost felsőházi taggá történt meghívása alkalmá-
ból. Törvényhozói működésében is széles tudással, 
töretlen energiával és forró egyház és hazaszeretet-
tel építse ú t j á t az Isten kegyelméből eljövendő nem-
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zeti feltámadásnak. E munkájában legyen védelme 
és vezére az Úr. 

A bensőséges szeretet és nagyrabecsülés érzé-
seivel köszönti v. érdemes főjegyzőjét, az orsz. lel-
készegyesület elnökét, Paulik János nyíregyházi lel-
készt 40 éves lelkészi jubileuma és kormányfőtaná-
csosi címmel történt kitüntetése alkalmából. Ez üd-
vözlésbe büszkeség vegyül, mert e kiváló, tollal és 
szóval dolgozó lelkész míg közegyházunk fényét nö-
velte, érdemeivel Kerületünket gazdagította. Az Ú r 
dicsőségét szolgáló ige-hirdető lelke nemzedékek szi-
vében rejt i el áldásos hatásá t . . . , ki az örök Ige sze-
relmese, azt az Ige örök szépségei vezérlik már e föl-
dön is az örökkévalóság felé. Legyen a lelkes prédi-
kátor élete, mint önként való áldozat kedves az Úr 
előtt, aki áldja öt meg továbbra is lelki és testi erő-
vel. Ad multos annos! 

Az iskolákról szóló jelentéshez kapcsoltan fel 
hívja a nyíregyházi Kossuth Lajos-reálgimnázium 
kormányzó testületét, hogy — mivel tömegesen je-
lentkeznek felvételre az első osztályba — foglalkoz-
zék a párhuzamos osztályok felállításának gondola-
tával. 

Az egyházkerületi jogakadémiáról szóló jelen-
téshez kapcsoltan tett ama bejelentést, hogy a ma-
gyar magánjogi tanszékre dr. Zelenka István s a 
váltó- és keresk. jogi tanszékre if j . dr. Händel Vil-
mos választatott, illetve kineveztetett, tudomásul 
veszi s az i f jú tanárok működésére áldást kíván. 

Örvendező lélekkel öleli kebelére újszülött gyer-
mekét, a Kornádi ban alakult evang. egyh. községet 
s áldást esd reá Istentől: legyen szívében az evangé-
liumi hit boldogsága, mely bízvást zengi minden vi-
harban: „Erős várunk az Űr Is ten", legyen tagjai-
nak lelkében a mi egyházunk ősi tanításai nyomán 



a gondviselő Istenben, mint Atyában való gyermeki 
bizalom, s az erkölcsi életükben legyen a lelkiisme-
ret vezérsége, mely mindig és mindenütt meghallja 
Isten parancsát. Legyen templomában tüz és lélek 
abból az evangéliumi áldott piinkösti tűzből és lé-
lekből, legyen házaiban béke és szeretet, iskolájá-
ban világosság, temetőjében vigasztalás és remény-
ség. Adassék az ú j evangélikus egyházközség min-
den tagjának kegyelem és békesség Istentől, a mi 
Atyánktól és a megváltó Jézus Krisztustól. Ámen. 

A tanítóképző és a vele kapcsolatban létesült 
internátus ügyének sikeres kifejlesztése körül tanú-
sított önzetlen buzgóságukért h. Lichtenstein László 
egyli. felügyelőnek, Gerhardt Béla tanítóképző igaz-
gatónak és neje Őméltóságának őszinte hálás elisme-
rését nyilvánítja. 

A halál ú t ján elment, de azon át — hitünk szerint 
— örök dicsőségbe költözött kedves, munkás, buzgó 
tagjának, volt tisztb. főjegyzőjének és számvevőjé-
nek Nemes Károly diósgyőri lelkész és hegyaljai es-
peresnek a ravatalára koszorút tétetve, e jegyző-
könyvében is áldó kegyelettel áldozik. A hite, mely-
lyel Isten imádására buzdított, a reménysége, mely-

nek áldott optimizmusa az igaz evangélikus lélek de-
rűs belvilága s a szeretete, mellyel sziveket nyert meg, 
itt marad, mint életének drága eredménye. Porlandó 
szíve áldás volt e világra, benne Isten a maga szívé-
nek egy parányát adta; megdicsőült lelke találjon az 
ő híven szolgált Ura előtt kegyelmet, üdvöt és bé-
kességet. Eltávozásával szegényebb lett Kerüle-
tünk, de emlékével gazdagabb a szívünk. Ez érzések-
kel fejezi ki Kerületünk emlékező és résztvevő ke-
gyeletét, amiről az elárvult családot jzkvi kivonaton 
értesíteni határozza. 

Fájdalmas megilletődéssel emlékezik dr. 
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Szánthó Gyula v. eperjesi koll. jogakadémiai tanár 
és volt buzgó tb. főjegyzőjéről, aki noha később, 
mint a sárospataki ref. kollégium érdemes közigaz-
gatója a testvér ref. egyház alkalmazásában állott, 
mindig hü és lelkes szolgája volt egyházunknak. 

Míg az Űr kegyelme dolgozni, alkotni segítette, 
mindenkor fényes tudásával, buzgó érdeklődésével 
és tevékenységével állott Egyházunk hív szolgála-
tában. 

Midiin közgyűlés az elhunyt emlékét hálával és 
kegyelettel e jzkvében megörökíti, igaz testvéri rész-
vétét jzkvi kivonaton a gyászoló családtagokkal kö-
zölni határozza. 

A jelentés elkészülte óta elhunyt dr. Sztehlo Já-
nos, az eperjesi jogakadémia volt magántanárának, 
a kollégium volt IT. felügyelőjének emlékét kegye-
lettel megörökíti s részvétét a gyászolóival közölni 
határozza. 

Hasonlóan bensőséges részvétét nyilvánítja 
Lichtenstein László egyházmegyei felügyelő édes 

anyjának elhunyta fölött, áldást esdve a nemes lelkű 
nagyasszony és szerető szívű édes anya emlékére. 

Közgyűlés — püspöknek e jelentésében foglalt 
s élőszóval is előterjesztett javaslatára — legmele-
gebb köszönetét fejezi ki lelkes és buzgó munkatár-
sainak, a lelkészi, felügyelői, tanári és tanítói kar 
tagjainak az elmúlt közig, évben is egyházszeretet-
tel végzett működéséért, de elismerő köszönetnyil-
vánítást intéz mindazokhoz, kik evang. Sionunk épí-
tésében buzgó odaadásukkal közreműködtek, azt ál-
dozataikkal és szolgálataikkal erősítették. Legyen 
dicsőség és hálaadás a mi örökerös várunknak, az 
élő Istennek, ki mind eddig segítségünk és oltal-
munk volt. 
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5. Tanítóképviselökül az egyházmegyék javaslatai alapján 
Záhony Dezső, igazgató-tanító a hegyaljai egy-

házmegyéből, Tolnai Pál nyíregyházi igazgató-tanító 
a tiszavidéki egyházmegyéből választattak. 

6. p. (D.) Olvastatott az egyetemes Elnökség kővetkező 
meghívója: 

511/1930. 

A magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén egyház Évi Ren-
des Egyetemes Közgyűlését 1930. évi november hó 21-én fél 10 
órára a budapesti leánykollégium dísztermébe (IV. Sütő-utca 
1. I I . emelet) tűzzük ki. 

Az egyetemes közgyűlésnek az Egyházi Alkotmány 148. 
§-a értelmében jogosult összes tagjait tisztelettel meghívjuk 
ezen összehívó leveliinkkel a kitűzött egyetemes közgyűlésre. 

A közgyűlést megelőző napon, úgymint november hó 
20-án délután 5 órakor ugyanazon a helyen közgyűlési előér-
tekezletet tartunk, délután 6 órakor pedig megnyitó Isten-
tisztelet lesz a Deák-téri templomban. 

A közgyűlés tárgyai: az egyetemes felügyelő évi jelen-
tései, az egyházkerületek felterjesztései, felebbezések és in-
dítványok. 

A bizottsági ülések november hó 17. napjától kezdődőleg 
tar tatnak meg. 

Kelt Budapesten és Nyíregyházán, 1930. évi április 15-én. 

Geduly Henrik s. k. báró Radvánszky Albert s. k. 
püspök. egyetemes felügyelő. 

E meghívás alapján a kerület képviseletében a követke-
zők küldetnek ki: 

1. Szavazati joggal: 

a) lelkészi karból: Marcsek János, Vietórisz László, Pau-
lik János, Raposs Viktor; 



b) a világiak közül: Plat thy Mihály, dr. Händel Vilmos, 
Streicher Andor, Zorkóczy Samu; 

c) a két középiskola igazgatója: Adorján Ferenc, Teltsch 
Kornél. 

2. Tanácskozási joggal: 

a) lelkészi karból: Hronyecz József, Krieger Mihály, 
Varga László, Tavassy Zoltán, Erdős Mihály, Csákó Gyula, 
Belák Sándor, Kopcsó János, Pályi Dénes; 

b) világiak közül: Dr. Zsedénvi Béla, dr. Vietórisz József, 
Gerhardt Béla, dr. Bartus Dezső, dr. Vietórisz István, dr. 
Roncs Kálmán, dr. Foltin Endre, dr. Szobor Pál, dr. Salzmann 
Ottó, dr. Szontágh Vilmos, dr. Honétzy Géza, Pazár István, 
if j . dr. Händel Vilmos, dr. Zelenka István, Werner Gyula, 
Hajnal Lajos, Zwick Vilmos, dr. Szopkó Dezső, Csengerv 
Kálmán, Törék László, Karay Aurél, Csengery Géza. 

7. j). (D) Tárgyaltatott a Luther-Szövetségről szóló je-
lentés; e szerint a Szövetség elhatározta, hogy a lehetőség sze-
rint nagyobb vidéki egyházközségekben evangélikus napot 
fog tartani, amelyek előkészítői lesznek az országos evangéli-
kus napnak. Ehhez az egyházkerületi elnökségek támogatá-
sát kéri. A szövetség az egyházvédelmi sajtóiroda és protes-
táns napilap megvalósítását — anyagi eszközök hí j ján — 
csak erkölcsileg tudja támogatni. 

A jelentés közli, hogy az egyetemi Luther-Szövetségek 
Budapest székhellyel központi képviseletet alakítottak. 
A szövetség kiírta a Lelbaeh-féle pályatételt és a pályamun-
kák beadására kiírta a határidőt. Az eredmény az ágostai bi-
rodalmi gyűlésnek 1ÍK30. évben tartandó emlékünnepén fog 
közzététetni. 

Jelenti a Szövetség, hogy hol alakultak Luther-Szövetsé-
gek és milyen eredménnyel dolgoznak, továbbá, hogy a jövő 
évi közgyűlésen az alapszabályokat módosítani kívánja, ami-
vel kapcsolatban a tagdíjak ügye is ú j rendezés alá kerül. 

Végül jelenti, hogy az egyetemes felügyelő úr kilátásba 
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helyezte, hogy a Szövetség számadási hiányát az egyetemes 
egyház előleggel fedezi. 

A jelentés tudomásul vétetik. Közgyűlés felhívja 
az összes egyházközségeket, hogy a helyi Luther-Szö-
vetségeket haladéktalanul alakítsák meg. 

8. p. (D.) Az egyetemes jegyzőkönyv 98. pontjával kap 
csolatosan jelenti az előadó, hogy az adóalap tárgyában az 
egyetemes pénzügyi bizottság bejelentése szerint az 1929. 
évre rendelkezésre álló 36 ezer pengő az év folyamán kiadatott 
a négy egyházkerületnek és pedig a dunántúlinak 40 százalék, 
a bányainak 30 százalék, a dunáninneni és tiszai kerületnek 
15—15 százalék, azzal a felhatalmazással, hogy a rá juk eső 
segélyt a leginkább rászoruló egyházak között megfelelően 
osszák szét. Az 1930. évre a költségvetés szerint 50.000 P. áll 
rendelkezésre, melyet hasonló arányban és felhatalmazással 
javasolt felosztani a négy egyházkerület között. 

Az egyetemes közgyűlés a felosztásról szóló jelentést tu-
domásul vette és a rendes adóalapi segély újbóli életbelépte-
tését elhatározta. 

Segélyért folyamodik az 1930-ik évben: 
1. Tiszavidéki egyházmegyéből: Kisvárda, Kornádi, Köl-

ese, Sátoraljaújhely, Tokaj , Érpatak, Geszteréd, Kálmánháza. 
2. Hegyaljai egyházmegyéből: Abaújszántó, Diósgyőr, 

Abaújfancsal, Tállva, Hernádvécse. Összesen 13 egyházköz-
ség. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul véve, meg-
bízza az Elnökséget és a pénzügyi bizottság elnökeit, 
hogy a beérkezett kérvények elbírálása után döntse-
nek az egyes folyamodóknak juttatandó segély mér-
tékéről. 

9. p. (D.) Előadó jelenti, hogy a közalap jövedelmének a 
missziókat, misszionáriusokat illető részét az egyetemes köz-
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gyűléstől nyert felhatalmazás alapján az egyházkerületi el-
nökség a következőkép osztotta ki. 

L Szegény egyházak és missziók: 128 P. II . Yallásta-
nárok: 130 P. ILI. Misszionáriusok: 56 P. Kiosztatott végösz-
szegben: 320 P. 

Tudomásul szolgál. 

10. p. (D.) Előterjesztetett az evang. egyetemes egyház 
1928. évi zárszámadása, 1927. évi maradvány 3.312.56 P. a) 
Közigazgatási számla: bevétel 76.999.01 P., kiadás 79.215.49 
P., túlkiadás 2.216.48 P. b) Alapok és alapítványok. 1. Az 
egyetemes egyház szabad rendelkezési tökéje 370.015.08 P. 
2. Átmeneti jellegű alapok 92.419.44 P. 3. ösztöndíjalapok 
1.690.66 P. 4. Határozott célú alapok és alapítványok 
429.268.34 P. A tőkék összege: 893.393.52 P. c) A tőkék elhe-
lyezése. 1. Értékpapírokban 55.608.51 P. 2. Takarékpénztári 
betét és készpénz 429.393.68 P. 3. ÜUŐi-út 23. és Szentkirály-u. 
51. sz. házak 370.000.— P. 4. Egyéb követelések 38.391.33 P. 
A vagyon összege: 893.393.52 P. 

Tudomásul szolgál. 

11. p. (I>.) Előterjesztetett a „Baldácsy-alapítvány" 1929. 
évről szóló ügyvivői jelentés. 

E szerint a földbirtokrendezés kérdései megoldást nyer-
tek. 

A vagyonváltság ügyében ismételten előterjesztette az 
alapítvány ama kérelmét, mely szerint a vagyonváltság kész-
pénzben adatnék le; remény van reá, hogy az alapítványi bir-
tokok további csökkenése elkerülhető, ha a pénzügyminiszter 
úr a még hiányzó váltság-tartozás természetbeni lerovását 
nem kívánná. Yagyonváltsági földhaszonbér címén 59,970.82 
P. utaltatott vissza az alapítványnak. 

Az alapítványi birtokok 1929. évben, mind bérbeadattak, 
évi 6747.69 (| búza árban. Az 1929. évre előirányzott 268.850.05 
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P. haszonbérből 140.426.68 P. folyt be; az eltérés részint a ha-
szonbérhátrálék, részint a búzaár esés, részint egy haszonbér-
tartozásnak méltányos törlése folytán állott elő, ez a 48 szá-
zalékos hátralék a gazdasági viszonyokban leli indokát. A 
7000 k. holdnyi birtok effektív haszonbérhozama k. holdan-
ként 20.06 P. 

A kis haszonbérlők ellen bérhátralék-behajtási eljárás té-
tetett folyamatba. 

Egyházkerületi osztalék az 1929. évre 14 ezer P.-ben, ez 
évre ismét 500 q búza egyenértékében irányoztatik elő, mely 
a hátraléknak a búzaárcsökkenést ellensúlyozó hatására szá-
mítva 12 ezer P. értékelhető, ez is azonban a múlt évi fentar-
tással. 

Egyetemes felügyelőnk, mint az igazgatóság elnöke meg-
szemlélte a múlt év november 21-22-én az egyes birtokokat. 
Ugyancsak felkereste az áldott emlékű alapítványtevő sírját 
s arra koszorút helyezett. E tény egyetemes felügyelőnk lelki 
nemességének megindító bizonysága. 

A kisebb mozzanatok jelentőségét túlhaladja a jelentés 
ama részlete, mely a Kozma József szakértői munkájának — 
21.600 P. — peresítéséről szól; de megnyugtató, hogy a per 
megszüntetésére remény van. 

Az alapítvány f. évi május 5-iki közgyűlése felkéri a ke-
rületeket, hogy meghatalmazottaikat >az 1931—33 évekre ter-
jedő megbízatással megválasztani szíveskedjenek. 

Közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s megha-
talmazottaiul dr. Greduly Henrik püspökét és dr. Ze-
lenka Lajos felügyelőjét, póttagul dr. Doniján Elek 
esperes-lelkészt megválasztja, miről az alapítványi 
igazgatóságot jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 

12. (M.) Elnökség jelenti, hogy az egyetemes közgyűlés 
által kiküldött ad hoc bizottság kidolgozta a püspök haszonél-
vezetére bocsátott egyházkerületi földbirtokok egységes ke-
zelésére vonatkozó szabályzattervezetet, amelynek a lényeges 
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rendelkezései azt tartalmazzák, hogy a birtokok bizonyos egy-
séges elvek szerint kezeltessenek, a kezelés irányítása és el-
lenőrzése központi egyetemes jellegű szerv hatáskörébe utal-
tassék, a befolyó jövedelem bizonyos százaléka az épületelv 
karbantartására, megújítására tőkésítve, bizonyos százaléka 
a központi kezelés költségeire, bizonyos százaléka a nyug-
díjba vonuló püspökök nyugdíjának kiegészítésére stb. legyen 
fordítva. 

Az egyházkerületi közgyűlés — tekintettel arra, 
hogy e földbirtokok nem egyetemes egyházi alapít-
ványi jellegű, hanem a kormány törvényen alapuló 
intézkedései következtében meghatározott célva-
gvont képező tulajdonok, amelyeknek tulajdonjo-
gát kifejezetten az egyházkerületeknek, összes jöve-
delmét pedig a mindenkor működésben lévő püspö-
kök számára állapítja meg, akiktől ez a jövedelem 
sem egészében sem részleteiben hozzájárulásuk nél-
kül egyrészt azon okból, mert e jövedelem az általuk 
az előtt élvezett állami hozzájárulás ellenértékéül, 
másrészt azon okból, mert e jövedelem élvezésére 
nézve az adományozó a püspökökkel szemben sem-
miféle korlátokat fel nem állított, meg nem vonható, 
tekintettel továbbá arra, hogy az egyházkerület lé-
vén a telekkönyvi tulajdonos, hiányzik a jogalap a 
haszonélvezet egyetemes jellegű szabályozására, te-
kintettel végül arra, hogy egy ily egyetemes jellegű 
szabályozásnak gyakorlati értelme legföljebb akkor 
volna, ha az összes püspöki földbirtokok minden jö-
vedelme az egyetemes pénztárba folynék be és on-
nan arra való tekintettel, hogy a földbirtokok egy-
forma összegű alKuTnŰ hozzájárulás egyenértéke-
kent adattak, ugyancsak egyenlő részben osztatnék 
fel az egyes püspökök közt, ami azonban ez idő sze-
rint kivihetetlennek látszik: a javaslatot még általá-
nosságban sem fogadja el és felkéri az egvetemes 
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közgyűlést, hogy azt a napirendről levenni méltóz-
tassék. 

13. (M.) A zsinattartás kérdésében az elnökség jelenti, 
hogy e tárgyban azonkívül, amit a püspöki jelentés 17-ik 
lapja a 10-ik pont alatt tartalmaz, egyéb jelenteni való nincs. 

Tudomásul szolgál. 

14. (M.) Az elnökség jelenti, hogy a lelkészképző szemi-
nárium ügyében azonkívül, amit idevonatkozókig a püspöki 
jelentés a 16-ik lapjának 8-ik pontja tartalmaz, külön jelen-
teni való nincs. 

Tudomásul szolgál. 

15. (M.) A múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzö-
könyvének 30. pontja alatt a pénzügyi bizottság javaslata 
alapján a közgyűlés a megszűnt egyházkerületi missziói lel-
készi állás után a kirótt fentartói járulék törlését kérte az 
egyetemes nyugdíj intézeti bizottságtól. A bizottság az egy-
házkerület kérésének eleget tett, a terhére kirótt járulékokat 
1928 január hó 1-től kezdődő hatállyal törölte. 

A közgyűlés a bejelentést megnyugvással veszi 
tudomásul. 

16. (Zs.) Előadó jelenti, hogy a felekezeti sérelmek és pa-
naszok tárgyában csupán Krieger Mihály nyiregyházai má-
sodlelkész jelentése fekszik a közgyűlés előtt, melyben a nyir-
egyházai gör. kath. kanonok-lelkész és a nyiregyházai gör. 
katli. segédlelkész eljárásait sérelmezi. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az 
egyetemes közgyűlés határozata értelmében az egye-
temes egyházi felügyelőhöz terjeszti fel. 

17. (Zs.) Az elnökség jelenti, hogy a litliurgia egységesí-
tése tárgyában azonkívül, amit idevonatkozólag a püspöki je-
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lentés 20-ik lapja a 11. pont alatt tartalmaz, külön jelenteni-
valója annyiban van, liogv a lithurgiai bizottság tiszai egyház-
kerületi tagjául még Ligeti Ede sajókazai lelkész delegálta-
tott. Ligeti Ede azonban e megbízatásáról időközben lemon-
dott, szükségessé vált tehát egy ú j tag delegálása. 

A közgyűlés az elnökség jelentését tudomásul 
veszi s a lithurgiai bizottságban megüresedett tiszai 
egyházkerületi tagsági helyre Marcsek János ózdi 
lelkészt delegálja. 

18. (V.) Napirendre került a javadalmas egyházi tisztvi-
selők házasságkötésére vonatkozó legújabb szabályrendelet-
tervezet. A m. é. egyetemes közgyűlés ugyanis — az előadó 
ismertetése szerint — az 1927. évben a szabályrendelet elké-
szítése végett alakított bizottság munkálatát a bizottságnak 
visszaadta azzal, hogy az egyházkerületektől, valamint a bá-
nyai egyházkerület egyházmegyéitől beérkezett észrevételek 
áttanulmányozása s az azokban felhozattak mérlegelése után 
új javaslatot terjesszen a jövő évi közgyűlés elé. Az esetleges 
új szabályrendelettervezet szintén lebocsátandó az egyház-
megyékhez. A közgyűlés egyben éijjáalakította a bizottságot 
is. Miután ennek az újabb bizottságnak megbízásából Schöll 
Lajos föesperes, újabb tervezetet készített, ez újabb tárgyalás 
végett leterjesztett egyházmegyéinkhez ill. az egyházkerület-
hez. Hasonlókép az 1927-es bizottságnak Sárkány Béla föes-
peres által áldolgozott javaslata is. Egyházmegyéink folyó évi 
közgyűléseikben foglalkoztak a javaslatokkal. Hegyalja múlt 
évi határozatával ellentétben a javaslatnak a napirendről 
való levételét határozta el. A Tiszavidék pedig egyházkerüle-
tünk múlt évi e tárgyban hozott határozatához feltétlenül ra-
gaszkodik és annak fentartását kívánja, úgy azonban, hogy 
az 1927-es bizottság javaslata az egyházkerület 1929-es módo-
sításain ill. pótlásain kívül még annak 6. pontjában kiegészít-
tessek a Sárkány Béla 6. pontjának első bekezdésével úgy, 
hogy a javaslat (>. pontja így alakulna: 
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„6. A házasságkötés engedélyezésére vonatkozó kérelem 
elbírálásának jogát az 5. pontban felsorolt elsőfokú hatóságok 
gyakorolják (esperes, püspök, egyetemes felügyelő), akik 
azonban az esetben, ha az engedély megadliatása tekintetében 
aggályaik lennének, az ügy elintézését az e célra választott 
bizottság elé utal ják és a döntést ezzel együttesen hozzák 
meg. 

Ilv esetben az egyházmegyei és kerületi hatóságok az 
egyházmegyei, illetve kerületi közgyűlés által 3—3 évre vá-
lasztott 2 -2 felülvizsgálati bizottsági taggal (egy lelkész és 
egy világi) egy tanácsban bírálják el a házasságkötés érdeké-
ben beérkezett írásbeli kérelmet s határoznak az engedélye-
zés tárgyában. A püspök és egyetemes tisztviselők, illetve al-
kalmazottak kérelmét az egyetemes felügyelő elnöklete alatt 
a püspöki kar intézi el végérvényesen." 

A közgyűlés a Tiszavidék által ajánlott módosí-
tást elfogadja s a maga részéről kiegészíti a felügye-
leti bizottságok összeállítására vonatkozó azzal a 
módosítással, hogy azoknak elnöke az egyházme-
gyén és a kerületen az elnökség egyik tagja legyen, 
az egyetemes bizottságba pedig a püspökök mellett 
az egyházkerületi felügyelőket is bevonatni kívánja, 
s ezekkel a módosításokkal múlt évi határozatát 
megújí t ja , illetve fen tar t ja és az egyetemes köz-
gyűlés elé ú j ra felterjeszti azzal a kérelemmel, hogy 
már most az 1927-es bizottság által kidolgozott ja-
vaslatot az egyházkerület módosításaival elfogadni 
és a maga sanctiójával egyetemes szabályrendelet 
erejével felruházni s az egyházvédelem e részét vég-
érvényesen nyugvó pontra jut tatni méltóztassék. 

19. (Zs.) Előadó jelenti, hogy az egyesített tanügyi bi-
zottságnak ebben az évben nincs semmi különösebb jelen-
teni valója. 

Tudomásul szolgál. 
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20. (Zs.) Kemény Péter előadó az egyházmegyék idevo-
natkozó felterjesztéseivel kapcsolatban ismerteti az egyház-
megyei iskolalátogató tanítókra vonatkozó egyetemes sza-
bályrendelettervezetet. Javaslatai alapján az egyházkerületi 
közgyűlés a tervezetet a következő észrevételekkel fogadja el: 

1. kívánja, hogy az iskolalátogató-bizottság lel-
kész és tanító tagjai lehetőleg mindig együtt foga-
natosítsák a látogatást és ellenőrzést; 

2. hogy a 9. p. e) bekezdéséből ez a szó „törzs-
könyv" mindkét helyen kihagyassék; 

3. a 7. p. után, esetleg egy ú j pontban vagy be-
kezdésben beillesztendő: „A látogatás nem ünnepé-
lyes aktus, azért nem lehet nyilvános. A tanterem-

% 7 t/ 

ben a látogató bizottságon, az osztálytanítón, igaz-
gatón és az iskolaszéki elnökön kívül más nem lehet 
jelen. 

4. A 10. p. b) bekezdése után beillesztendő: „Kí-
vánatos, hogy a bizottság szigorúan ragaszkodjék i 
hitelesített óratervhez, mert a tantárgyak rendszer-
telen keverése által támadt zavarban a bizottság az 
iskola munkájáról tiszta képet nem alkothat. A bi-
zottság tanító tagja vagy kijelöli a már elvégzett is-
meretanyagból a tárgyalás alá vonandó egységet, 
vag}' pedig a látogatás napjára a hitelesített tan-
menetben felvett tananyagot hallgatja meg. Mind-
két esetben joga van egyes kérdéseket feltenni, hogy 
a tanító módszerét és a tanulók ismeretanyagát 
megállapíthassa. Az ellenőrző látogatás folyamata 
alatt, annak befejeztéig, az érdekelt tanítóra, vagy 
annak működésére vonatkozólag véleményt nyilvá-
nítani a bizottság egy tagjának sem szabad." 

5. A 10. pont után, esetleg külön pontban beil-
lesztendő: „A bizottság a tanév folyamata alatt esz-
közölt látogatásokon felvett jegyzőkönyvek alapján 
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összesítő kimutatást készít s az abban foglaltakról a 
tanügyi bizottsági ülésen beszámol." 

20/a. (Zs.) Előadó az ének és tornaünnepélyek, továbbá 
az iskolai kiállítások tárgyában beérkezett jelentéseket is-
merteti s javaslata alapján 

a közgyűlés, annak a felismerése mellett, liogy 
úgy az iskolák körében, valamint az iskola egyes nö-
vendékei között kifejlődő nemes verseny a nevelés 
számára csak nyereséget jelent, a tanév végén ren-
dezendő közös ének és tornaünnepélyek, nemkülön-

ben a gyermekek kézimunkáiból, rajzaiból és írás-
beli munkáiból összeállítandó kiállítások megrende-
zését, ott, ahol erre megfelelő alkalom és hely kínál-

kozik, helyesnek ta r t ja , de egyben nyomatékosan 
felhívja a figyelmet arra is, hogj^ a torna vagy ének-
versenyek javára más tárgyak ideje le nem foglal-
ható. Megállapítja egyben, hogy a felekezeti tanító 
az ének és tornaünnepélyeken csak egyházi hatósá-
gának felhívása esetén vehet részt s hogy a kir. tan-
felügyelő az egyházi főhatóság megkerülésével, a 
felekezeti iskoláknak ének és tornaünnepélyekre 
való kirendelésére nem jogosult és idevonatkozó ha-
tározatát felterjeszti az egyetemes közgyűléshez. 

20/b. (Zs.) Előadó jelentést tesz az egyházkerületi taní-
tóegyesület Nyíregyházán, f. é. szeptember hó 8-án tartott évi 
rendes közgyűléséről. A jelentés itt következik: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 

Van szerencsém mély tisztelettel bejelenteni, hogy az 
egyházkerületi tanítóegyesület Nyíregyházán f. évi szeptem-
ber 8-án tartotta meg rendes évi közgyűlését a következő 



TÁRGYSOROZATTAL: 

1. Erös várunk . . . Közének. 
2. Elnöki megnyitó. 
3. Elnöki jelentések. 
4. A tanító és az egyházalkotmány. Előadó: Záhony Dezső. 
5. A pályamunkák bírálata. Előadó: Tolnay Pál. 
A beérkezett pályamunkák közül a felolvasott bírálat 

szerint 
I. helyen 50 P. díjazásban részesült: Ihász Sándor mun-

kája. 
II. helyen 20 P. díjazásban részesült Gabriény Sámuel. 
III. helyen dicséretre méltónak találtatott: Hook Gyula 

munkája. 
(í. Pénztári jelentés. 
7. lTj tisztikar megválasztása. (A régi tisztikar meg-

maradt.) 
Elnök: Kemény Péter. 
Alelnök: Záhony Dezső. 
Főjegyző: Mátis Béla. 
Jegyző: Fidler János. 
Pénztáros: Seholtz Ottó. 
Ellenőr: Neumann Jenő. 
A két megüresedett választmányi tagsági helyre Gab-

riény Sámuel és Elefántv Sándor választattak meg. 
8. Indítványok során a közgyűlés az egyet, gyámintézet 

javára nyíregyházi közgyűlése alkalmával ez évi tagdíjbevé-
teleket, 50, azaz ötven pengőd ajánl fel. 

0. A Himnusz eléneklésével a közgyűlés berekesztetett. 

A jelentést a közgyűlés tudomásul veszi. 

21. (Zs.) Krieger Mihály kerületi másodlelkész, előadó 
jelenti, hogy eltérően az eddigi gyakorlattól, az egyetemes 
egyházi közgyűlés rendelkezése szerint, a kerületi közgyűlés 
ellenőrzése alá most már csak a kebelbéli iskolák vallástanítá-
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sának ellenőrzése tartozik s az idegen iskoláké az egvházme-
gyék ellenőrzése alá került. Egyházkerületi ellenőrzés alatt e 
szerint most már csak három iskola, a miskolci ev. egyházke-
rületi tanítóképző-intézet, a nyíregyházai ev. Kossuth Lajos 
reálgimnázium és a nyiregyházai ev. leánygimnázium áll. Az 
előadói jelentés szerint a miskolci ev. tanítóképző-intézet 55 
ev. vallású növendékét Ligeti Ede sajókazai lelkész, mint 
megbízott előadó tanította a hittanra, az Y. oszt. növendékeit 
külön, a négyosztálv növendékeit pedig csoportosítva heti (> 
órában. Külön egyházi énekóra nem volt beállítható, de a reg-
geli könyörgésekkel kapcsolatban 80 dallamot gyakorolt be az 
ifjúság. Iviemelendőnek ta r t j a az ev. növendékek „Luther-
kör "-ét, amely Lehoczky Egyed tanár vezetése mellett estély t 
is tartott . A nyiregyházai ev. Kossuth Lajos reálgimnázium 
90 evangélikus növendékét Máczay Lajos intézeti vallástanár 
tanította osztályonként heti 2 órában. Az egyházi éneket kü-
lönórákban nem tanították, de a vallástani órák keretében 
100 énekdallamot vettek át. Az iskola külön iskolai ünnepet 
szentelt Bethlen Gábor emlékének. A nyiregyházai ev. leány-
gimnázium 27 evangélikus növendékének vallástanára Ador-
ján Ferenc intézeti igazgató-tanár volt, aki négy csoportban, 
heti 2 órában adta elő az anyagot. Az egyházi énekeket az ösz-
szes ismertebb dallamok átismétlésével a vallástanár külön-
órákban tanította. 

A közgyűlés a vallástanítási jelentest megnyug-
vással veszi tudomásul, a vallástanítóknak buzgósá-
gukért köszönetét nyilvánítja s a fokozott belmisz-
sziói tevékenységet ú j ra figyelmükbe ajánlja. 

22. (Zs.) Bruckner Győző dr. egyetemi m. tanár, jogaka-
démiai ny. r. tanár, az egyházkerület miskolci jogakadémiájá-
nak e. i. dékánja, részletes jelentést terjeszt elő a főiskola 
1929—30. tanévi működéséről. 

E jelentésből kitűnik, hogy a jogakadémia az elmúlt tan-
évben a lefolyt tanévekhez hasonlóan komoly és céltudatos 



37 

munkát igyekezett kifejteni s így a tanév zárultával a leg-
szebb eredményekről számolhat be. A sötét felhők már oszló-
ban vannak a jogakadémia egén s ha minden lépés nehéz 
munkát jelent még ma is, most már nyugodtabb körülmények 
között válthatja valóra azokat a kultúrális feladatokat, me-
lyeknek megvalósításáért mindig liareolt, amely mindig ne-
mes célja marad. A tanári kar létszáma az elmúlt tanévben 
nem változott s az e tanévben kiírt pályázat lehetővé fogja 
tenni, hogy a jövő szemesztert már a teljes kar munkája in-
dítsa meg. A jelentés kiemeli a jogakadémia azon ünnepsé-
geit, melyekkel egyrészt vitéz nagybányai Horthy Miklós 
kormányzóságának 10 éves évfordulóját, másrészt az Ágostai 
Hitvallás megalkotásának és az augsburgi 1530-i birodalmi 
gyűlésen való bemutatásának négy évszázados évfordulóját 
megünnepelte. Ez utóbbi alkalommal Emlékkönyvet adott 
ki magyar és német nyelven, valamint zarándokútat rende-
zett a történelmi Augsburg városba a dékán s a tanári kar és 
if júság egyrészének a részvételével. Maga az Emlékkönyv, — 
amely már 40 ives terjedelmével és külső kiállításával is mo-
numentális, — valóságos eseményszámba ment a magyar pro-
testáns egyházi irodalomban, melynek a legutóbbi évtizedben 
legnagyobb munkája. De nagyjelentőségű e könyv nemzet-
közi viszonylatokban is, amennyiben nemcsak a közös protes-
táns kapcsolatok mélyítésére alkalmas, hanem méltó hirde-
tője annak a munkának, amelyet a kis Magyarország kevés 
evangélikussága, közelebbről egyetlen ev. jogi főiskolánk ki-
fejt . A zarándokút pedig igazi lelki élmény volt jogászaink 
számára és kiválóan alkalmas arra, hogy evangélikus öntu-
datuk felébredjen. A jogakadémia ebben az évben is teljes 
összhangban működött az Eperjesi Ev. Kollégiumi Diákszö-
vetséggel s részt vett annak minden megmozdulásában. Elő-
kelő vendégeként üdvözölhette továbbá f. é. február hó 25-én 
Se tálii Emil dr. ny. finn miniszterelnököt, volt kultuszminisz-
tert, utóbb Finnország budapesti követét, aki melegen érdek-
lődött a jogakadémia átmentéséről, alapjairól, jogi és tanul-
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mányi viszonyairól és hangsúlyozta, hogy hazájába visszatér-
ve is, a legnagyobb jóindulattal lesz mindenkor Magyarország* 
egyetlen ev. főiskolája iránt. 

Miután Bruckner Győző dr. e. i. dékán megbízatása az el-
múlt tanévben lejárt, a tanári kar 1929 június hó 17-én tar-
tott ülésében a következő háromévi ciklusra, egyhangú javas-
lattal, ú j ra őt jelölte s e jelölést az egyházkerületi elnökség 
170/1929. sz. határozatával megerősítette s a következő há-
rom évre ú j ra dr. Bruckner Győzőt bízta meg a dékánátus 
vezetésével. A tanári kar tagjai közül ez évben Dr. Szontagh 
Vilmos jogakadémiai ny. rk. tanár szerzett egyetemi magán-
tanári képesítést s ennek következtében, eddigi közszolgálati 
éveinek beszámításával az V. f. o. 2. fokozatába lépett elő. A 
fenntartóhatóság, a tanári kar javaslatára Csorba Zoltán mis-
kolci ref. reálgimnáziumi h. tanárt angol nyelvi lectori minő-
ségében megerősítette. A jogakadémia professzorai a lefolyt 
tanévben igen kiterjedt és termékeny tudományos irodalmi 
működést fe j te t tek ki s ezévi munkásságuk kultúrérték tekin-
tetében még az előbbi éveket is felülmúlja. E munkásság leg-
kiemelkedőbb dokumentuma a már említett Emlékköny, de a 
professzorok még ezenkívül is nagy irodalmi munkásságot 
fej tet tek ki. Munkáik közül kiemelendő Bruckner Győzőnek 
„Igló kir. korona- és bányaváros története", Hacker Ervin-
nek „Kriminalitás és bevándorlás", Schneller Károlynak „Ha-
landóságunk nemzetközi viszonylatban", Szontagh Vilmos-
nak „Közjogi problémáink szuverénitásunk szempontjából" 
és Zsedényi Bélának „Nagy-Miskolc problémája" című mun-
kái. De több kisebb cikket, tanulmányt, számos könyvszem-
lét ír tak még a professzorok szakfolyóiratokba, valamint a 
miskolci és budapesti lapokba. 

A tanári kar kul túrmunkája ez évben is hatásosan /elő-
mozdította Miskolc város és jogakadémia közötti viszony ki-
mélyülését. Részt vett a jogakadémia Miskolc társadalmának 
úgyszólván minden megmozdulásában és különösen kieme-
lendő e téren a Magyar Statisztikai Társaság miskolci köz-
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gyűlése, amely egyenesen a jogakadémia tudományos mun-
kálkodásának az eredménye. Eredményt fejtettek ki továbbá 
az elmúlt tanévben a jogakadémia szemináriumai is, amelyek 
keretében egyre több és több joghallgató veszi ki részét a 
munkálkodásból. A tanulmányi eredmény az elmúlt tanévben 
kielégítő volt, a vizsgálati eredmény javult, szép eredménnyel 
zárultak a kiírt pályatételek és a jogászifjúság a Miskolci 
Jogászéletben, valamint általában a helybeli lapokban is 
élénk irodalmi működést fe j te t t ki. 

A jogakadémia első évére az elmúlt tanévben a vall. és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter rendelete értelmében csak 
bO joghallgató volt felvehető, s az elsőévesek létszámát a be-
következő tanévre a miniszter 40-ben állapította meg. Ez a 
rendelkezés, már csak a jelentkezők nagy számára való tekin-
tettel is, sérelmes és az egyházkerület közbelépését igényli an-
nál is inkább, mert az egyébként előálló költségvetési hiány 
mintegy 1400 pengőre rúg, ami az akadémia fentartását tel-
jes mértékben kockázatossá teszi. A jogakadémia könyvtára 
az elmúlt tanévben 380 kötettel gyarapodott. Menza-alapja 
22.312 P. 23 fillért, kórházalapja 491b P. 60 fillért tesz ki. A 
gyámintézeti és segélyalapból az előadásokat szorgalmasan 
látogató és jó eredménnyel kollokváló szegénysorsú joghall-
gatók között az elmúlt tanévben 1557 P. került kiosztásra. 
A Miskolci Jogász Turista Egyesület az augsburgi zarándok-
úton résztvett 19 joghallgatót 3200 P. tanulmányi segélyben 
részesítette, a tandíjelengedések összege 3970 P.-t, a jutalmak 
összege 40 P.-t tett ki. Humánitárius célokra és az ev. egyházi 
intézmények támogatására a jogakadémia összesen 256 pen-
gőt juttatott . A jogászifjúság igen élénk társadalmi és egye-
sületi életet élt s részt vett Miskolc társadalmi és kultúrális 
életében is. A Miskolci Jogász Turista Egyesület a turisztika 
és a sport terén végzett érdemes munkát s rendezte meg a le-
folyt tanévben Miskolcon a magyar jogi főiskolák közös athlé-
tikai versenyét. A tanév, a tradicionális szokásokhoz híven, az 
idén is ballagással végződött. 



A közgyűlés 

1. a jelentést köszönettel, elismeréssel veszi tu-
domásul, büszkeséggel tölti el az az értékes kultúr-
munka, amelyet a jogakadémia tudós tanári kara ez 
évben még az előző évek nagy munkásságát is felül-
haladva a haza, az egyház, a tudomány és a kultúra 
oltárán kifej tet t s különös köszönettel és elismerés-
sel adózik Bruckner Győző dr. e. i. dékánnak az 
ágostai hitvallás négyszázados évfordulójára ki-
adott ama monumentális Emlékkönyv megszerkesz-
téséért, amely a magyar protestáns egyházi iroda-
lomban valóságos eseményszámba megy, de egyben 
ama áldozatos s fáradhatatlan munkásságáért is, 
mellyel a hitvallás bemutatásának helyére, a törté-
nelmi nevezetességű Augsburgba zarándoklást szer-
vezett és vezetett. 

2. Szontagh Vilmos dr. jogakadémiai nv. rk. ta-
nárnak, a debreceni Tisza István m. kir. Tudomány-
egyetemen a közigazgatási jog eljárási jogi része 
tárgykörből való magántanári habilitációja után az 
egyházkerületi elnökség 1930. évi április hó 13-i ha-
tállyal a közszolgálati éveinek beszámításával az V. 
f. o.-ba való sorozásával nyilvános rendes tanárrá 
való előléptetését jóváhagyólag tudomásul veszi; 

3. Sztehló János dr. eperjesi kollégiumi másod-
felügyelőnek s a jogakadémia közel három évtizeden 
át működött magántanárának f. é. augusztus 16-áu 
történt elhalálozása alkalmából, emlékét, mivel az 
ősi Kollégiumot mindig önzetlenül szolgálta s annak 
felvirágoztatása körül nagy érdemeket szerzett, köz-
gyűlési jegyzőkönyvében örökíti meg. 

4. A jogakadémia magyar polgári perjogi, ke-
reskedelmi- és váltójogi, továbbá a magyar magán-
jogi, osztrákjogi és bányajogi tanszékeire f. é. szep-
tember hó 16-án új jonan megválasztott, illetve kine-
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vezett jogakadémiai ny. rendkívüli tanárokat, dr. 
Haendel Vilmos, debreceni m. kir. ítélőtáblai tanács-
jegyzőt és dr. Zelenka István Nógrád vármegyei 
szolgabírót jogtanári állásukban megerősíti s őket a 
hivatalos eskü letételére felhívja. 

5. Megrendülve szerez tudomást e jelentésből 
arról, hogy a m. kir. Vallás és Közoktatásügyi Mi-
niszter úr a jogakadémiára az 1930—31. tanévre fel-
vehető joghallgatók létszámát, a létszám kérdésében 
tett felterjesztéseket eddigelé figyelemre se mél-
tatva, újra 40-ben állapította meg, hogy e csekély 
létszám mellett még a jeles és jó előmenetelü i f j ak 
részére sem lenne elegendő hely s hogy a létszámnak 
ily alacsony keretek között való megállapítása a jog-
akadémia költségvetését teljesen megingatja s az 
eredményesen működő» és a tudománvos körök által 
is kellő elismerésben részesülő ev. főiskola jövőjét 
újra a bizonytalanság elé vezeti és veszélyezteti. 

A helyzet komolyságának megfontolt mérlegelése 
után s ama meggyőződéstől vezetve, hogy az 1920. 
évi XXV. t. c. 2. §.-ban a m. kir. Vallás és Közokta-
tásügyi Miniszter részére megállapított discretioná-
lis jogkör nem értelmezhető és gyakorolható olykép-
pen, hogy e miniszteri megállapítás az ev. egyház 
ősi, történelmi főiskola fenntartási jogát illuzóri-
kussá tegye, avagy az egyház egyetlen s nehéz küz-
delmek árán átmentett ősi főiskolájának fennmara-
dását csak veszélyeztesse is, mert ez az intenció sem 
a törvény szavaiból, sem megalkotásának körülmé-
nyeiből ki nem magyarázható, sőt azzal homlokelle-
nest ellentétben van, a jogakadémiára felvehető 
hallgatók létszámát az akadémia létfenntartási 
szükségleteinek a szempontjából a maga részéről 
legalább is 100 főben állapítja meg s ehhez képest 
utasítja az elnökséget, hogy e határozat végrehaj-
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tása, illetve a létfenntartási érdekből feltétlenül 
szükséges megfelelő számú felvétel lehetővé tételére 
és az örökös izgalmakat és bizonytalanságot keltő 
kérdés állandó érvényű rendelkezéssel való elinté-
zése biztosítására vezető lépéseket illetékes helyen 
tegye meg. 

6. Az egyházkerületi elnökségnek, illetve a püs-
pöknek a jogakadémia kormányzata körüli összes 
intézkedéseit megerősíti, e tekintetben a felhatal-
mazást a következő közigazgatási évre is megadja 
s az egyházkerületi elnökségnek a főiskola szem-
pontjából oly értékes, fáradságot nem ismerő mun-
kásságáért elismerő és hálás köszönetét nyilvánítja. 

Egyetemes közgyűlés figyelmébe ajánlandó, 
hogy hívja fel az egyházakat és iskolákat a miskolci 
jogakadémiai tanári kara által kiadott ((Ágostai 
Hitvallás) emlékkönyvnek a megszerzésére. 

23. (Zs.) Gerhardt Béla c. főigazgató, mint az egyházke-
rület miskolci ev. tanítóképzőintézetének igazgatója, beter-
jeszti az intézet 1929—30. tanévi működéséről szóló jelentését. 

A jelentés szerint az iskolai év 1929. évi szeptember hó 
9-én már az intézet 190.000 P. költséggel emelt Dayka Gábor-
utcai épületében vette kezdetét s az épület felavatása a kerü-
leti közgyűlés keretében 1929 szeptember hó 11-én történt 
meg. Az intézeti épület eddigelé a célnak megfelelőnek bizo-
nyult s megállapítható, hogy az iparosok jó munkát végeztek. 
A belső berendezés és felszerelés folvamatban van. Belső be-
rendezésre az intézeti pénztár 1.334.82 P.-t, az internátus be-
rendezési tárgyaira 8.641.91 P.-t fordított. Az intézet belsősé-
gét torna és játék célokra tették használhatóvá és a Vk. mi-
niszter által adományozott 2000 P. befektetésével az intézet 
tornaszereit egészítették ki s ilvképpen sikerült a testnevelési 
feltételeknek is kielégítően eleget tenni s az eredményt biz-
tosítani. 
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A lefolyt tanévben az intézet öt évfolyamára összesen 
214 növendéket vettek fel. Kimaradt 5, vizsgát tett 209. A bi-
zonyítványt nyert tanulók közül ev. vallású volt 56 (26.8%), 
ref. 73, róm. kath. 73, gör. kath.7. Bentlakó 58, bejáró 151. 
Miskolci illetőségű és lakos 71, borsodmegyebeli 76, más me-
gyebeli 61, megszállt területbeli 1. 

A bentlakó 58 növendék közül a köztartás asztalánál reg-
gelit kapott mind az 58, ebédet 47 és vacsorát 46. A köztartás 
berendezési és felszerelési tárgyaira 3.693.46 P.-t fordítottak. 

A tanítás feladatait az igazgató, 5 rend. tanár, 1 gazd. 
szaktanár, 2 óraadó és 2 hittanár végezte. Az óraadó tanárok 
egyike Ligeti Ede sajókazai lelkész volt, ki az ev. vallástant 
tanította heti 6 órában és végezte az exhortációt heti 2 félórá-
ban. A gyakorló iskolai tanító munkáját a másik óraadó Mó-
zes Imre áll. el. iskolai igazgató végezte. Az óraadóknak a 
többlet órákért az iskolai pénztár 4.129.10 P.-t fizetett ki. 

Tanítóképesítö vizsgálatot az intézetben két alkalommal 
tartottak. Az elnöki tisztet e vizsgálatokon Lichtenstein 
László egyházmegyei felügyelő, Tóth József tb. esperes és Li-
geti Ede lelkész látták el. A decemberi jav. képesítő vizsgálat 
alkalmával tanítói oklevelet nyert 5 (ev. 2, ref. 3), kántori 
bizonyítványt pedig 1 ev. növendék. A június hóban tartott 
vizsgálaton részt vett 43 növendék és 3 ismétlő vizsgára uta-
sított jelölt. Szóbeli vizsgálatra bocsátottak 44-et, tanítói ok-
levelet nyert 42. Ezek közt ev. 8, ref. 19, róm. kath. 12. és gör. 
kath. 3. Kántori bizonvítvánvt szerzett 7 ev. oki. tanító. 

%> i 

A tanév folyamán kiadott oklevelek száma 47, ev. kántori bi-
zonvítvánvok száma 8. 

Az intézetet a tanév folyamán több alkalommal megláto-
gatta a püspök, a kerületi felügyelő és egy alkalommal Sarudi 
Ottó kir. főigazgató. A fenntartóhatóság képviseletében a 
tanév folyamán a püspök több izben tett lépéseket egyrészt a 
7. tanári tanszék, másrészt a gyakorló iskolai tanszéknek ál-
lamsegéllyel való betölthetése érdekében, e fáradozásokat 
azonban sajnos, siker nem koronázta. 
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Az igazgató által kezelt pénztárak összes bevétele 
100.113.43 P, kiadása 100.032.13 P, pénztári maradványa 81.30 
P. volt. Az intézeti pénztár bevétele 68.899.47 P., kiadása 
68.440.48 P., maradványa 458.99 P., követelése a tanulóktól 
638.72 P. Az internátusi pénztár bevétele 7.400.00 P., kiadása 
10.439.36 P., hiánya 3.039.36 P., követelése a tanulóktól 89.00 
P. A köztartási pénztár bevétele 23.813.96 P., kiadása 
21.152.29 P., maradványa 2.661.67 P., követelése a tanulóktól 
584.00 P. Segély címén befolyt az intézet pénztárába: Az 
egyetemes egyház pénztárától 1.600.00 P., Miskolc város 
pénztárától 1.200.00 P. 

A közgyűlés 

1. a jelentést s a tanári kar ügybuzgó működését 
elismeréssel veszi tudomásul; 

2. meleg elismeréssel emlékezik meg az intézőt 
kiváló igazgatójának, Gerhardt Béla c. főigazgató-
nak érdemeiről és fáradhatatlan munkásságáról és 
megállapítja, hogy legnagyobb részben az ő odaadó 
buzgalmának és kitartásának köszönhető, hogy kerü-
letünknek e nagymultú s menekült intézménye nyu-
godt, biztos s ma már kényelmes és megfelelő ú j ott-
hont találhatott; 

3. meleg elismeréssel és köszönettel emlékezik 
meg egyben Gerhardt Béláné őméltósága ama nagy-
lelkű és áldozatos munkásságáról is, amellyel egye-
dül nemes szivének parancsát követve, az intézeti 
köztartást az egész éven keresztül önmaga s oly fé-
nyes eredménnyel vezette, hogy a növendékek kitűnő 
ellátása mellett még jelentékeny megtakarítást is 
elért. 

23. (Zs.) Előadó ismertette s a közgyűlés tárgyalta a mis-
kolci (eperjesi kollégiumi) tanítóképző-intézet szervezeti és 
kormányzati szabályzatának tervezetét. 



A közgyűlés a tervezetet a bemutatott szöveg 
szerint egész terjedelmében elfogadja s megerősítés 
végett az egyetemes közgyűlés elé terjeszti. Megala-
kítja egyben a tanítóképző-intézet felügyelő bizott-
ságát is s felügyelőnek Lichtenstein Lászlót, II . fel-
ügyelőnek Duszik Lajost, a kerület delegált két ren-
des tagjaként dr. Vietórisz Józsefet és Hegedűs Vik-
tort, póttagjaként pedig Marcsek Jánost választja 
meg Ezzel egyidejűleg a hegyaljai egyházmegye kép-
viseleti kérelme is elintézést nyert. 

24. (Zs.) Zwick Vilmos igazgatóhelyettes, előadó beter-
jeszti a nyíregyházai ev. Kossuth Lajos reálgimnázium 1929— 
30. iskolai évi működéséről valamint a megtartott érettségi 
vizsgálatokról szóló beszámoló jelentését. 

A jelentés szerint az iskola a reálgimnáziummá történő 
fokozatos átalakulás út ján még csak odáig jutott el, hogy hat 
osztályban tanítottak a reálgimnáziumi tanterv, a két felső 
osztályban pedig a régi gimnáziális tanterv alapján, de azzal 
a változtatással, hogy a görög és görögöt pótló tantárgyak he-
lyébe a francia nyelv került. Még be sem fejeződött az átala-
kulás, már is ú j reformot kell a kultuszminiszter rendelete ér-
telmében életbeléptetni. 1930 szeptember hó 1-ével az 1. osz-
tálvba a latin nvelv helvébe a német kerül heti 5 órával, s a 

V V V / 

latin nyelv fokozatosan előbb a III. , majd az V. osztályba ke-
rül vissza. 

Az elmúlt iskolai év minden különösebb megszakítás nél-
kül folyt le. A Kormányzó Tanács Teltsch Kornél reálgimná-
ziumi tanárt ö évre igazgatónak választotta meg, vitéz dr. 
Dengelegi Lajos tanár a budapesti ev. gimnáziumhoz nyert 
meghívást s helyét megfelelő képesítési ev. tanár hiányában 
Mikler Sándor ny. kir. tanfelügyelő, mint óraadó töltötte be. 
Az intézet vallástanára, Máczay Lajos, betegsége miatt két 
havi szabadságon volt s távolléte alatt a vallásoktatást Kónya 
Gábor ref. hitoktató látta el testvéri előzékenységgel. Kiss 
László rg. tanár pedig az ifjúsági exhortációkat vezette ez-
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alatt. A Kormányzó Tanács és a tanári kar meleg ünneplésben 
részesítette 25 éves tanári jubileuma alkalmából Zwick Vil-
mos rg. tanárt , iskolai, egyházi és társadalmi téren kifejtett 
munkásságáért. 

Elhunyt a lefolyt tanév alatt az intézeti Kormányzó (Ta-
nács egyik értékes tagja id. Barzó Pál géplakatosmester s he-
lyét Bertalan Kálmán földbirtokos foglalta el. 

A tanári kar iskolai teendőin és pedagógiai értekezletein 
kívül részt vett az egyházi és társadalmi élet mozgalmaiban 
is. Az iskolai munkát Ady Lajos tankerületi kir. főigazgató, a 
tornatanítást pedig Ivocza Géza testnevelési felügyelő ellen-
őrizte. 

Az iskolaépület és berendezés szerénysége mellett is az 
iskolai munka eredményes és sokoldalú volt. Élénk volt az 
if júsági egyesületi élet s nagy gondot fordított a tanári kar az 
i f júság valláserkölcsi nevelésére és hazafias érzésének ápolá-
sára. 

Az iskola két legifjabb intézménye a Diákotthon és az 
Öreg diákok Egyesülete, működésének első évében az iskola 
jó hírét és anyagi megerősödését újabb sikerekkel gazdagí-
totta. A Diákotthonban egyelőre 27 növendék nyert elhelye-
zést, célj aira a \ k. mk. miniszter eddig 30.000 P.-t folyósított 
s a következő két költségvetési évben még 20.000 P.-t fog ren-
delkezésre bocsátani. A Diákotthont Zágoni Dezső rg. és test-
nevelési tanár vezeti. 

Az iskola tandíjkedvezmény, ösztöndíj, jutalomdíj és 
segély címén 3300 P.-t jut tatot t az erre érdemes, szegénysorsú 
tanulóknak. 

Az iskola pénzügyi helyzete aggasztó. A dologi államse-
gély nevetségesen csekély, mindössze 8.48 P., a tanári fizetés-
kiegészítésként eddig élvezett 92 és fél százalékos államse-
gélyt a kultuszminiszter f. é. július 1-ével 86 és fél százalékra 
szállította le s mivel Ny ir egy háza városa f. é. május hó 1-ével 
a I I I . lakbérosztályba nyert besorozást, többletként az iskola 
költségvetését ezekből kifolyólag mintegy 5000 P. terheli. 
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x\ Kormányzó Tanács ennek következtében, hogy az esetleg 
beálló hiányt a minimumra csökkentse le, szükségesnek látta 
a köztisztviselői tandíjkedvezmény beszüntetését. 

Érettségi vizsgálatokat az elmúlt tanévben három izben 
tartottak. Szóbeli érettségi vizsgálatot tett 44 tanuló, jelesen 
érett 8, jól 8, érett 24 és javító vizsgálatra utasíttatott 4. 

A tanulók száma 422 rendes és 17 magántanuló volt. 
A szaporodás a mult tanévhez képest 19. Osztályvizsgálatot 
tet t : 425. Vallás szerinti megoszlás: ág. hitv. ev. 90, ref. 148, 
unit 1, róm. katli. 49, gör. kath. 12, izr. 125. Előmenetelre 
nézve 29 jeles, 77 jó, 217 elégséges, 44 egy tárgyból elégtelen, 
29 két és 14 több tárgyból elégtelen. Magaviselet tekintetében 
271 példás, 121 jó és 8 szabályszerű. Igazgatói megrovást ka-
pott 11, tanárkarit 3 tanuló. Eltanácsolás folytán kilépett 2, 
kizáratott 1 tanuló. 

A közgyűlés a jelentést, amelyből azt látja, hog}-
az intézet az örvendetes fejlődés ú t ján van, tudomá-
sul veszi és a tanári karnak hálás elismerését nyilvá-
nítja. 

25. (Zs.) Adorján Ferenc igazgató, előadó beterjeszti a 
nyíregyházai ev. leánygimnázium 1929—30. tanévi működésé-
ről és az érettségi vizsgálatokról szóló beszámoló jelentését. 

A jelentés kiemeli, hogy az Igazgatótanácsnak az a tö-
rekvése, hogy az intézetnek saját épületet szerezzen, ebben az 
évben is sikertelen maradt. Remélhető azonban, hogy a gaz 
dasági viszonyok javulásával, az egy izben már előirányzott 
építkezési segélyt az intézet mégis csak megkaphatja. Az in-
tézetnek a mostani tantermekben való elhelyezése addig is, 
ha nem is ideális, de megfelelőnek bizonyult. 

Az intézetet, amint erről a közgyűlés elé került tavalyi 
jelentés is megemlékezett, az elmúlt évben pénztárosa részé-
ről nagy veszteség érte. E veszteséget még nem sikerült ki-
heverni, de a takarékos és körültekintő gazdálkodás már is 
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elért annyit, hogy az anyagi egyensúly egy-két év alatt való 
teljes helyreállása remélhető. 

A Vallás és Közoktatásügyi m. kir. miniszternek a fele-
kezeti iskolák államsegélyét generaliter csökkentő rendelke-
zése az iskolára mindössze 75 P. 68 f. terhet rótt. Ez az összeg 
magában véve csekély, de félős, hogy a kormány az egyszer 
már kölcsönös megállapodással megrögzített államsegélyeket 
a jövőben az iskolafenntartók előzetes megkérdezése nélkül 
fogja csökkenteni. 

A tanulók létszáma, a gazdasági válság behatásaként, a 
lefolyt tanévben csökkent, 274 volt, 9-el kevesebb, mint az 
előző tanévben. A vallási megoszlás a következő: ev. 27, ref. 
61, unit 1, róm. kath. 81, gör. kath. 27, izr. 72. Az érettségi 
vizsgálatok sikere alig marad mögötte a mult évi jó ered-
ménynek. A vizsgára jelentkezett 20 tanuló közül jelesen 
érett 8, jól érett 7, elégségesen érett 4, egy tárgyból javító 
vizsgálatra utasít tatott 1. 

Az intézet és a tanári kar fokozott mértékben fordított 
gondot a növendékek vallásos és erkölcsi nevelésére, de ép oly 
mértékben a hazafias szellem ápolására és az adott lehetősé-
gek között a testi kulturára is. 

Az intézetnek a lefolyt tanév kezdetén 12 rendes és 2 he-
lyettes tanára volt. A két helyettes tanárt , Molnár Rózsit és 
Dumizmay Izabellát a nagybizottság tanév közben rendes 
tanárokká léptette elő. 

A jelentés kiemeli végül, hogy 1927-ben, midőn a leány-
középiskola differenciálódott, az igazgatótanács a leánykö-
zépiskolai törvényben foglalt azon megállapításra támaszkod-
va, hogy a leányliceum épp úgy jogosít az egyetemre, mint a 
leánygimnázium, a leányliceumi tipust választotta. Ez tetsze-
tős forma volt, mert a modern nyelvek intenzivebb tanítását 
tűzte ki célul. A különböző leányközépiskolai tipusok tanter-
vei azonban csak az intézetnek liceummá történt átszervezése 
után jelentek meg. Ezek, a minisztériumnak egyes rendelke-
zései és az egyetemeknek a nőhallgatók felvételi körüli eljá-
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rása azután azt a meggyőződést érlelték ki, hogy a leányliceu-
mok végzett növendékeinek az egyetemen való tovább tanu-
lása megvan nehezítve. így vált szükségessé, a szülők sürgető 
kérésére az intézetnek a leánygimnáziumi típusra való vissza-
térése s e tipus mellett az intézet ma a modern nyelveket sem 
hanyagolja el s az egyetemek minden fakultására minősít. 

A közgyűlés a jelentést, amelyből azt látja, hogy 
az intézet ma már az örvendetes fejlődés ú t j án van, 
az intézet vezetője és tanári kara részére nyilvání-
tott elismerése mellett, tudomásul veszi. 

26. (Zs.) Tóth József előadó beterjeszti az egyházkerület 
1929. évi népmozgalmi statisztikai adatairól szóló kimutatást. 

Tudomásul szolgál. 

27. (Ál.) Az egyházkerületi pénzügyi bizottság előadója 
beterjeszti a bizottságnak a lefolyt közigazgatási évben kifej-
tett működésére, az 1929. évi számadásokra, az 1931. évi költ-
ségvetésre és a vanyarczi birtokra vonatkozó jelentését. En-
nek értelmében a bizottság a lefolyt közigazgatási évben egy-
szer, f. évi augusztus hó 28-án tartott ülést, amely alkalommal 
a felügyelőosztály megvizsgálta a könyvek és okmányok 
alapján az 1929-ik évi számadásokat, í 11. ennek a megtörténtét 
tudomásul vette s 

I. megállapította a számadásokból, hogy az 1929. évi for-
galmi kimutatás szerint 

bevétel 99.863.02 P 
kiadás 97.479.06 P 
maradvány . . . 2.413.96 P 

A vagyonmérleg szerint 
cselekvő vagyon . . 9.846.43 P 
szenvedő vagyon . . 9.846.43 P. 

Kezelési költségszámlán túlkiadás, vagyonapadás: 2.352.15 P. 



50 

A teljes ülés tudomásul vette a számadási eredményt és a 
számadásokat hitelesítette. 

Tudomásul vette a számadások keretében azt is, hogy a 
Boldácsy-alap számadása is elkészült és az itt felmerült bizo-
nyos differenciák elimináltattak, úgy, hogy a végleges rende-
zés ezzel az intézkedéssel megtörtént. Ilyen értelemben ter-
jeszti javaslatát a pénzügyi bizottság teljes ülése az egyház-
kerületi közgyűlés elé. 

Az értékek elhelyezését illetőleg azt javasolja a bizottság, 
hogy azok 70 százaléka a „Nyiregyházi Takarékpénztáregye-
sület "-nél, 30 százaléka az „Általános Hitelintézet "-nél helyez-
tessék el a jövőben. 

Tudomásul vette a bizottság, hogy a lefolyt évben a pénz-
tárban kétszer történt rovancsolás, mely a pénztárt rendben 
találta. 

Javasolja a bizottság, hogy a hűséges pénztárkezelésért a 
pénztári tisztviselőknek és Schulcz György könyvelő szakértő-
ellenőrnek a kerületi közgyűlés hálás köszönetének a kifejezé-
sével a f elment vény t a szokásos fenntartással adja meg. 

I I . Megállapította folytatólagosan a teljes ülés az 1931-ik 
évi egyházkerületi költségvetést, amely a következő: 

A) Bevételek: 

1. Államsegély 1948. XX. t. c. alapján . . . 16.000.— P 
„ közvetlen 2.844.— P 

2. Kamatok 550.— P 
3. Missziói lelkészek 250.— P 
4. Fenntartási járulék 1.200.— P 
5. Vizsgadíjak 480.— P 
6. Szegény egyházak és hitokt. közalapból . 32.— P 

. 7. óraadók 112.— P 
8. Rendkívüli államsegély 490.— P 

22.246.— P 
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B) Kiadások: 

a) Dologi: 

1. Irodabér 800.— P 
2. Fűtés, világítás 200.— P 
3. Irodai szükséglet 150.— P 
4. Uti költségek 1.200.— P 
5. Alapítványi kamat 40.— P 
6. Jegyzőkönyv nyomtatására 320.— P 
7. Szabad rendelkezés 800.— P 
8. Theologiai otthon 100.— P 

b) Személyi: 

1. Piisi>öki fizetési pótlék 6.000.— P 
Püspöki nyugdíj intézeti járulék . . . . 603.80 P 

2. Irodaigazgató fizetési pótlék és lakbér . . 2.140.— P 
Irodaigazgató nyugdíj intézeti járulék . . 613.— P 

3. Másodlelkész fizetési pótlék és lakbér . . 2.140.— P 
Másodlelkész nyugdíj intézeti járulék . . 217.37 P 

4. Missziói lelkész 208.— P 
Missziói lelkész nyugdíj int. járulék . . . —.— P 

5. Pénztár kezelő 200.— P 
6. Ellenőr, könyvelő 300.— P 
7. Számvevő 48.— P 
8. Kerületi főjegyző 80.— P 
9. „ jegyzők á 40.— P 80.— P 

10. „ pénzügyi biz. jegyző 40.— P 
11. „ levéltárnok 40.— P 
12. Irodaszolga 1.080.— P 
13. „ beteg- és nyugdí j illeték . . . 70.— P 
14. „ fűtése 332.— P 
15. Egyházmegyei esperesség tiszavidéki: 

esp. tiszteletdíj 640.— P 
egvházm. segély 308.— P 
káplántartási díj 2000.— P 2.948.— P 
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Egyházmegyei esperesség hegyaljai: 
esp. tiszteletdíj 640.— P 
egyházm. segély 308.— P 
káplántartási díj 2000.— P 2.948.— P 

16. Keresztyén If júsági Egyesület . . . . 480.— P 
17. Gépírónő 960.— P 
18. Sajtó tudósító 144.— P 
19. óraadók 112.— P 
20. Közalapi járulék 290.— P 
21. Protestáns irodalmi társaság 250.— P 

25.634.17 P 
Kiadási többlet : 3.388.17 P 

A pénzügyi bizottság ezt a hiányt nem lát ja aggasztónak 
és reméli, hogy ezt nagyobb nehézségek nélkül le lehet küz-
deni. 

Megjegyzi, hogy a személyi szükségletek cime alatt Hro-
nyeez József egyházkerületi irodaigazgató javára beállította 
— azonban csak személyre szólólag, — a nyugdíj intézeti fenn-
tartói járulékot is, amely 335.25 P. Az irodaigazgató hiványa 
szolgált alapul. 

A bizottság kéri az egjdiázkerületi közgyűlést, hogy a 
bemutatott költségvetést állapítsa meg, illetve fogadja el. 
A költségvetéssel kapcsolatosan intézett el a bizottság egyes 
segélykérvényeket, illetőleg tesz a közgyűlésnek javaslatokat 
az allábiakban: 

Czirka Béla II . theol. hallgató; 
Rezessy Zoltán végzett theol. hallgató segély iránti kérel-

mét fedezet hí j ján nem tudja teljesíteni; 
Fábry Tivadar ny. katonai lelkésznek hasonló okból nem 

nyújthat váltókölcsönt. 
Ugyancsak nemleges elintézést nyertek az alábbi kérvé-

nyek és megkeresések: 
A Párisi Magyar-egylet kérvénye a francia árvízkárosul-

tak segélyezésére; 
az Országos Erzsébet Otthon, 
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a Felvidéki Főiskolai Hallgatók, 
a Kvassay Jenő emlékbizottság segélykérvénye, 
a Brit és Külföldi Bibliatársulat, 
a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége, 
a néhai Gvurátz Ferenc emlékét megörökítő bizottság, 
a Nyomorék Gyermekek Otthona, 
a Nyíregyházi Hadirokkantak. 
Új komárom evangélikus templomépítési segély iránti 

kérelme a szabadrendelkezési alapból leendő méltányos támo-
gatás végett a püspök jóindulatába ajánltatik. Hasonlókép-
pen a Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti Szövetségének 
a kérvénye is. 

A Protestáns Irodalmi Társaság kérése a költségvetés-
ben elintézést nyert. 

Nikelszky Zoltán taníjtóképző-intézeti igazgató özvegyé«^** 
uelt-a kérvényét a bizottság az egyetemhez rendeli pártolólag 
felterjeszteni. 

A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület az esetben tá 
mogatható a rendelkezési alapból, ha újabb kérvényt nyújt be 

Az Ágostai Hitvallás 400-ados emlékére a Jogakadémia 
tanári kara által kiadott Emlékkönyv egy magyar és egy né-
met példányát javasolja a bizottság megrendelni a kerület 
részére. 

Az Egyetemes Gyámintézet folyó évi nyiregyházai köz-
gyűlésére 200 P. rendkívüli segélyt javasol megszavazni. 

A költségvetés ez évben is hiánnyal zárulván, a p. ii. bi-
zottság Űjcsanálos abbeli igényét, hogy a kerületi fenntartói 
járulék fizetésének kötelezettsége alól mentesíttessék, sem-
mivel sem látja megokoltnak és teljesítendőnek. 

A p. ii. bizottság teljes ülése a kerület pénzügyeinek 
lassú, de határozott fejlődését figyeli meg, ami örvendetes 
tudomásul szolgál, és arra indítja a bizottságot, hogy elnöké-
nek: Zorkóczy Samu őméltóságának eredményes fáradozá-
sáért hálás köszönetet mondjon és ugyanezt javasolja a köz-
gyűlésnek is. 
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I I I . Foglalkozott továbbá a pénzügyi bizottság a mis-
kolci Tanítóképző-intézet gazdasági és építkezési ügyeivel. 
Számadásainak felülvizsgálata a kerületi számvevőszék elé 
tartozik ugyan, azonban pénzügyeinek intézése és ellenőrzése 
a pénzügyi bizottság ügye, amelyre vonatkozólag megállapí-
totta a bizottság, hogy Gerhardt Béla c. főigazgató a legtelje-
sebb elismerést kiérdemlő sikerrel vezeti. Az intézet építke-
zési számlájából megállapítható, hogy összesen 37.549.72 P. 
tartozása van, fedezete viszont 38.900 P., ebben a Protestáns 
Országos Hitelszövetkezet részéről még nem folyósított 
37.400 P. kölcsönrészlet. Tekintettel arra, hogy ez az összeg a 
végérvényesen a kerület és a Hitelszövetkezet között megkö-
tött kölcsönügylet értelmében már rég folyósítandó lett volna, 
a bizottság felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben az össze-
get nem folyósítaná, a Hitelszövetkezet ellen tegye meg a 
bírói lépéseket. 

Tudomásul vette és tudomásul adja a bizottság a tanító-
képző intézeti igazgató ama jelentését, hogy az intézet épülete 
a Gazdáknál 90.000 P., a berendezés 2000 P., tehát összesen 
92.000 P. értékben van biztosítva. 

Javasolja végül a bizottság a közgyűlésnek, hogy átérez-
vén annak a nagylelkű, megértő támogatásnak a jelentőségét, 
amellyel tanítóképzésünk ügyét Miskolc thjf . város ezideig 
nagy lendülettel a teljes siker felé előbbre vitte, fejezze ki 
iránta, ill. vezetősége iránt átiratban mélyen érzett hálás kö-
szönetét. 

IV. A pénzügyi bizottság teljes ülése foglalkozott még a 
vanyarczi birtok ügyével és megnyugvással s megelégedéssel 
vette tudomásul világi elnöke jelentéséből, hogy a birtokon 
végzett építési, tatarozási munkák befejezést nyertek, az ösz-
szes vállalkozók ki vannak elégitve és a Miskolcon elhelyezett 
7300 p ngős váltótartozás is az erre tartalékolt összeggel ki-
egyenlítést nyert, úgy, hogy ez idő szerint már csak a 18.000 
pengős váltótartozás áll fenn a Pesti Magyar Kereskedelmi 
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Banknál, amelynek letörlesztése a jövőben nagyobb nehézsé-
geket nem fog okozni. 

A bizottság, minthogy a bérlő újabb kívánságot tataro-
zást illetőleg nem jelentett be, a karbahozatalt befejezettnek 
tekinti és most már a bérlőtől a befejezés Írásbeli elismerésé-
nek szorgalmazását ta r t ja szükségesnek. 

V. A bizottság végül tudomásul veszi, hogy Nandrássy D. 
Aurél, aki éveken át teljesítette az egyházkerületi pénztárke-
zelésben az ellenőrkönyvelői teendőket: megbízatásáról sú-
lyos betegsége miatt lemondott. Javasolja, hogy az egyházke-
rületi közgyűlés buzgó munkálkodásáért hálás köszönetét tol-
mácsolja távozó tisztviselőjének. 

Egyúttal javasolja a közgyűlésnek azt is, hogy a lelépő 
tisztviselő helyébe Schulcz György választassák meg ellenőr-
könyvelőnek, aki a pénztári kezelés teljes rendbehozataláért 
és szakszerű lelkiismeretes vezetéséért már eddig is osztatlan 
elismerésünket érdemelte ki. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentését tu-
domásul veszi és 

I. Az 1929. évi számadásokat jóváhagyja és az 
egyetemes számvevőszékhez felterjeszteni rendeli. 

Megnyugvással fogadja a Boldácsy-alap elszámo-
lásával kapcsolatosan tett intézkedést ; 

hozzájárul az egyházkerületi pénzek elhelyezé-
sére vonatkozó javaslathoz; 

a pénztári tisztviselőknek az odaadó és önzetlen 
fáradozásáért köszönetet szavaz és a f elment vényt a 
szokásos fenntartással megadja. 

I I . Elfogadja a pénzügyi bizottság költségvetés-
tervezetét és azt 25.639.17 P. szükséglettel, 22.246 P. 
fedezettel és így 3.388.17 P. hiánnyal az 1931. évre 
megállapítja; 

s ezzel kapcsolatosan elfogadja s határozati 
erőre emeli a költségvetéshez fűződő javaslatokat. 



Örömét fejezi ki afelett, hogy az egyházkerület 
pénzügyei egészségesebb mederbe terelődtek és re-
mény van arra, hogy nehéz pénzügyi helyzetünk las-
sanként megkönnyebbül, ezért pedig egyházkerületi 

pénzügyeink vezetőinek: a pénzügyi bizottság elnök-
ségének őszinte köszönetét ró j ja le. 

I I I . Megnyugvással lá t ja a miskolci tanítóképző-
intézet építkezési ügyének befejezésével kapcsolato-
san a pénzügyi kérdések rendezését is és Gerhadt 
Béla c. főigazgatót az intézet szakszerű és kifogásta-
lan pénzügyi adminisztrációjáért szeretettel köszönti. 

Tudomásul veszi a bizottság azon intézkedését, 
mely szerint világi elnökét felhatalmazza hogy a Pro-
testáns Országos Hitelszövetkezet ellen az elmaradt 
kölcsön összeg folyósítása végett peres eljárás ú t ján 
tegye meg a szükséges lépéseket. 

Miskolc város közönségének átiratban köszöni 
meg azt a nagylelkű anyagi és erkölcsi támogatást, 
amellyel tanítóképzőnk felépítését lehetővé tette. 

IV. A vanyarczi birtokról beterjesztett jelentést 
a közgyűlés örvendetes tudomásul vette és az épüle-
tek karbahozatalának, ill. az épületek helyreállítása 
befejezésének Írásbeli elismerésére hívja fel a bérlőt. 

V. Sajnálattal vette végül tudomásul a közgyű-
lés Nandrássy D. Aurél egyházkerületi ellenőr-köny-
velőnek lemondását s érdemei feljegyzésével mond 
búcsút hűséges munkásának, akinek helyébe egyhan-
gúlag a p. ü. bizottság javaslata értelmében Schulcz 
Györgyöt választja meg, aki eddig is szakszerű, lelki-
ismeretes, odaadó munkájáért a kerület részéről csak 
elismerést érdemelt ki; felhívja őt arra, hogy a leg-
közelebbi alkalommal tegye le a hivatali esküt az egy-
házkerület elnöksége előtt. 
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28. (M.) Az egyházkerületi nyugdíj-bizottság jelenti, 
liogy a nyugdíjbizottság iilést nem tartott , kerületi nyugdíjat 
senki nem kér, mert az oly csekély, hogy arra a tagok igényt 
nem tartanak. 

Tudomásul szolgál. 

29. (Ál.) Előadó bemutatja a Baldácsy-segélyosztó bizott-
ság jelentését, mely szerint a segélyek a következőképen osz-
tandók el: 

I. 4000 P.-t javasol a püspöknek, miután a püspöki java-
dalmazásban a mult év óta kedvezőbb változás nem követke-
zett be; 

II. Egyházaknak az alábbi segélyek kiosztását javasolja: 
Tállyának 1000 P., Fancsalnak 400 P., Diósgyőrnek 600 B., 
Komádinak 1000 P., Tokajnak 500 P., Sátoraljaújhelynek 500 
P. Továbbá missziói gondozási költségekre Éipataknak 100 
P., Ózdnak 100 P.; 

I I I . Személyeknek az alábbi segélyek kiutalását java-
solja: Dr. Dómján Elek 400 P., Tóth József 300 P., Vietórisz 
László 300., özv. Csók Gvörgyné 200 P., Erdős Mihály 200 P., 
Hronyecz Pál 200 P., özv. Wallentinyi Aladárné 200 P., Belák 
Sándor 100 P., Csákó Gyula 100 P., Hronyecz József 100 ., 
Pálv Dénes 100 P., Szelényi Endre 100 P., Varga László 100 
P., Bortnyik György 100 P., Kopcsó János 100 P., Lábossá 
Lajos 100 P., Szikszav Zoltán 100 P., Szlávik Mátyás 100 P., 
Materny Lajos 100 P., özv. Czékus Lászlóné 100 P., özv. Ko-
vácsi Cryuláné 100 P., özv. Krmami Lajosné 100 P., özv. Bort-
nyik Gvörgyné 100 P., özv. Vida Lajosné 100 P., Honéczy 
Margit 100 P., Jungmann Ilona 100 P., Farbaky Gizella 100 P. 

A közgyűlés az előterjesztést elfogadja, egyben 
meghatalmazza a püspököt, hogy amennyiben a 
búzaárak változása folytán az egyházkerület pénztá-

> rába a tervezetnél kevesebb összeg folynék be, akkor 
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a fent megállapított segélyösszegeket aránylagosan 
leszállított mértékben utalványozza. 

30. (M.) Az egyházkerületi ösztöndíjak kiosztása az ala-
pítványok elértéktelenedése folytán ebben az esztendőben se 
történhetik meg. Az alapítványtevők leszármazottai felkeres-
tettek az alapítványok helyreállítása végett, ennek azonban 
mindeddig nincsen meg az eredménye. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az ala-
pítványokat továbbra is nyilvántartja és a helyreál-
lításukra vonatkozó korábbi határozatát megújít ja. 

31. (M.) Az egyházkerületi számvevőszék beterjeszti a 
jelentését, amely szerint a beérkezett számadásokat felülvizs-
gálta és rendben találta. Beérkezett a Kossuth Lajos-reálgim-
názium, a leánygimnázium, a tanítóképzőintézet és a jogaka-
démia számadása, valamint a hegyaljai egyházmegye zárszá-
madása és költségvetése. A tiszavidéki egyházmegye száma-
dása nem érkezett be, ennek felülbírálását a számvevőszék 
az elnökségre bízza. 

A közgyűlés a számvevőszék jelentését tudomá-
sul veszi. 

32. (V.) Dr. Dómján Elek egyházkerületi gyámintézeti 
egyházi elnök beterjeszti az egyházkerületi gyámintézet mű-
ködéséről szóló jelentést. Sajnálattal állapítja meg, hogy a 
gyűjtés jóval kevesebbet eredményezett, mint az előző köz-
igazgatási évben. A gyűjtés eredménye — a miskolci jogaka-
démia 100 pengős adományával és a gyámintézeti istentiszte-
let 51 P. 86 fillért kitevő offertoniumával együtt — 1.648 P. 
81 fillér; a múlt évinél 1.203.97 P.-vel kevesebb. A gyűjtésből 
a kerülethez szabadrendelkezésre felterjesztett 700.16 P.; 
amelyből 350.08 P. osztatott ki a ker. Gyámintézet. Ezen ösz-
szeget a jogakadémia 100 P-ős adománya egészítette ki, mely 
összegből a segélyért folyamodott egyházközségek közül Diós-
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györ-vasgyának, Üjcsanálosnak, Sátoraljaújhelynek és Kis-
várdának 100—100 pengőt szavazott meg a közgyűlés, míg a 
fennmaradó 50 P.-t a jákfalvai iskolának juttatta. A többi 
kérvényeket mind pártolólag terjeszti föl az egyet, gyáminté-
zethez azzal, hogy segélyezésre első helyen: Diósgyőr-vas-
gyárt és Geszterédet ajánlja. Abaújszántó, Jákfalva, Ruda-
bánya, Sátoraljaújhely és Tokaj a Gusztáv Adolf-egyesiilet-
hez intézett kérvényeit a gyámintézeti közgyűlés illetékes 
helyre felterjeszteni rendelte. 

A gyámintézeti közgyűlés nagy örömmel üdvözölte az 
egyetemes gyámintézetet abból az alkalomból, hogy idei ren-
des közgyűlését kerületünkben Nyíregyházán fogja megtar-
tani. Felhívta a gyámintézet minden rendű és rangú munká-
sait, hogy e közgyűlésen minél nagyobb számmal vegyenek 
részt és lehetőség szerint tegyék le adományaikat a gvámin-
tézet oltárára. 

Bejelenti elnök, hogy egyházkerületünk pénzügyi bizott-
sága az egyetemes gyámintézet megajándékozására 200 pen-
gőt utalt ki, míg a kerület tanítóegyesület a napokban Nyír-
egyházán tartott közgyűlése alkalmából ugyanezen célra 50 
P.-t gyűjtött. Sajnálattal jelenti továbbá, hogy báró Rad-
vánszky Kálmán egyházker. gyámint. vil. elnök tisztéről le-
mondott, amelyet a gyámintézeti közgyűlés sajnálattal tudo-
másul vette és elrendelte az így megüresedett tisztség betölté-
sét azzal, hogy az egyházmegyei gyámintézetek szabályszerű 
szavazatukat az egyházker. gyáminézeti közgyűlés előtt egy 
hónappal juttassák az egyházkerület gyámintézet egyházi 
elnökéhez. 

A gyámintézeti istentiszteleten az igét megragadó erővel 
1 hiszik Lajos miskolci lelkész, egyházkerületi lelkészi fő-
jegyző hirdette. 

A gyámintézeti közgyűlést az egyházi elnökön kívül az 
ismételten távollevő vil. elnök helyett Pazár István hegyaljai 
gyámint. vil. elnök vezette. 

A gyámintézeti közgyűlés — arra való tekintettel, hogy a 
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gyámintézet céljai és kötelességei némely egyházközségben a 
vezetők vagy a hívek tudatában is elhalványodtak, felkéri az 
egyházkerületi közgyűlést, hogy az egyházközségeket fel-
hívni és utasítani szíveskedjék, v hogy a közegyház védelme 
alatt álló gyámintézet ügyét nemcsak általában méltányolni, 
hanem alapszabályaiban foglalt s az egyházközségekre és ve-
zetőkre rótt kötelezettségeknek ezentúl minden tekintetben 
megfelelni igyekezzenek. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a gyámin-
tézet samaritánusi munkájáról szóló jelentést. A 
gyűjtési eredmény bizonyos mérvű csökkenését első-
sorban a leromlott gazdasági viszonyoknak tudja be 
s reméli, hogy ezek enyhültével a gyámintézet szent 
munkája a kívánt sikereket fogja felmutathatni. 
A gyámintézet ügyének lelkes felkarolását az egy-
házkerület minden tényezőjének kötelezően figyel-
mébe a jánl ja a közgyűlés. Az egyetemes gyámintéze-
tet kerületünkben tartandó közgyűlése alkalmából 
szivesen köszönti, a gyámintézeti istentisztelet szóno-
kának pedig építő igehirdetéseért hálás elismerését 
nyilvánítja. 

33. p. A szabolcsi misszióra vonatkozólag jelenti az elő-
adó, hogy a Kálmánháza-érpatak-geszterédi missziói kör 
lelki gondozását Hronyecz József püspöki irodaigazgató tel-
jesíti, aki az egyes pontokon istentiszteleteket tar t és általá-
ban a missziói lelki szükségleteket ellátja. 

Mivel azonban a misszió területén élő evangélikus hívek 
nagy száma rendszeres lelkigondozást igényel és egyházi 
szervezetben tömörítést, a tiszavidéki egyházmegye felhatal-
mazta és megbízta esperesét azzal, hogy a jövő évi egyház-
megyei közgyűlés elé a szabolcsi missziónak egyházközséggé 
szervezéséről terjessze elő részletesen kidolgozott javaslatát. 
Az egyházmegye közgyűlését erre a határozatra egyrészt a 
nagy területen veszélyeztett evangélikus lelkek mentésének 
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a kötelességtudata, másrészt az a tény birta rá, hogy ezen a 
területen templom (Érpatak) lelkészlak céljára fordítható 
épületek és némi földbirtok (Geszteréd) is a nagy cél érde-
kében rendelkezésre áll; Kálmánházán pedig templomépítés-
hez készülődnek a hívek és erre a célra országos gyűjtést in-
dítottak. 

A közgyűlés a jelentést megnyugvással veszi 
tudomásul s az új egyház alakításának tervét, 
amely a szabolcsi misszió végleges rendezését je-
lenti, bizakodó reménnyel üdvözli. 

34. p. (D.) Jelenti az előadó, hogy az Eger-gvöngyösi 
misszióban az elmúlt közigazgatási évben is a régi módoza-
tok mellett végzett lelkipásztori munkát. 

Törekvése volt mindkét helyen gyermekeink lelkének 
megnyerése Egyházunk számára, tehát munkája tanítás 
volt. Idő folyamán a jelentkező szükséglethez képest össze-
állította azt a tanítási minimumot, mely véleménye szerint. 

7 %J «/ 

föltétlenül szükséges az evangélikus öntudat kialakításához. 
Ez nagyon hasonlít a konfirmációi anyaghoz. 

Ige-hirdetést két ízben Egerben tartott, ugyanott két 
előadást is. 

Gyöngyösön nem végzett ilyen munkát; ennek főként 
anyagi okai vannak. 

Mindkét helyen mindenik kiszállást főként az evang. 
híveink meglátogatásásra használta fel, aminek ugyan lát-
ható megmérhető eredménye még nem mutatkozik, de áldás 
van rajta. 

Leghathatósabb pasztorizációt levelezés és az „öröm-
hír" révén végzett. 

Kívánsága: az anyagi bázis biztosítása. 
Tudomásul szolgál. 

35. p. (Y.) Előadó beterjeszti a putnoki misszióról szól«'» 
jelentést; Putnok az ózdi anyaegyházközségnek fiókegy-
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háza, melyet az anyaegyházközség lelkésze részesített lelki-
gondozásban. A különböző fokú iskolákban 47 növendékünk 
volt, akiket heti 7 órában tanított. A polgári iskolai növen-
dékekből megalakított I f j . Luther-Szövetség dicséretre 
méltó működést fej te t t ki. A növendékek 32 ifjúsági lapot 
járat tak. 

A havonként egyszer tar tot t istentiszteleteken az isko-
lás növendékek is részt vettek. Az istentiszteletek helye az 
áll. polgári iskola egyik tanterme volt, 3 ízben a ref. tem-
plomban volt Úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet, 
Örvendetesen mélyül el az egyliázias érzés az egyszerűbb 
hívek lelkében, viszont szomorú jelenség, hogy a jó példa-
adásra hívatott előkelőbb állású hívek jórészben távol tart-
ják magukat az egyházi élettől. 

A 120 lelket számláló fiókegyház az anyaegyház által 
átengedett adóval szépen gyarapít ja templomépítési alapját. 

Panaszolja a jelentést tevő lelkész, hogy a misszió gon-
dozására a felsőbb hatóság nem nyúj t elégséges anyagi erőt, 
mely körülmény esetleg lehetetlenné fogja tenni a szépen 
megindult építő munka folytatását, 

A közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul 
az előterjesztett jelentést s elhatározta, hogy meg-
keresi az egyetemes közgyűlést, hogy a szórvány és 
a missziók gondozására az eddiginél jóval több 
anyagi segítséget nyújtson egyházkerületünknek. 

36. p. A szolnoki misszióra vonatkozólag Kuthy De-
zső megbízott misszionárius jelentése beszámol a szolnoki 
misszió fejlődésének 1929—30. évi szakáról. Lényege, hogy 
az elmúlt közigazgatási év folyamán újabb határozottabb lé-
péseket tett a kitűzött cél: az önálló egyházközséggé való 
alakulás felé. A templomépítés érdekében kielégítő ered-
ménnyel folyik az országos gyűjtés; megvan a remény arra, 
hogy rövid néhány esztendő múlva sikerül Szolnokon olyan 
templomot építenünk, amely nemcsak a gyülekezet szükség-
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leteit elégíti ki, hanem a megyei székhelyen egyházunk te-
kintélyét is emeli. Az egész szolnoki missziói kör gondozásba 
vétetett egy állandó segédlelkész alkalmazásával. A hívek 
vallásos egyházias buzgósága példaképül szolgál a többi hit-
felekezeteknek is. Az Ige hirdetéséről, a hitoktatásról, va-
sárnapi iskola vezetéséről megnyugtatólag gondoskodás tör-
tént. Alakult nőegylet is, mely a gyülekezet szegényeiről, 
konfirmándus gyermekeiről gondoskodik. 

A közgyűlés megnyugvással és örömmel veszi 
tudomásul a jelentést és Kuthy Dezső megbízott 
misszionárius és munkatársainak elismerését és há-
láját fejezi ki. 

37. p. (M.) Elnökség jelenti, hogy a jövő évi egyházkerü-
leti közgyűlés megtartása ügyében meghívás eddigelé egy egy-
házközség részéről sem érkezett s így annak a helyét annak 
idején az elnökség állapítja meg. 

Tudomásul szolgál. 

38. p. (V.) Levéltáros jelenti, hogy az egyházkerületi le-
véltár az átköltözködés folytán még rendbe nem jöhetett. A 
régi nem fontos iratok kiselejtezése, átnézése sok időt igényel. 
A levéltár folytonos rendezés alatt áll s a levéltáros mindent 
elkövet arra nézve, hogy a levéltár, ha lassan is, de teljesen 
rendbe jöjjön. 

Az érkező iratok katalógusba vétetnek és illető helyükre 
helveztetnek el. 

V 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

39. p. (V.) Előadó jelenti, hogy az egyházkerületi lelkész-
egyesület, dacára a múlt évi határozatnak (m. é. ker. jkv. 39. 
p.), a lefolyt közigazgatási évben működést nem fej tet t ki s 
ezért természetszerűleg jelentést nem terjesztett be. örömmel 
közli, hogy a tiszavidéki egyházmegyei lelkészegyesület meg-
alakult. 
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A közgyűlés az előadó jelentését tudomásul ve-
szi s m. évi idevonatkozó határozatát fentar t ja . 

40. p. (M.) Napirendre került a tiszavidéki egyházmegye 
felterjesztése kapcsán a komádii, biharvármegyei községben 
alakult ág. hitv. evang. egyházközség azon kérelme, hogy az 
egyházkerületi közgyűlés az egyházközség közgyűlésének f. 
évi március hó 25-én hozott ama határozatát, amely szerint 
anyaegyházközséggé alakul, vegye tudomásul és hagyja jóvá. 

Az egyházkerületi közgyűlés a komádii egyház-
község határozatát a tiszavidéki egyházmegye hatá-
rozata, ill. javaslata értelmében, a felhozott indokok 
alapján, jóváhagyja s Komádit, amely a bányai egy-
házkerület fenhatósága alatt missziói egyházköz-
ségként kezeltetett, anyaegyházközségnek nyilvá-
nít ja. 

41. p. (F.) Előadó bemutatja és ismerteti az 1929. évi egye-
temes közgyűlés jegyzőkönyvének 79. pontja alapján készült 
„Vallástanárok képesítésére vonatkozó szabályrendelet" ter-
vezetét. 

A közgyűlés a különálló vallástanári vizsgát 
nem helyesli, — azonban szükségesnek ta r t ja a val-
láspedagógiának és valláspszichológiának a theolo-
giai tárgyak közé való felvételét, — valamint azt, 
hogy a lelkészi vizsgálat a hivatkozott pedagógiai 
tárgyakkal megfelelően egészíttessék ki és ez a vizsga 
egyúttal vallástanári képesítésül is szolgáljon. 

42. p. (F.) Előadó bemutatja és tüzetes szóbeli indoko-
lással ismerteti az 1929. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 50. és 
az 1929. évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 23. pontjai 
alapján készült „Egyházvédelmi szabályzat" tervezetét. 

A közgyűlés méltányolva az egyházvédelmi sza-
bályzat megalkotását előidéző és annak ezidősze-
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ľint i szükségességét involváló, tényekkel alátámasz-
tottan megvilágított indokait, — a szabályzatterve-
zetet jóváhagyólag elfogadja és felsőbb jóváhagyás 
végett az egyetemes közgyűléshez felterjeszti. 

43. p. (V.) Előadó jelenti, hogy a m. kir. Erzsébet Tudo-
mány-Egyetem Sopronban működő Evangélikus Hittudomá-
nyi Karának dékánja — az alapító-levél 3-ik pontja értelmé-
ben megküldötte püspökünknek az 1929—30. tanév mind a két 
felében beiratkozott hallgatók névsorát. Az első félévben 9, a 
második félévben 10 volt a fakultáson az egyházkerűletünk-
beli hallgatók száma. 

'Tudomásul szolgál azzal, hogy kerestessék meg 
az egyházegyetem aziránt, hogy a fakultáson a tót és 
a német nyelv intenzív tanításáról gondoskodni mél-
tóztassék. 

44. p. (F.) Elnökség bejelenti, mikép a Nemes Károly fő-
esperes elhunyta folytán megüresedett egy egyházkerületi 
számvevői, a jogtanári választóbizottságba egy tagsági és egy-
házkerületi törvényszéki bírói, — a Lichtenstein László le-
mondása folytán megüresedett egy egyházkerületi pénzügyi 
bizottsági tagsági, — a Nandrássy IX Aurél Jeipondása követ-
kezteben megüresedett kerületi wmmvovm-eiyi . bigvigi, — a 
Ligeti Ede lemondása folytán megüresedett egy kerületi 
pénzügyi bizottsági felügyelői osztály tagsági és egy kerületi 
tanítóképzőintézeti bizottsági tagsági tisztség, melyeknek be-
töltése vált szükségessé. 

A közgyűlés egyhangúlag az egyházkerületi 
számvevői állásra, valamint a jogtanári választóbi-
zottsági tagságra Tóth József fancsali h. esperes-lel-
készt, — az egyházkerületi törvényszéki bírói állásra 
Varga László abaújszántói lelkészt, — a kerületi 
pénzügyi bizottsági tagságra Dr. Schneller Károly 
egyetemi magántanár, miskolci jogakadémiai tanárt, 
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i - í i . - A- ^ • fe» - ^tióc-íU/^ ~ . .. — a kerületi .wtiiiu ui.Mgi lag.Mgia Schult*. György 
a Rimamurány—Salgótarjáni R. T. tisztviselőjét, — 
a kerületi pénzügyi bizottság felügyelői osztály tag-
ságára/Muuzci Káiuh in . jcgyintézeti főnök,—nytr-
egyháai lolkénd,/--?es végül a kerületi tanítóképző in-
tézeti bizottsági tagságra Varga László abaújszántói 
lelkészt választotta meg. Dr. Poltin Endre vil. 
jegyző, Varga László törvszéki bíró, dr. Zelenka Ist-
ván és dr. i f j . Haendel Vilmos megválasztott jogaka-
démiai tanárok a közgyűlés színe előtt a törvényes 
esküt letették. 

45. p. (V.) Tárgyalta a közgyűlés a diósgyőr-vasgyári 
fiókegyháznak az anyaegyháztól való elválása, ill. önálló 
anyaegyházzá való alakulása kérdését. Előadó jelenti, hogy a 
két érdekelt egyházrész egyhangúlag meghozta erre vonatko-
zólag a maga határozatát, amelynek végső fokon való jóváha-
gyását a hegyaljai egyházmegye f. évi közgyűlésében öröm-
mel javasolta. E nagy jelentőségű kérdéssel az előértekezlet, 
és az ez által kiküldött jogügyi bizottság is behatóan, lelkiis-
meretesen foglalkozott s amennyiben megállapította, hogy 
szétválás esetén, mind a két egyházrész életképes, előadó 
azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a hegyaljai egyházmegye 
f. é. közgyűlése jkvi 26-ik pontjában foglalt javaslatát — a 
megválasztandó diósgyőrvasgyári lelkész kongruája kiesz-
közlésének feltétele mellett — határozati erőre emelni méltóz-
tassék. 

A közgyűlés az előadó javaslatát elfogadja s a 
kongnia kieszközlésének feltétele alatt a diósgyőr-
vasgyári fiókegyháznak anyásítását elhatározza. Az 
ú j egyházközséget Isten áldó kegyelmébe ajánlja. 

46. p. (M.) Tárgyaltatott a hegyaljai egyházmegye folyó 
évi közgyűlésének ama felterjesztése, hogy az egyházkerület 
az egyetemes egyház ú t ján ismételten szorgalmazza a magas 
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kormánynál a lelkészek és állami hitoktatók fizetésének ren-
dezését. Bár köztudomású az állam súlyos anyagi helyzete, c 
kérdés igazságos, méltányos megoldása nem szenvedhet to-
vábbi-halogatást. Erre jóakarattal á magas kormánynak meg-
kel I keresnie és találnia a szükséges fedezetet. A" magyar 
evangélikus lelkészi kar már éppen eléggé kivette a részét a 
folyton fokozódó nyomorúságból s ideje lenne, hogy az állam-
hatalom végre elvárható megértéssel nyújtsa feléje segítő ke-
zét. Az önálló állami hitoktatói állások fizetésének rendezése 
pedig nagyon időszerű. 

A közgyűlés az egyetemes közgyűlés útján meg-
sürgeti a kormánynál a lelkészi korpótlékok teljes 
valorizálását, továbbá az önálló állami hitoktatók il-
letményének rendezését, végül a tanítói fizetésekből 
a kántori illetményeknek a törlését. Különösen szük-
ségesnek véli a kerületi közgyűlés, hogy a lelkészi és 
tanítói javadalomban a boletta-törvénv kifolyása 
következtében beállott javadalomcsökkenéssel szem-
ben az egyetemes közgyűlés a kormánynál megfelelő 
előterjesztést tegyen. 

47. p. (F.) Előadó bemutatja és tüzetes szóbeli indokolás-
sal ismerteti a nyiregyházai ág. liitv. ev. leánygimnázium szer-
vezetéről és kormányzatáról szóló szabályrendelet tervezetét. 

A közgyűlés az alapos tudással és kiváló szakéi-
telemmel megszerkesztett szabály rendelettervezetet 
jóváhagyólag elfogadja és felsőbb jóváhagyás végett 
az egyetemes közgyűléshez felterjeszti. 

48. p. (V.) Tárgyalta a közgyűlés a tiszavidéki egyház-
megye felterjesztését a Nagypéntek megünneplése tárgyában, 
melyben azt javasolja: írjon fel egyházkerületünk az egyete-
mes egyházhoz, hogy tegyen előterjesztést a m. kir. kormány-
hoz olvan értelmű kormánvrendelet kibocsátása érdekében, 

r v 

hogy az evang. vallású hivatalnokok és hivatali alkalmazottak 
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Nagypénteken mindennemű szolgálattétel alól mentessenek 

49. p. (F.) Előadó bemutatja a Szenészi Gyula, Feliéi* Gá-
borné és Weiszer Gyuláné leánygimnáziumi tanárnők és 
Varga László reálgimnáziumi tanár nyiregyliázai lakosoknak 
az egyházkerületi közgyűléshez benyújtott kérelmét, amely-
ben a magyarországi ág. hitv. ev. középiskolák és leánykollé-
giumok tanárainak Szolgálati Szabályzata 19. §-ának a módo-
sítását kérik. 

A közgyűlés a kérelmeket további eljárás végett 
a nyiregyliázai ág. hitv. ev. reálgimnázium kor-
mányzótanácsához és a nyiregyliázai ág. hitv. ev. 
leánygimnázium igazgatótanácsához, mint illetékes 
tényezőkhöz utalja. 

Ezzel a tárgysorozat kimeríttetvén, a közgyűlés a püspök 
buzgó imádságával véget ért. 

Hitelesíti a jegyzőkönyv 3-ik pontjában kiküldött bizott-

fö l . 

Az egyházkerületi közgyűlés a tiszavidéki egy-
házmegye felterjesztésében foglaltakat kész öröm-
mel magáévá teszi és ily értelemben keresi meg az 
egyetemes közgyűlést, 

sag. 

Miskolcon, 1930. szeptember 20-án. 

Dr. Zelenka Lajos Dr. Geduly Henrik 
egyházkerületi felügyelő püspök 

Dr. Z sédén y i Béla Duszik Lajos 
egyházkerületi vil. főjegyző 

Dr. Foltin Endre 
egyházkerületi vil. jegyző 

egyliázker. e. főjegyző 

Mar esek János 
egyházker. e. jegyző 

Dr. Bruckner Győző Vietórisz László 
Tóth József egyházker. e. jegyző 

Hronyecz József 
hit. bizotts. tagok. 



Melléklet. 

Kerületünk üdvözlő irata 
a Kormányzó Ür 10 éves jubileumán. 

Föméltóságú Kormányzó Űr! 

Az alattvalói hódolat és Föméltóságod gondviselésszerű 
egyénisége által szívünkből kiváltott szeretet és hála indítá-
sára járulunk fenkölt szine elé, hogy kormányzói működésé-
nek í(). évfordulóján a vezetésünk alatt álló Tiszai Ág. Hitv. 
Evangélikus Egyházkerület egész közönségének áldó és hó-
doló üdvözletét tolmácsoljuk. 

Föméltóságod és vitéz hadserege adta vissza oltárainknak 
és templomainknak a biztonságot, bitó árnyékában és börtön 
mélyén járt jobbjainknak a szabadságot, éjszakáinknak a bé-
kességet, fejünknek a tisztességet. Föméltóságod kardja biz-
tosította ez Isten kegyelméből még magyarnak megmaradt 
országdarabon a munkát, a rendet, a törvény és tekintély tisz-
teletét. Föméltóságod áldott személye a világító fényoszlop a 
reánk szakadt nehéz éjszakában. 

Imádkozó lélekkel borulunk le a kegyelem Atyja előtt s 
midőn hálát adunk Föméltóságodért, kit a hűség jutalmazó-
jául, az árulás és lázadás megfenvítöjéiil, tehát drága hazánk 
megmentöjéül adott nekünk, kérjük Istent : áldja meg és tartsa 
meg tovább, övezze szívét — mint rózsalánccal — boldogság-
gal, fejét felséggel és dicsőséggel s tegye nevét áldottá, fény-
lővé nemzedék röl-nemzedékre. Amen. 

Fogadja Föniéltóságú Urunk hódoló köszöntésünket. 
Kelt a Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerületnek, 1930. szep. 

tember 10-én Debrecenben tartott közgyűlésében. 

Pr. Zelenka Lajos s. k. Dr. Geduly Henrik s. k. 
egyházkerületi felügyelő. püspök. 

Puszik Lajos s. k. 
főjegyző. 
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