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A tiszai ág. hitv. evangélikus egyházkerület 
1935. évi szeptember hó 27. napján, 

Miskolcon tartott közgyűlésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E . 

Jelen vannak: 
D. Geduly Henrik püspök és Dr. Streicher Andor he-

lyettes, majd később Flomrogdi Lichtenstein László, e köz-
gyűlésen hivatalába iktatott egyházkerületi felügyelő elnök-
lete alatt a következő közgyűlési tagok: 

A) Egyházkerületi tisztviselők és bírák: 
Dr. Zsedényi Béla főjegyző, Duszik Lajos főjegyző, Mis-

kolc, 
Belák Sándor jegyző, To-

kaj , 
Marcsek János jegyző, Ózd, 
Tóth József törvsz. bíró, 

Fancsal, 
Varga László ker. számvevő, 

Abaújszántó, 
Fancsali Joób Olivér h. püs-

pöki titkár, levéltáros, 
Nyíregyháza. 

Miskolc, 
Dr. Aradványi Endre jegyző 

Nyíregyháza, 
Dr. Bartus Dezső ügyész, 

Miskolc, 
Dr. Röck Aladár ügyész^ 

Miskolc, 
Dr. Vietórisz István ügyész, 

Nyíregyháza, 
Dr. Hacker Ervin törvsz. 

bíró, Miskolc, 
Dr. Szontagh Vilmos törvsz. 

bíró, Miskolc, 
Werner Gyula törvsz. bíró, 

Kisvárda, 
Maurer Károly ker. p. ü. biz. 

elnök, Nyíregyháza, 

B) Az egyházmegyék képviseletében: 
a) A hegyaljai egyházmegyéből: 

1. Hivatalból: 
— — — — — Duszik Lajos esperes, Mis-

kolc. 



» 

2. Szavazati joggal: 
Pazár István egyházfel- Berényi Sándor lelkész, 

ügyelő, Diósgyőr, Arnót, 
Dr. Nemes Géza egyházfel- Topscher Zoltán lelkész, 

ügyelő, Ujcsanálos, Diósgyőr-Vasgyár. 

3. Tanácskozási joggal: 
Dr. Sztehlo Zoltán jogakad. Erdős Mihály lelkész, Her-

tanár, Miskolc, 
Dr. Händel Vilmos jogakad. 

tanár, Miskolc, 
Dr. Zelenka István jogakad. 

tanár, Miskolc, 
Gerhardt Béla c. főigazgató, 

Miskolc, 
Becht József tanítóképző 

int. tanár, Miskolc, 
Woháner Dezső ttóképző 

int. tanár, Miskolc, 
Szabó József ttóképző int. 

tanár, Miskolc, 
Lehoczky Egyed ttóképző 

int. tanár, Miskolc, 
Zádor Tibor ttóképző int. 

tanár, Miskolc, 
Pártay Tivadar tanító, Ar-

nót, 

nádvécse, 
Garam Lajos lelkész, Eger, 
Ligeti Ede lelkész, Sajó-

kaza, 
Moravcsik Sándor lelkész, 

Diósgyőr, 
Tavassy Zoltán lelkész, Uj-

csanálos. 
Ferjentsik Sándor egyház-

tanácsos, Ózd, 
Krausz Sándor egyháztaná-

csos, Ózd, 
v. Platthy Miklós egyházfeL 

ügyelő, Alsókásmárk, 
Porubszky Béla egyh. fel-

ügyelő, Eger, 
Merényi Márton egyházta-

nácsos, Miskolc, 
Kimer Dezső egyháztaná-

csos. Miskolc. 

b) A tiszavidéki egyházmegyéből: 
1. Hivatalból: 

Dr. Streicher Andor egyház- Dr. Dómján Elek esperes, 
megyei felügyelő, Máté- Sátoraljaújhely, 
szalka, 

2. Szavazati joggal: 
Dr. Alexander Imre egyh. Fancsali Joób Olivér lei-

felügyelő, Szolnok, kész, Délszabolcsi misz-
Margócsy Emil egyházfel- szió, 

ügyelő, Nyíregyháza, Paulik János lelkész, Nyír-
egyháza. 
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3. Tanácskozási joggal: 

Dr. Kulcsár Barna egyház- Krieger Mihály lelkész, 
felügyelő, Nyírbátor, 

Csajka Endre egyházfel-
ügyelő, Sárospatak, 

v. Dr, Csaba Gyula egyh. 
ügyész, Nyíregyháza, 

Fux Antal egyháztanácsos, 
Debrecen, 

Dr. Horvay Róbert egyh. 
Il-od felügyelő, Debrecen, 

Stromp István egyháztaná-
csos, Szolnok, 

Szexty Emil egyháztanácsos, 
Debrecen, 

C) Fő- és középiskolai tanérképviselők : 
Dr. Bruckner Győző jog-

akad. dékán, Miskolc, 
Molitor Gusztáv ttóképző 

int. igazgató, Miskolc, 
Zsolnai Vilmos »Kossuth 

Lajos« reálgimn. igazgató, 
Nyíregyháza, 

Nyíregyháza, 
Pass László lelkész, Deb-

recen, 
Dr. Vető Lajos lelkész, 

Szolnok, 
Pályi Dénes lelkész, Ko-

rnádi, 
Hronyecz József lelkész, 

Nyíregyháza, 
Máczay Lajos vallástanár, 

Nyíregyháza. 

Weiszer Gyula ág. h. ev. 
leánygimn. igazgató, 
Nyíregyháza, 

Dr. Röck Aladár ttóképző 
int. felügyelő, Miskolc, 

Dr. Vietórisz József »Kos-
suth Lajos« reálgimná-

ziumi felügyelő, Nyíregy-
háza, 

Szohor Pál ág. h. ev. leány-
gimn. felügyelő, Nyíregy-
háza. 

D) Tanító-képviselő: 
Kemény Péter egyházker. 

tanítóegyesületi elnök, 
Nyíregyháza. 

Megjelent, mint a Luther Társaság és az Evangélikus 
Hittudománykar képviselője: D. Kovács Sándor, továbbá az 
evangélikus saj tó és a bányai egyházkerület képviselője: 
Kemény Lajos, s mint az ősi kollégiumi pártfogóság tag ja : 
Dr. Szíávik Mátyás. 

Végül a beiktatandó egyházkerületi felügyelő üdvöz-
lésére megjelent testületek és hatóságok küldöttségei. (Fel-
sorolásuk az »üdvözlések« címe alatt.) 
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Előzmények és kísérő események. 

Püspökünk Őexcellenciája szept. 25-én este a liét óra 
előtt befutó vonattal érkezett meg Fancsali Joób Olivér h. 
püspöki titkár kíséretében; az egyház nevében Duszik Lajos 
lelkész üdvözölte, örömének adván kifejezést a betegségé-
ből teljesen felépült főpásztor egészségének helyreállásán, 
mely üdvözlésre Püspök a vendéglátó egyházra áldást-
kívánó meleg szavakkal válaszolt; a fogadóbizottság tagjai 
voltak: Ottlyk Árpád h. felügyelő, Lányi Ödön, Lehoczky 
Egyed, Dr. Fábry Béla presbiterek, Vida Frigyes, Szepessi 
Géza és Stitniczky János egyháztagok. Püspök a város 
fogatán a Korona-szállóbeli lakására hajtatott. 

Másnap, 26-án, reggel 9 órakor kezdődtek az előze-
tes tanácskozások, majd az egyesített bizottság ülésében 
minden, a napirendre tűzött fontosabb tárgy alapos meg-
vitatásban részesült, hogy a másnapi ünnepélyes közgyűlés 
elé lehető teljes előkészítésben kerüljön. Délben a tanító-
képző Felügyelő Bizottsága az intézet tanári szobájában 
tartotta meg ülését, amikor is a Gerhardt Béla c. főigazgató 
nyugalomba vonulása folytán megüresedő mathematika-
fizikai tanszékre Raisz Iván, kitűnően képesített tanárjey 
löítet, s az igazgatói állásra — a ker. közgyűlés jóváhagyá-
sától feltételezetten — Molitor Gusztáv tanárt válasz-
totta. Ugyancsak délben tartotta ülését a kerületi számvevő-
szék. Délután 3 órától a kerületi lelkészegyesület, majd 
a gyámintézet közgyűlése folyt az egyház tanácstermében. 

Öt órakor a gyámintézeti istentiszteletre kondultak meg 
a harangok; az ünnepi igehirdetést Varga László abaújszán-
tói lelkész tartotta építő hatással. 

Közben az 5.25-kor befutó budapesti gyorsnál fogadta 
az egyház lelkésze és küldöttsége Br. Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelőt és D. Kapi Béla dunántúli püspököt. 

A gyámintézeti istentisztelet után az előértekezlet 
tartatott meg, melyen azonban — mivel a tárgyak előzetes 
megbeszélés során előkészíttettek — senki sem kívánt külön 
valamely tárggyal foglalkozni; ekként vált lehetővé, hogy 
a collégiumi ősi pártfogóság is megtarthatta ülését, mely-
nek végeztével a már nagy számban megérkezett vidéki 
tagok vacsorára gyűlhettek a »Koroná«-ban. 
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Másnap, szeptember 27-én ünnepi képet öltött nem-
csak az egyház, melynek épületéről a nemzeti lobogó hir-
dette az elkövetkező jelentős eseményt, hanem a város is, 
melynek utcáin ünnepi feketébe öltözött férfiak, közöttük 
lelkészek s helybeli és vidéki küldöttségek tagjai sereglettek 
az evangélikus egyház temploma felé. Püspökünk az í. osz-
tályú érdemkereszt zöld selyemszalagjával és a teljes elis-
merés (Signum laudis) szép jelvényével ékesített Luther-
öltönyében az egyetemes Felügyelővel indult a 9 órakor 
kezdődő templomi könyörgésre, utána hosszú sorban a lel-
készek és világiak, valamint a Nőegyletek tagja i ; a nagy-
számban megjelentek csaknem megtöltötték a templom föld-
szinti és elsőkarzati padsorait. A »Jövel Szentlélek« szár-
nyaló dallamának elhangzása után a tanítóképző énekkará-
nak éneke közben Duszik Lajos főjegyző lépett az oltár elé 
s mondott lélekből fakadt imát, majd felolvasta az Efézu-
siakhoz írott levél 3. fejezetének 14—21. verseit. 

A beiktató közgyűlés megható, lelket emelő mozzana-
tokban és megnyilatkozásokban gazdag volt. Ugy a beikta-
tott székfoglaló beszéde, mint az üdvözlések felfigyeltető 
meglátások, találó felismerések és a szív és elme melegségé-
nek és fényének kisugárzásai voltak. 

Feledhetetlen kép, amint az oltár elé helyezett, zöld-
del leterített közgyűlési asztal előtt félkörben ültek az 
államhatalom képviselői s a két magyar evangéliumi egy-
ház kiválóságai: Br. Radvánszky Albert egyetemes fel-
ügyelő, Dr. Lázár Andor igazságügyminiszter, Dr. Tom-
csányi Kálmán belügyi államtitkár, vitéz Borbély-Maczky 
Emil főispán, majd a baloldali karélyon Dr. Baltazár 
Dezső, Dr. Kapy Béla, Farkas István püspökök, Farkas-
falvi Farkas Géza főgondnok, mögöttük a papság egyszerű 
Luther-öltönye és palást ja feketéllett, míg a padokat szoron-
gásig megtöltötte a beiktatandó egyházkerületi felügyelő 
egyéniségének varázsával az ünnepre gyűj töt t sokaság, az 
állami, városi, iskolai és társadalmi hivatalok, hatóságok és 
egyesületek küldöttsége. 

A közgyűlést Püspök nyitotta meg s a világi elnökség 
székét átadta Streicher Andor dr. tiszavidéki egyházmegyei 
felügyelőnek, ki minden megjelent tényezőt üdvözölt. 

Megható mozzanat volt, midőn a beiktatandó egyház-
kerületi felügyelő az érette ment küldöttség élén, a két 
főesperes között belépett a templomba; a tisztelet és sze-
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retet önkénytelen megnyilvánulása jeléül a gyülekezet fel-
állva fogadta az ünnepeltet; másik feledhetetlenül megkapó 
és szívet megremegtető volt, mikor az eskü elhangzása után 
a főpásztor az oltár elé állva s a köréje felvonuló lelkészek 
karában kezét áldóan a letérdeplő felügyelő fejére helyezve 
elénekelte az ősi »confirma Deust«-t. 

A közgyűlés ünnepélyes részének lefolyása után a mis-
kolci Evangélikus Nőegylet vezetősége villásreggelihez 
várta a vendégeket, mely belső értéket azzal nyert, hogy 
azt az egyház tagjai adták össze. 

A közgyűlés 12 órakor tovább folytatódván, minden 
zökkenés és nagyobb vitatkozás nélkül szép rendben véget 
ért délután 2 órakor. 

Utána a Korona termében 200 teritékes díszebéd követ-
kezett, mely ismét alkalmul szolgált az elme és a szív kin-
cseinek megragvogtatására. Pohárköszöntőt mondottak: 
Lichtenstein László a kormányzóra, D. Geduly Henrik püs-
pök a kerület felügyelőjére, vitéz dr. Görgey László presbi-
ter, felsőházi tag Lázár Andor igazságügyminiszterre és 
Tomcsánvi Kálmán belügyi államtitkárra, dr. Zsedényi Béla 
világi főjegyző Báró Radvánszky Albert egyetemes fel-
ügyelőre, Radvánszky Albert báró az ú j kerületi felügyelőre, 
Duszik Lajos egyházkerületi főjegyző a magyar honvéd-
ségre. Végül Paulik János kormányfőtanácsos, nyíregyházi 
lelkész a megjelent hatóságok és testületek képviselőire; 
mindez üdvözlésekre adott válaszolc — első sorban Lázár 
Andor igazságügyminiszteré — lelket gyönyörködtetők 
s belső értékben gazdagok voltak. 

A beiktatás és közgyűlés. 
1. Püspök a világi elnöki szék betöltésére Dr. Streicher 

Andort, a Tiszavidéki egyházmegye felügyelőjét, mint ez-
időszerint (a Hegyaljai egyházmegye felügyelőjének meg-
választása folyamatban lévén) egyetlen egyházmegyei fel-
ügyelőt kérvén Tel, az elnökség helyét elfoglalja. 

Helyettes egyházkerületi felügyelő, mint világi elnök 
a világi főjegyző jelentése alapján a közgyűlést alkotmány-
szerűen megalakultnak és határozatképesnek jelenti ki ; 
majd üdvözli a megjelent állami és egyházi kiválóságokat 
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és pedig: Dr. Lázár Andor igazságügyminisztert, mint vitéz 
jákfai Gömbös Gyula m. kir. miniszterelnök képviselőjét, 
egyben a dunántúli ref. egyházker. képviselőjét, Dr. Tom-
csányi Kálmán államtitkárt, mint a Belügyminiszter képvi-
selőjét, Dr. Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt, 
Dr. Baltazár Dezső ref. püspököt, mint a ref. konvent elnö-
két, Farkas István ref. püspököt és Farkasfalvi Farkas Gé-
zát, mint a Tiszáninneni ref. egyházkerület elnökségét, Dr. 
Kapy Bélát és Mesterházy Ernőt, a dunántúli egyházkerület 
elnökségét, vitéz Sonyi Húgó altábornagyot és a honvéd-
ség tiszti küldöttségét, a vitézi szék és testnevelési fel-
ügyelőség parancsnokait, a Luther-társaság és a theol. fakul-
tás nevében megjelent Dr. Kovács Sándor egyet, tanárt, az 
ev. és ref. egyházmegyék elnökségeit, Abaúj-torna és Bor-
sod— Gömör—Kishont vármegyék főispánjai t és küldöttsé-
geit, Miskolc thjf . város h. polgármesterét, továbbá az ál-
lami és helyi hatóságok, testületek és iskolák küldöttségeit, 
a közgyűlést megnyitja. 

2. A jegyzőkönyv hitelesítésére az Elnökségen és jegy-
zői karon kívül Margócsy Emil, Streicher Andor dr. és 
Dómján Elek dr. főesperes közgyűlési tagok küldetnek ki 
s annak helyéül Nyíregyházán a püspöki hivatalt, idejéül 
pedig f. évi okt. 10-ének délelőtt y2ll órá já t tűzi ki az 
elnökség. 

3. Elnökség felhívására egyházi főjegyző jelenti, hogy 
az Urban elhúnyt Dr. Zelenka Lajos kerületi felügyelő halá-
lával megüresedett egyházkerületi felügyelői méltóságra a 
f. évi ápr. 24-én Nyíregyházán tartott rendkívüli közgyűlés 
által elrendelt szavazás eredménye a következő: beérkezett 
összesen 45 érvényes szavazat; valamennyi Homrogdi Lich-
tenstein László egyházmegyei felügyelőre esett, minélfogva 
az egyházkerület felügyelőjévé 45 szavazattal egyhangúlag 
Homrogdi Lichtenstein László választatott meg. 

Közgyűlés az elhangzott jelentést lelkes éljenzéssel 
tudomásul veszi; Elnökség Homrogdi Lichtenstein 
Lászlót a tiszai egyházkerület törvényesen megválasz-
tott felügyelőjének jelenti ki. 
4. Elnökség a megválasztott felügyelőnek a közgyűlés-

be leendő meghívására Dr. Dómján Elek főesperes veze-
tése alatt a következő közgyűlési tagokból álló küldöttséget 
kéri fel : Duszik Lajos, Pazár István, Dr. Bruckner Győző, 
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Weiszer Gyula s a küldöttség visszaérkezéséig a közgyűlést 
felfüggeszti. 

5. Az előbbi pontban kiküldött bizottság élén a megvá-
lasztott egyházkerületi felügyelő — a templomot teljesen 
megtöltő közönség lelkesült éljenzése közben — megjelen-
vén, Elnökség a közgyűlést ismét megnyitja s elnöklő Püs-
pök felkéri Homrogdi Lichtenstein László megválasztott 
egyházkerületi felügyelőt — miután nyilatkozott a választás 
elfogadásáról — hivatali esküjének letevésére. Megválasz-
tott kerületi felügyelő Dr. Zsedényi Béla világi főjegyző 
által olvasott esküt letette. 

6. Az eskü elhangzása után a megválasztott felügyelő 
oltár elé térdel s Püspök ajkain az őt körülvevő lelkészek! 
kísérésével felzeng az ősi áldó ének: »Áldjad meg Isten e 
munkát . . .« Ez ünnepélyes és megható cselekmény által 
kiváltott csendben helyet foglalván az Elnökség, Püspök 
a következő beszéddel üdvözli az egyházkerület újonnan 
választott felügyelőjét. 



Méltóságos Egyházkerületi Felügyelő Űr! 
Szeretve tisztelt Elnöktársam! 

Amidőn az Ur hívása és az egyházkerület választótestlü-
íeteinek fényes egyöntetűséggel megnyilvánuló bizalma Mél-
tóságodat a négy évszázados tiszai ev. egyházkerület élére 
állította és ajkairól és szíve mélyéről az eskü fogadalmát 
kivette és ezzel magas egyházi elöljárói tisztébe beiktatta: 
eszembe jut Jeremiás próféta megindító szava, aki (XXII. 
2., 3.) azzal a mély értelmű kérő szózattal és megrázó inte-
lemmel fordul Judának az Izrael királyi székébe ültetett kirá-
lyához: »Halld meg az Urnák szavát, Judának királya, aki 
ülsz Dávid királyi székében — te és a te szolgálóid és a te 
néped — kik bejártok e kapukon, ezt mondja az Ur: tegyetek 
ítéletet és igazságot és mentsétek meg a nyomorultat a nyo-
morgatónak kezéből.« 

A királyi s általában a magasabbrendű elöljárói szék 
magában hordja a kormányzás, az igazgatás, az ítélkezés, 
az ügydöntő igazság kimondása jogát, de egyúttal magában 
hordja azt a kötelezettséget is, hogy ezekkel a jogokkal a 
magas polcra helyezett előljáró a reábízottak javára, tehát 
akként éljen, hogy az elhagyott, a küzködő, az igazságért 
szenvedő és a méltatlanul nyomorúságba döntött ember 
»megmenekülhessen a nyomorgatónak a kezéből«, vagyis más 
szavakkal, hogy a magas polcra helyezett előljáró részéről 
minden alárendelt igazságot, védelmet, oltalmat és támo-
gatást találjon. 

Ha valamely e világi vagy egyházi területről, úgy bizo-
nyára áll ez az evangéliumi szociális követelmény az evan-
gélikus egyház életközösségéről, amely a maga lényegi 
vonásai szerint, nem csupán a hívőknek a maguk hitéről, a 
Megváltó Ur Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételének, de 
épen a Megváltó evangéliumának a szellemében egyúttal az 
egyazon hiten levők egymásiránti testvéri szeretetének a kö-
zössége, amelyben mindannyiunkat, kicsinyeket és nagyokat, 
alárendelteket és elöljárókat egymásnak a Krisztus szolgá-
lata által megszentelt és épen ezért egymásért bármikor tett-
rekész megértő és meghitt testvéri munkaközössége fűz 
össze. Mi evangélikusok valahogy űgy érezzük, hogy az a 



kenyér és az a pohár, amellyel a hittestvérek bensőséges kö-
zösségében az Ur szent vacsorájának vételekor élünk, minket, 
evangélikus keresztyéneket valami oly meghitt, titokzatos 
mélységű, láthatatlan és széttéphetetlen szent kötelékkel fűz 
egymáshoz, amelyben szinte a mi lényünket megragadóan 
és örökre lebilincselően diadalmaskodik mi bennünk a mind-
nyájunkért kereszthalált halt Üdvözítő irántunk való véghe-
tetlen szeretete. 

Tehát e pillanatban is egy testvérközösség ül öröm-
ünnepet. A magyarhoni evangélikus egyházegyetem legré-
gebben megszervezett, ám fájdalom, 4 évszázados dicsősé-
ges mult után ma a legfájdalmasabban megtépázott, meg-
csonkított testvérközössége emelte ma Méltóságodat önmaga 
fölé, hogy legyen dicsőült elődei, áldott emlékű, hitbuzgó 
atyái példájának a nyomán a reábízott hatalomban a kor-
mányzás és igazgatás, az ítélet és igazságkimondás, de nem 
kevésbé a hittestvérek lelki közösségével szemben tanúsított 
védő és oltalmazó szeretet, és, amit voltaképen minden 
egyébnek elébe kellett volna bocsátanom, legyen a Krisztus-
ról való bizonyságtétel, az Ö érette való hűséges szolgálat 
terén példaadónk, követendő mesterünk, oltalmunk, erőssé-
günk, vezérünk és büszkeségünk! 

Reménykedő szívvel, megingathatatlan meggyőződéssel 
és bizodalommal ajánlottuk fel Méltóságod magas szemé-
lyiségének kivétel nélkül mindannyian a mi bizodalmas sze-
retetünket. Mert Méltóságod részéről boldog megnyugvással 
láttuk, hogy bármely egyházi közszolgálati polcra állította is 
Méltóságodat a hittestvéri közösség bizalma, úgy az egy-
házközségi, mint az egyházmegyei felügyelői tisztben, vala-
mint az egyházi közélet egyéb munkaköreiben Méltóságod 
mindenkor egész erejét, egész kiváló tudását és bölcs tapasz-
talatait, egész érdeklődő szeretetét és hűséges támogatá-
sát belevitte tisztének a szolgálatába és tette ezt mindenkor 
oly nemes önzetlenséggel, oly lelkiismeretes buzgósággal 
és oly kimagasló kormányzati bölcsességgel, hogy amidőn 
az élet és halál Ura áldott emlékű elnöktársamat oly mind-
annyiunkat megdöbbentő, megrázó hirtelenséggel atyáihoz 
szólította, — a Zsedényiek, Péchiek, Szentiványiak, Meskó 
Lászlók, Zelenka Lajosok megárvult székének a betöltésé-
ben pillanatnyi kétely se támadt arra nézve, hogy ez a szék 
az áldott emlékű Lichtenstein József méltó fiát, Méltóságo-
dat illeti. 

íme, így szövődik a nemes hagyomány és az egyház 
közjaváról való lelkiismeretes gondoskodás egybe a válasz-
tási eredmény mindannyiunk által örömmel üdvözölt és e 
pillanatban is ünnepelt áldásában. 

És ha valamikor, úgy erre a megértő és egyben ter-
mékenyítő hittestvéri közösségi szellemre, amely egyház-
kerületi közéletünk egyik legféltettebb hagyománya, épen 
napjainkban nagy szükség van. Az előttünk álló súlyos fel-
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adatok egész légiója kiált ma az után, hogy rakjuk össze 
a kicsiny egyházkerület megmaradt szellemi, erkölcsi és 
anyagi erőit s dolgozzunk vállvetve egyházkerületi Sionunk 
védelmén, oltalmán és megerősítésén, mert ellenkező eset-
ben kicsúszik lábaink alól a megtartó és alkotó erő szilárd 
talaja. E feladatok szemléletében, mint egyelőre távoli mo-
rajlás a sötét ég alján, ötlik szemünkbe fenyegetően az a 
törekvés, amely egyházkerületünket létében és századok so-
rán történt kialakulásában szeretné megrendíteni. Nem lehet 
eléggé szívós a szembeszállás és eléggé elhatározott a test-
vérközösség összetartása akkor, amikor ily vésztjósló és 
legjobb meggyőződésem szerint nemcsak magának egyház-
kerületünknek, de a magyarhoni evang. egyházegyetemnek 
a közjavát is veszélyeztető törekvések kezdenek kibonta-
kozni a láthatáron. S reámutassak-e azokra a veszedelmekre, 
amelyek súlyos és aggodalmas jövő előtt álló szegény ma-
gyar hazánk belső erejét és kifelé való ellenálló képességét 
fenyegetik akkor, ha a nemzeti és társadalmi erőközösségen 
rést üt a pártoskodás és a gyűlölködő felekezeti féltékeny-
ség és hatalmaskodás! Reámutassak-e arra, mennyire meg-
bénítja a gyülekezetek szellemi és anyagi alkotóerejét az 
általános gazdasági leromlás és hogy ez általános gazdasági 
leromlás dacára is vannak feladatok, amelyeket a létveszély 
elkerülése végett mégis feltétlenül meg kell oldanunk, aminő 
a szórványgondozás nagy kérdése, egyházunk reménységé-
nek, evang. ifjúságunknak, kezdve az elemi iskolásoktól 
fel a főiskolásokig, egyházunk szellemében való hűséges 
nevelése és az egyház tiszta zászlaja körül való tömör meg-
szervezése, a belmisszió erőteljes és lendületes ápolása, kö-
zépiskoláink, tanítóképző intézetünk és főiskolánk nemcsak 
egyszerű átmentése, de a lehetőségig való korszerű kifej-
lesztése, s más felekezetű magyar testvérek gyűlöletétől 
mentes, ám mégis jogos és szükséges evangéliumi felekezeti 
öntudatnak és egyházhűségnek férfiakban és nőkben, egye-
sekben és testületekben intézményes megerősítése? Mindez 
a programmszerű munka egyszerre és egyetemlegesen ostro-
molja úgy a vezérségre elhivatott elöljárókat, mint az egész 
egyházkerületi testvérközösség minden egyes tagját. És mi 
ezeknek a feladatoknak az elérésére ez ünnepélyes pillanat-
ban mindannyian egy szívvel-lélekkel ajánljuk fel Méltósá-
godnak, akitől a szolgálatban való példaadást, buzdító és 
támogató készséget kérünk és várunk, odaadó ragaszkodá-
sunkat, lelkes készségünket és együtthaladó viszonttámoga-
tásunkat. Felajánlom azt — és isten látja lelkemet, hogy 
legjobb és legtisztább szándékom szerint igyekezni fogok 
azt mindvégig háboríttatlanul megőrizni, — én is, a pásztor 
gondos lelkiségével, az elnöktárs nagyrabecsülő hűséges ra-
gaszkodásával és a barát szíve mélyén ápolt tiszta érzüle-
tével. Felajánlja azt méltóságodnak az egész egyházkerület 
központi és minden más egyházi és iskolai tisztviselői kara. 
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Amidőn az egyházkerület közönsége nevében ez ünnepi perc-
ben tiszteletteljesen üdvözlöm Méltóságodat magas tiszte 
elfoglalásakor, buzgón könyörgök az Egek Urához, tartsa 
meg Méltóságodat mindnyájunk örömére és reménységére 
testi és lelki erőinek teljességében a magyar haza, az evangé,-
likus anyaszentegyház és dicső múltú egyházkerületünk köz-
javára, — árassza legjobb és legszentebb áldásait Méltó-
ságod egész egyházkerületi felügyelői működésére és en-
gedje megérnie Méltóságodnak, hogy amire mi öregek csak 
elfojtott könnyekkel és elmerengő sóhajokkal merünk gon-
dolni, az ünnepi érzésnek ezek a most fellobbanó lángjai 
Méltóságod hivatott vezéri személyiségét majdan a régi egy-
házkerület északi és déli határhegyei körül kigyulladó öröm-
tüzek gyanánt is körüllobogják! (Jgy legyen! 

7. Az üdvözlő szavak elhangzása után Lichtenstein 
László tartotta meg az evangélikus egyház dicsőséges és 
küzdelmes múltjának, külföldi (svéd) kapcsolatainak, to-
vábbá jelen helyzetének csaknem minden részére rávilágító 
s áldásos munkatervet nyújtó, mindvégig figyelemmel, oly-
kor a tetszés és egyetértés nyilvánulásaival kísért székfog-
laló beszédét; mely emlékezet okáért jelen jegyzőkönyvben 
a következőkben örökíttetik meg: 

Nagyméltóságú Miniszter Űr! 
Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 

Püspök Ur Ő Nagyméltóságának mélyen megható üd-
vözlő szavai után, amidőn egyházi alkotmányunkban elő-
írt hivatalos esküm letétele után, a Tiszai ág. h. ev. Egyház-
kerületnek felügyelői székét ezennel elfoglalom, mindenek 
előtt Istennek áldó kegyelméhez fordulok, ki által, e nagy-
fontosságú őrhelyre elhivattam és akiben való rendíthetet-
len hitem és bizodalmam ád nékem egyedül erőt és bátor-
ságot arra, hogy oly sok kiváló előd után, a tiszai ev. egy-
házkerület világi kormányzatát vállaljam, és a nagy elő-
döknek értékes egyházépítő munkáját szerény tehetségemhez 
képest, de a legtisztább szándékkal folytassam. 

Hála és köszönet azért a testvéri összefogásért, azért 
az egységes — megértő állásfoglalásért, mely egyhangú 
megválasztásomban megnyilvánult; ez a felette megtisztelő 
bizalom igen sokra kötelez, de mindenekfelett arra a nagy 
erkölcsi kötelességre, hogy amíg Isten nékem erőt ád, szün-
telenül dolgozzam egyházkerületem és tágdbb értelemben 
véve, a magyarhoni ev. egyetemes Egyház, valamint min-
denkor szeretett magyar Hazánk javáért és szent érdekeiért! 
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Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 

Mai beiktatásom ünnepélyes órájában, melynek jelen-
tőségét és komolyságát teljes mértékben átérzem, vallo-
mást kívánok tenni több irányban, elsősorban egyházszere-
tetemről és arról az őszinte törekvésemről, hogy amint az 
egyöntetű bizalom emelt az Egyházkerület élére, úgy az én 
munkálkodásom alapja is mindig a szeretet, a bizalom és 
megértés lesz. 

Ezt kérem én is, az Egyházkerületnek minden rendű 
és rangú tagjától, ezt kérem különösen elnöktársam, a 
Püspök úr Önagyméltóságától, ki ragyogó példája a hithü-
ségnek és a harmonikus egyházpolitikának; ki egyházkerü-
letünknek dísze, ki a lutherániának valóban hittudós és 
és igazi nagy papja! 

Teszem ezt abban a reményben és meggyőződésben, hogy 
kerületemnek minden mérvadó tényezője igaz megértéssel 
fogadja e nyilatkozatomat és hogy tapasztalatokban gazdag 
és bölcs Püspök urunk Őnagyméitóságának támogatása min-
denkor kísérni fogja az egyház javát célzó ténykedéseimet. 

Mert csak így szolgálhatjuk híven a nagy elődök által 
képviselt és az atyák után reánk maradt örökséget, csak 
így vihetjük előbbre az egy és ugyanazon hitvallású alapon 
álló gyülekezeteink és egyéb intézményeinknek jövendőbeli 
sorsát, melyeknek szerepe különös fontossággal bír, a mai 
kor, politikai, társadalmi, erkölcsi és gazdasági rendjének 
új megoldásokat kereső világában! 

Eötisztelendö Egyházkerületi Közgyűlés! 
Önmagát becsüli meg az a közösség, mely nagyjai em-

lékének kegyelettel áldoz! Nemcsak a közvetlen előd iránti 
köteles tisztelet és a személyes vonatkozások köteleznek arra, 
hogy megemlékezzem e helyről közvetlen hivatali elődöm,• 
néhai dr. Zelenka Lajos egyházkerületi felügyelőnek elvesz-
téséről, de megemlékezem azért is, mert az Elköltözött ne-
mes ügybuzgóságával, törhetetlen hazafiságával biztosította 
a maga számára egész egyetemes egyházunk megbecsülé-
sét és példát mutatott mindnyájunknak hithűségben és ami 
a Megboldogult lelkéhez legközelebb állott, csonka kerü-
letünk történelmi határaihoz való hűséges ragaszkodásban, 
ezen törekvést én is nyíltan és bátran kívánom hirdetni, 
mert tudott dolog az, hogy akinek valamely igazság van bir-
tokában, annak nincsen joga azt magába zárni, mert min-
den igazságban Isten szól az emberiséghez! 

Ezek után engedje meg a Főtisztelendő Közgyűlés,: hogy 
felajánljam szerény szolgálataimat az Egyetemes egyház és 
iskolafelügyelő úr Őnagyméitóságának és rajta keresztül a 
Főtisztelendő Egyetemes Magyarhoni Evangélikus Egyház-
nak, melynek különös fényt, tekintélyt és nagyrabecsülést köl-
csönöz Oexcellenciájának kiváló egyházépítő igazgatási böl-



csessége. Testvéri szeretettel fordulok három evangélikus 
egyházkerületünk, valamint összes egyházi eharitatív intéz-
ményeink és azoknak kiváló világi és egyházi vezetői felé 
és minden törekvésem az lesz, hogy az egyházkerületek és 
jótékony intézmények, valamint mélyen tisztelt vezetői kö-
zött fennálló hagyományos jóviszonyt tőlem telhetőleg min-
denkor erősítsem és ha lehetséges, részemről még mélyítsem. 

Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 
Legyen szabad ezek után, a kerület közgyűlésének nyilt 

színe előtt leszögeznem azon elvi álláspontjaimat, melyek 
elhivatott tisztségem kötelességeinek teljesítésében vezetni 
fognak és érinteni azokat a szempontokat, melyek sáfárko-
dásomnak mindég iránytűjét fogják képezni. 

Egyházunk jelene és jövője attól függ, hogyan szív-
leljük meg őseink mártír o mságának intelmeit! Ma, amikor 
a nagy világégés után még mindig tátonganak a háború 
által ütött sebek, amikor győző és legyőzött nemzétek egy-
aránt sútyos politikai, szociális, gazdasági és etikai válság-
ban vannak; amikor a külpolitikai helyzet világszerte erő-
sen kiélezett; egyedül a vallásosság az a fix pont, melyben 
a keresztyén ember megnyugvást és enyhülést találhat az 
esetben, ha erős a hite! A hit alapján kell tehát állanunk 
mindannyiunknak, hogy eltakaríthassuk a háborúk Ós kü-
lönböző forradalmak okozta rombolásokat és hogy ,a hitet-
lenség úrrá ne legyen a földön. Nekünk evangélikusoknak 
hitvallásunk a »Szentírás« és a »Confessio Augustana«. 

Ez a közösség az, mely összefűz bennünket külföldi hit-
sorsosainkkal is} különösen Németországgal, mely a Re-
formáció nagy értékeinek letéteményese és mindig hiva-
tott őre volt; de összeköt az a dicső múltú északi, nemze-
tekkel is, főleg Svédországgal, mely ország evangélikus 
uralkodóival és hitünkhöz tartozó lakosságával, különösen a 
tiszai ev. egyházkerületnek voltak minden időkben áldásos 
összeköttetései és szellemi kapcsolatai. 

Az úgynevezett »Corpus Evangelicorum« megalkotásá-
nak gondolata ma újra kísért az új III-ik Német-biroda-
lomban, mely gondolatnak első hirdetője már Gusztáv Adolf 
svéd király volt a XVII. században. E dicsőemlékű nagy ki-
rálynak szent meggyőződése az volt, hogy Európa protes-
tantizmusa csak úgy számíthat hathatósabb védelemre, ha 
a vallásszabadság felett egy hatalmas politikai egyesülés 
is őrködik. E gondolat vezette bizonyára a III-ik Német-
birodalomnak megszervezőit is, amikor megteremtették a 
»Német Evangélikus Egyházat« egyházi és közjogi fogal-
mában. A »Reichs-Kirche« egyetemes birodalmi, egyház arra 
hivatott, hogy az ev. jogegységet előmozdítsa és tágabb 
értelemben, az Evangélikus Egység kiépítésének alapjául 
szolgáljon. A német nemzet nagy szervező képességénél 
fogva általánosságban meg is teremtette már a Német Evan-
gélikus Egyházat, de egyelőre hiányzik még olt a tökéle-
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te s lelki egység. Nagy lelki harcok dúlnak ott, mert a nem-
zeti szocializmus, az állam totális természetét hangsúlyozva, 
a vallást és az egyházat teljesen az állam szolgálatába kí-
vánja állítani és befolyást óhajt gyakorolni az egyház minden 
funkciójába, sőt jogalkotásába is. Az erős egyházjogi és 
theologiai dogmatikai ellentétek folytán sok német meg-
tántorodott a keresztyén vallásban és az őspogány irányzat 
felé terelődik és ma már nagy azoknak száma Németor-
szágban, kik a keresztyénséget új pogány vallással kíván-
ják felcserélni. 

Nem közömbös reánk nézve ezen áramlat, miért is kí-
vánatos, hogy a belső lelki egység és az evangélikus alapon 
álló reformátori hitvallások megőrzése minél előbb biztosít-
tatnék. Figyelemmel kell erre lennünk nekünk, magyar evan-
gélikusoknak azért is, mert a német vallási mozgalmak a 
reformációtól kezdve, mindig nagy hatással voltak egyhá-
zunk kialakulására és fejlődésére s mert theologusainknak 
tekintélyes része folytatta a múltban és folytatja a jelenbei) 
is Németországban tanulmányait és így a magyarhoni ev. 
egyetemes egyházra nézve nem közömbös kérdés, milyen 
reformátori eszmékkel térnek haza végzett theologusaink a 
Németországi egyetemekről. 

Ha a szervezeti egység nagyvonalúságát átértve, ha 
\erös hitvallási alapon állva, a conservatív evolúció hívei gya-
nánt térnek ők vissza hazánkba, úgy az az evangélikus ke-
resztyén hitnek értékes magvait fogfák itt elvetni, de ha 9 
pogány-német hitmozgalom szele érinti külföldi tanul-
mányaikat végző theologusainkat, úgy ez konkolyhintést és 
ebből jolyólag veszélyt rejthet magában. 

Szükségesnek tartom tehát, hogy egyházunk szüntele-
nül és állandóan figyelemmel kísérje a németországi vallási 
mozgalmakat, hogy az ottani szélsőséges theologiai har-
cok egyházunk nyugodt életét és fejlődését ne veszélyez-
tessék. 

E megfigyelő álláspont mellett kívánatosnak látnám az 
északi népek, különösebben a svédek, tudományos és egy-
házi köreivel a kapcsolatok felújítását és lehető kimélyítését. 

A vallást újító irányzatokkal szemben itt ismerhető fel 
leginkább az ökuménikus mozgalom, a nemes conservatív, 
az igazságos, testvéries szociális szellem és rend, melyben 
Isten akarata szerint, mindenki, megtalálhatja célfainak tel-
jes és szabad érvényesülését. Igazi szellemi egységre törek-
szik e mozgalom, hirdetve, hogy minél közelebb állunk a 
megfeszített Krisztushoz, annál közelebb futunk, mi gyarló 
emberek, egymáshoz! 

Kerületünknek pedig egyenesen nemes hagyományaihoz 
tartozik a svéd kapcsolatok ápolása és kiépítése. Az eperjesi 
ősi Kollégiumot, a történelem tanúsága szerint, ismételten 
XII. Károly svéd király és a svéd nemzetnek hathatós támo-
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gatása mentette meg. A felsőmagyarországi ev. rendek 
1705-ben két ízben is járultak küldöttségben a svéd király 
elé, a ma is élő Szirmay család egyik nagynevű őse, Szir-
may Miklós vezetésével, hogy a kíméletlen üldözéssel szem-
ben pártfogást és védelmet kérjenek. A közbenjárás ered-
ménnyel is járt és a svédek jelentékeny támogatása tette 
lehetővé a Kollégiumnak korszerű fennmaradását. 

Kétségtelen, hogy az egyházi kapcsolatok kimélyítése 
mellett kívánatos más kultúrpolitikai téren is a szorosabb 
kontaktus fenntartása az összes ev. jellegű északi európai 
államok között és e kérdésnél egy rendszeres csereactiora 
gondolok, mely egyházunk életére jelentős kihatással lehetne; 
elgondolásom az, ha a theologusokon kívül más fakultás-
beli hallgatóinknak is lehetővé válnék, hogy nemcsak a 
nyugati, hanem az északi államokban is folytathassák egye-
temi tanulmányaikat és ezzel, leendő világi vezetőink habi-
tusát még alkalmasabbá tennők egyházépítö munkára. 

A nemzetközi kapcsolatok kiépítése, mai trianoni zárkó-
zottságunkban, nemzetközi szempontból egyenesen életkérdés, 
következésképen egyházunk ebbeli törekvését a Iegmesszebb-
menően kívánom támogatni és e nagyfontosságú nemzeti és 
egyházi problémát szerény erőmmel, valahányszor arra alkal-
mam nyílik előmozdítani. 

Sok szó esik napjainkban az egyházpolitikai és család-
védelmi törvények reformjáról, így szükségesnek tartom 
érinteni e kérdéseket is felügyelői székfoglalómban. 

Magam is vallom azt az egyedül helyes felfogást, hogy 
az állami anyakönyvvezetés behozatala, az egységes állami 
házasságjog és házassági bíráskodás statuálás a, annak idején, 
nemcsak jogi, de nemzeti szükségesség is volt. Szerencse, 
amint ezt egyik egyházi kiválóságunk megállapítja, hogy 
ezen kérdések megoldása Magyarországnak fénykorábai? 
megtörténhetett és hogy az állami nemzeti egység gondola-
tának szempontjából ezek az óriási jelentőségű kérdések nem 
megoldatlanul jutottak örökségül Csonkamagyarország szo-
morú korszakára. A kérdés complexumának mai megboly-
gatása, a nemzeti megerősödés helyett, annak gyengítését 
jelentené és a sajnos, különben sem nyugvó felekezetieskedés 
és felekezeti ellentéteknek további kiélezésére vezetne, am j 
a mai magyar balsors közepette, nemzeti csapás lenne. Az 
igazi családvédelem, az alapelvek sértetlen fenntartása mel-
lett is megtörténhet és a házassági jog szigorúbb gya-
korlását, a könnyelmű válások megnehezítését és a házas-
ságra vonatkozó laza erkölcsi felfogás javítását előmozdí-
tani felekezetre való tekintet nélkül mindenkinek elsőrendű 
kötelessége, akinek erre befolyása van. 

A magyarhoni egyetemes evang. egyház legnagyobb 
horderejű kérdése jelenleg a zsinat tartása és ennek útján 
Egyházi Alkotmányunknak novelláris úton való módosítása. 
Ezen munkában, mint a zsinatnak hivatalból tagja, része-
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met ki óhajtom venni, mindig szem előtt tartva azt, hogy 
egyházi törvényeink módosításai valóban erőforrást jelent-
senek, s hogy a mai kor változott követelményeinek meg-
feleljenek. Működésemet e munkakörben is mindenkor egy-
házszeretet és kerületem nemes intentiói fogják irányítani 
és kerületemnek érdekeit mindenkor hithüséggel kívánom 
szolgálni. 

Leszögezni óhajtom, hogy a tiszai ev. egyházkerület 
integritásának gondolatát, fanatikus hittel és hazafias öntu-
dattal kívánom képviselni, mert ezt kívánja a közegyház 
érdeke és mert ezt magyar nemzeti kérdésnek is tartom. 

Nem kerületarányosításra, hanem egységes vallás- és 
kultúrpolitikára, nem meglévő egyházi keretek megbontá-
sára, hanem rendszeres egyházvédelemre, a hitélet és hit-
buzgóság erősítésére és a hitvalló ősök példájához híven 
áldozatkészségre van szükség. A racionalizálás jelszavának 
örve alatt e kérdést kezelni nem lehet, mert a jelenlegi ke-
rületi rendszer megváltoztatását sem egyházi, sem jogi 
szempontok nem teszik kívánatossá, sőt egyházi érdek kí-
vánja, már a lelkek intenzívebb gondozása szempontjából is,, 
a kisebb territoriális kerületek fennmaradását. 

Ami egyébként a takarékosságot illeti, a magam részé-
ről szigorúan ellenőrizni kívánom, hogy a kerület életének 
minden vonalán a racionalizálás gondolata érvényesüljön, 
— de a kerületet — magasabb egyházi, közjogi és politikai' 
érdekekre való tekintettel erkölcsi és történelmi felelőssé-
günk tudatában elejtenünk nem lehet. A kormányzás és 
közigazgatás költségeit le kell szállítanunk; adminisztrá-
ciónkat, az időbeosztás, valamint költségek kímélése szem-
pontjából össze kell vonnunk; indokolatlan és felesleges 
kiadásoktól tartózkodnunk kell, mert nem azok az intézmé-
nyek tesznek naggyá egy nemzetet, melyeket az állam lé-
tesít, hanem azok, melyeket a társadalom épít fel és mert 
egyetlen egy közület sem élhet más életet, mint maga a 
Nemzet! 

Ami most már egyházkerületünk belső ügyeit illeti, ki-
jelentem, hogy nagyrabecsült és gazdag talentumokkal 
megáldott Elnöktársam támogatásával, biztosítani kívánom 
egyházkerületünkben a keresztyén, egyházias, vallásos szel-
lem érvényesülésiét, az egyházi és iskolai élet minden vonalán. 
Az igazi krisztusi hit őre akarok lenni és nem fogom tűrni, 
az egyházellenes tanok felburjánzását, sem az egyház-
községekben, sem semmiféle iskolában, vagy egyéb evangé-
likus kultúrális és emberbaráti intézményben. Szigorúan őr-
ködni fogok a felett, hogy egyházkerületünk egyetlen egy 
egyházközsége vagy intézménye, a vallás és egyház leple 
alatt, magyar államellenes mozgalm r k melegágya lehessen. 
Az egyházkerületi felügyelő állásnak közjogi jellegénél 
fogva, mindenkor igyekezni fogok a magyar kir. kormánnyal 
összeköttetést fenntartani és egyházkerületünknek jogos igé-



nyeit, fá jó sebeit alkalomadtán illetékes helyen feltárni és 
azokra orvoslást keresni. 

Nemcsak egyházi Alkotmányunk szelleméhez híven, de 
benső érzelmeimet is követve keresni fogom mindig a ma-
gyar református testvér egyházzal való egyetértés és békés 
együttműködés lehetőségeit és elsőrendű kötelességemnek 
fogom ismerni, a két protestáns testvéregyház közötti me-
leg kapcsolatot ápolni és erősíteni. 

Szeretettel és bizalommal tekintek a többi keresztyén 
történelmi egyházak felé is, amelyekkel együtt imádkozunk 
Magyarország feltámadásáért. Egy az útunk, egy a célunk, 
krisztusi szeretettel és megértéssel közremunkálkodni a mé-
lyen sújtott magyar hazának jobb jövőjéért. Ha valamikor, 
ágy napjainkban van szükség a keresztyén történelmi egy-
házak jó egyetértésére, hiszen a mai nehéz időknek egye-
düli pillére a positiv vallásosság, ez biztosítja az állandó-
ságot, a hagyománytiszteletet, a közéleti és családi élet 
tisztességét. A Szentírás azt mondja: /Boldogok a békes-
ségre igyekvők«. A békesség megőrzése lesz mindig ve-
zérlő csillagom. 

Távol kívánom magam tartani minden felekezetieskedés-
töl, miért is megbecsülni kívánok minden törvényesen bevett 
és törvényesen elismert vallásfelekezetet, mely etikai ér-
tékkel bír, mely békét és türelmet hirdet és amely a nagy 
magyar nemzeti gondolatnak szolgálatában áll! 

A gazdasági válságnál csaknem súlyosabb az erkölcsi 
,és lelki válság, melyben az egész világ él. Ez az erkölcsi 
és lelki válság nem gyógyítható másképen, mint az evangé-
liumi szeretet és keresztyén vallás-erkölcsi nevelés útján, 
ezért a szórványok és missziói egyházak lélekmentési mun-
káját sokra értékelem. 

Szeretettel fogom tehát a szórványok és missziók ügyeit 
mindig felkarolni. Ők vannak elsősorban hivatva arra, hogy 
egyházi életünket a jövőben biztosabb alapra fektessük és 
hogy a felburjánzott szektákkal és hitetlenekkel szemben 
felvegyék a nemes harcot. Fontos ez annyival is inkább, 
mert a tiszai kerületben a hívek 1/4 része távol él egyházától, 
népszámlálás szerint ugyan evangélikus, de nincsen élet-
közösségben egyházával és így ki van téve a hűtlenség és 
az elközömbösödés minden veszedelmének. 

A lelkiekben való megerősödés és az értelmiség fejlesz-
tése elsőrendű hivatása volt mindég ev. egyházunknak1, 
mert úgy az egyén, mint a nemzet élete csak a valláson 
és műveltségen épülhet fel, ezért fokozott figyelemmel és 
érdeklődéssel kívánom felkarolni egyházkerületünk külön-
böző fokú és tipusú iskoláinak ügyéb az óvodáktól kezdve 
egyetlen országos főiskolánkig, a miskolci ev. fogakadé-
miáig, mert az iskolák vannak hivatva belevinni a lelkekbe 
a vallásos meggyőződést, az értelem fokozását és a törhe-
tetlen hazaszeretetet. 
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Már magában véve az a körülmény, hogy a tiszai egy-
házkerület sokféle tanintézetével kivált annakidején az ösz-
szes többi egyházkerületek közül, erkölcsileg kötelez arra,, 
hogy különös szeretettel foglalkozzam kerületünknek ösz-
szes tanügyi kérdéseivel. 

Evangélikus egyházunk a múltban mindig büszke volt 
kiváló tanintézeteire. Meggyőződésem az, hogy intézeteink 
mai nívója is méltó a nemes múlthoz. Ha mégis rámutatok 
iskoláink mai feladataira, teszem azt nem azért, mintha e 
téren hiányokat lett volna módomban észlelni, hanem azért, 
hogy egyházkerületünk, az intézetek vezetői és tanárai e 
tekintetben elfoglalt álláspontomat megismerjék. Az egyes 
nemzetek világszemléleti felfogása ma merően ellentétes. 
Duló harc folyik e téren még az egy hazához tartozó állam-
polgárok között is. Tápot ad annak az az áldatlan gazdasági 
válság is. amely már évek óta tart s melynek egyik rom-
boló hatása abban nyilvánul, hogy még a képzett intelek-
tuellek soraiból is kerülnek ki olyanok, kik a tisztesség és 
becsület útjáról letérnek. 

Egy új egységes közszellem kialakítása a legégetőbb 
feladat. A tanítás mellett iskoláinknak tehát fokozottabb 
mértékben kell a nevelés ügyét is szolgálni, mert csak az 
iskola tudja az ifjúságban kialakítani azt a lelkületet, amely 
bele tud olvadni az egyház és az állam rendjébe. 

Felfogásom szerint nem vétünk a tanszabadság ellen, 
ha kirostálja az iskola azokat, akikben képesség és lelkület 
hiánya miatt ezt a magasztosabb közszellemet kialakítani 
nem lehet. A szelekció azért is indokolt, mert kevesebb számú 
és jobb növendékekkel jobban tud a tanár egyénileg is fog-
lalkozni. Tanácsos ez azért is, hogy gátat vessen a túlpro-
dukciónak, mert a gyengék és tehetségtelenek tömegét nem 
mindig a tanulás és tudás vágya viszi valamely pályára, ha-
nem gyakran egyedül a diploma megszerzése. Hogy mit 
jelent az, ha ily diplomások álláshoz jutnak, amelyhez sem 
tehetségük, sem kedvük nincsen, erre az élet igen szomorú 
példákkal tud szolgálni. 

Amikor a szelekció fontosságát hangsúlyozom, szüksé-
gesnek tartom egyidejűleg azt is kijelenteni, hogy szorgal-
mazni kívánjuk, miszerint egyetlen főiskolánkon a hallgatók 
létszámának megállapítása az ugyanazon fokú állami tanin-
tézetekkel, nevezetesen a vidéki egyetemekkel való egyén-
jogúság alapján méltányosan és arányosan történjék. Az 
ev. egyház presztízsét érinti, hogy évről-évre hosszas küzde-
lem árán kell az 1868. évi 44. t.-c.-ben biztosított egyenjo-
gúságnak érvényt szerezni, mely, minthogy a létszám meg-
állapításában megnvilvánuló korlátozás a jogakadémiák lé-
tét fenyegeti, főiskolánkra nézve életkérdés. 

Evangélikus intézeteink a múltban is talán ezért vívták 
ki jó hírüket, mert a tanítás mellett neveltek is; a tanár és 
növendék között nem állott fenn áthidalhatatlan űr; 



közvetlenség tette könnyűvé a nevelést s így képezték ki a 
lelki tartalomban gazdagabb generációkat. 

Ennek a bennsö nevelői munkának fokozottabb mérték-
ben való alkalmazását tekintem én evangélikus intézeteink 
egyik legfőbb feladatának. 

Keresni fogom az alkalmat, hogy iskoláink belső életébe 
mélyebb bepillantást nyerjek. Jól tudom, hogy intézményeink 
fejlesztése a tanítás eredményessége szempontjából első-
rendű követelmény. Jól tudom azonban azt is, hogy intéze-
teink anyagi megalapozottsága az ily szellemben való taní-
tás és nevelésnek egyik legfontosabb alapfeltétele. Felügyelői 
minőségemben talán éppen ebben lesz módom intézeteink 
jogos és méltányos kívánságait előmozdítani. Bízom abban, 
hogy elnöktársammal és az illetékes tényezőkkel karöltve 
sikerülni fog azoknak a lehetőségeknek a megteremtése, me-
lyek révén nemcsak megtarthatjuk, de biztosabb alapokra 
is fektethetjük kerületünk oly nagy értéket képviselő intéze-
teit. Csak ezek által biztosíthatja történelmi egyházunk kul-
turális hivatását a jövőben, s ezeken keresztül az egyházke-
rület is a maga jövőbeli megerősítését. » 

Bízom abban, hogy a Nagymáltóságú és Főtisztelendő 
egyházkerületi közgyűlés minden tagja ily érzelmekkel vi-
seltetik a kerületi intézetekkel szemben s bízom abban, 
hogy azok kiváló vezérei és tanárai megértve a jövő nehéz, 
de nemes feladatait, teljes odaadással fognak egy szebb 
és boldogabb jövő kialakításában, tehetségük és tudásuk 
maradéktalan latbavetésével közreműködni. 

Az Eperjesről Miskolcra menekülni kényszerült és itt 
meghonosodott ősi jogakadémia sorsa mint miskolci pol-
gárt is különösebben érdekel és szívemen fekszik. Ezidő-
szerint ez az egyetlen főiskolája a lutherániának és ez a 
tény egymagában véve is nagy értéket jelent egyetemes 
egyházunk szempontjából. Egyházunknak főiskolai fenntar-
tási jogát képviseli egyúttal a Miskolcra költözött nagymultű 
jogakadémia. A magyar kulturának egyik bástyája kitűnő 
vezetés alatt álló jogakadémiánk, melynek átmentéséért 
megindított küzdelemben közel egy évtizeden át magam is 
szívvel-lélekkel a kerület mellé állottam. Ma is úgy érzem, 
hogy jogakadémiánk közegyházi és nemzeti érték, mely főis-
kola, oktatásügyi feladatán kívül, az evangélikus jogász-
ifjúság nevelésére és evangelikus egyházjogi és egyháztör-
téneti tudományok művelése szempontjából, nekünk meg-
becsülhetetlen. Evangelikus egyházunknak főiskolai felállí-
tási és fenntartási joga törvényekben gyökeredzik, ezt az ősi 
jogot minden időkben és minden körülmények között meg 
kell védenünk és odahatnunk, hogy az egyháznak e nagy-
jelentőségű joga, a hozandó egyházi törvényeinkben is nyo-
matékosan és kellőképen biztosíttassék. 

Kerületünknek jelentős kultúrintézményei, fiú- és leány-
gimnáziumaink, Ezen intézmények az ev. közműveltségnek 
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megalapozói és a szilárd hithűségnek ápolói, ebbeli törekvé-
sünkben számíthatnak odaadó támogatásomra és fejleszté-
sükre irányuló törekvéseiket mindenkor a legnagyobb meg-
értéssel fogom felkarolni és előmozdítani. 

Az ugyancsak Eperjesről Miskolcra menekült ev. tanító-
képző intézetnek szintén segítségére óhajtok lenni és e fon-
tos nemzetnevelő feladatra hivatott tanintézet érdekében 
közremunkálkodni nemcsak azért, mert az intézet öntuda-
tos, hithű néptanítókat van hivatva nevelni, de mert népta-
nítóink egyszersmind, egyházunk szebb jövőjének zálogai is. 

A tanítói állás nemcsak kenyérkereső lehetőség legyen, 
hanem mélyen átérzett hivatás is ! 

Szeretettel és nagy megértéssel kívánom ápolni és fel-
karolni a szegénygondozás ügyét; különösen az egyházaink 
kebelében oly áldásosán működő nöegyleteknek valóban 
értékes szeretet munkáját, kik fáradhatatlan buzgalommal te-
szik elviselhetővé a szegénység és nyomor által sújtottak 
ne hé ž sorsát és életét; és ezzel igazi szamaritánus munkát 
végeznek. 

Végül általánosságban érinteni kívánom még az egyház 
közfunkcionáriusainak, lelkészeinek, tanárainak és tanítói-
nak anyagi és erkölcsi helyzetét és ígéretet teszek abban az 
irányban, hogy e kérdést állandóan figyelemmel fogom kí-
sérni és hogy mindig megértéssel, szeretetteljes lélekkel és 
meleg szívvel fogom megvédeni és felkarolni e fontos té-
nyezőknek gazdasági és erkölcsi érdekét és helyzetét. 

Ezekben voltam bátor Főtisztelendő' Közgyűlés egyház-
kerületi felügyelői munkatervemet rövid keretben előterjesz-
teni. Hosszú egyházi mult van már mögöttem, szívvel-lélekkel 
dolgoztam, mindég egyházunknak közjaván és ha Isten ezt 
tennem engedi, erre fogok törekedni a jövőben is. Hitval-
lásom, amiképen arra magamat már elköteleztem, a krisztusi 
szeretet lesz, erre kívánom felépíteni egész egyházfelügye-
lői működésemet. Nem kerestem e tisztséget és arra maga-
mat érdemtelennek is tartom, de miután a közbizalom egy-
hangúlag felém fordult, lehetetlen volt előle kitérnem. — 
Vállalom e díszes közjogi megbízatást és arra kérem egy-
házkerületünk összes tényezőit, bízzanak bennem továbbra 
is, támogassanak nem egész könnyű feladataim önzetlen 
teljesítésében, hogy valamennyien az Űr szőlőjének jó mun-
kásai lehessünk ! 

Amidőn hálás szívvel mondok őszinte köszönetet nem-
csak részemről, de a közgyűlés nevében is a m. kir. Kor-
mánynak, azért a valóban kitüntető és felette megtisztelő' 
figyelméért, hogy egyik kiváló tagjának, a m. kir. Igazság-
ügyi Miniszter Úr Önagyméltóságának személyes részvétele 
révén mai beiktatási ünnepélyünk fényét és jelentőségét 
emelni kegyes volt, köszönetet mondok a Belügyminiszter Ür 
Önagyméltóságának, hogy képviseletében Tomcsányi Kálmán 
államtitkár úr ünnepélyünkön személyesen megjelent, köszö-



netet mondok az Egyetemes felügyelő úr Őexcellenciájá-
nak, a testvér protestáns egyház jelenlévő vezéreinek, a m. 
kir. honvédség és a közhivatalok, társadalmi és nőegyesüle-
tek t. kiküldötteinek és mindazoknak, kik mai közgyűlé-
sünket személyes megjelenésükkel megtisztelni szívesek 
voltak. 

Beköszöntőmet azzal végzem, hogy keresztyén etika 
nélkül nincs feltámadás, már pedig hinnünk kell mindany-
nyiunknak Magyarország feltámadásában ! és benne nekünk 
evangélikusoknak egyházunk és kerületünk elkövetkezendő 
jobb jövőjében ! Ügy legyen! 

Közgyűlés az elhangzott székfoglaló beszéd ha-
tása alatt ünnepi érzésekkel esd áldást és kér segítő 
kegyelmet Istentől ú j világi vezérére s őt bizalmáról 
és ragaszkodásáról biztosítja; elfogadván a székfog-
laló beszéd végén előterjesztett indítványokat, távira-
tilag fejezi ki hódolatát Magyarország Kormányzója 
iránt s üdvözlő sürgönyt intéz Gömbös Gyula minisz-
terelnökhöz, Hóman Bálint dr. vall.- és közokt. mi-
niszterhez, valamint a 300 éves júbileumát ülő Páz-
mány Péter tudományegyetemhez s e sürgönyök meg-
szövegezésével a jegyzői kart bízza meg. 

8. A beiktatott egyházkerületi felügyelőt a kö-
vetkező hatóságok és közéleti tényezők üdvözölték: 

Lázár Andor dr. igazságügyi miniszter, ki Gömbös Gyula 
miniszterelnök nevében is a barát és munkatárs szívének 
melegével szólott az ünnepelthez. »Ma — mondotta — a ma-
gyar nemzetnek olyan vezetőkre van szüksége, kik életük 
egész példájával mutatják az utat, az önzetlen szolgálat útját, 
mely a jobb jövő felé vezet. A hitvalló evangélikusok és 
magyar hősök szelleme ihlesse a mai nemzedék lelkét, mely-
nek magában kell megteremtenie a harmóniát, azt az egy-
séget, mely nemzetünk ereje.« 

Zsedényi Béla dr. főjegyző felolvassa Hóman Bálint 
miniszter levelét (Lásd az 1. sz. mellékletet.) 

Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő kijelenti 
üdvözlő beszédében, hogy nemcsak hivatalos formai köte-
lességének tesz eleget, midőn e szép és lelkesítő mozzanatok-
ban oly gazdag beiktató ünnepségen megjelenik, hanem a 
bizalomnak és hitrokoni szeretetnek indítására is. »Méltósá-
godnak — mondja — eddig kifejtett egyházi és közéleti mű-
ködése biztosíték arra, hogy jövendő szélesebb területen 
folyó működésében szerencsésen fogja összeegyeztetni köz-
egyházunk és kerülete érdekeit.« »Egymás megbecsülésével 
és vállvetett munkával vihetjük előre Sionunk ügyét. Ez 
Ünnep egyetemes egyházunké is; annak nevében kívánom, 
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hogy áldás és siker koronázza Méltóságod egyházépítő és 
egyházkormányzó tevékenységét.« 

Baltazár Dezső dr. a Convent és kerülete üdvözletét tol-
mácsolja. »A magyar rónaság délibábos térségei s törté-
nelmi dicsőséges héroszainak emléke a szabadságra nevel-
ték lelkünket és életünket ehhez az eszméhez fűzték. Erkölcsi 
halál szemfedője borulna reánk, ha szolgaságba hajolva el-
tántorodnánk az eszménytől; de vesztesége lenne az egész 
magyar nemzetnek, ha egyházunk belső világossága ineghal-
ványulnék. Jaj lenne minékünk, ha akár viharok tombolása, 
akár enyelgő delfinek csalóka játszadozása annyira elvonná 
lelkünket a mi történelmünk szelleme által kijelölt irányunk-
tói, hogy zátonyra futni engednők azt a hajót, melyben a 
nemzetünket sorvasztani, pusztítani kész bűnök és vesze-
delmek ellen az egyedül megtartható rádiumos erő van. 
. . . Két erős kar tartotta nemzetünk hajójának kormányke-
rekét, hogy az a szabadság csillaga felé suhant akár mily 
ádáz hullámverésnek közepette is s ez a két kar: a magyar 
Lutheri és Kálvini egyház . . . Együtt csinálták a történelmet 
vérhullással, jajjal, áldozattal. . . Bizonyosak vagyunk benne, 
hogy Méltóságod előtt mindennél előbbre való lesz az a 
kötelék, mely a szabadsághoz fűz bennünket; ebben a szol-
gálatban adjon az Isten erőt és segítő kegyelmet. . .« 

Farkas István ref. püspök a tiszáninneni ref. egyház-
kerület nevében üdvözölve az együtt munkálkodó atyafisá-
gos szeretet szellemében ajánlja bajtársi készségét az egyet-
len közös cél: a haza ügyének és Isten dicsőségének és Isten 
dicsőségének szolgálatára. 

Kap y Béla dr. a dunántúli és a másik két ev.' egyház-
kerület üdvözletét hozza. »Az egyház arcán — mondja — 
három fénysugár találkozik: a történelmi küldetés, a jog-
állományunk méltósága s a Krisztus lelkének fényessége .. • 
Méltóságod hivatása, -hogy mind a három fényt megőrizze...« 
Mi ketten (Mesterházy Ernő dr. felügyelőre mutatva) Du-
nántúl földjéről jövünk s hozzuk tíz egyházmegye egyházai-
nak, iskoláinak üdvözletét. Azt kívánjuk: légy vezér, légy 
bizonyságtevő és akkor áldás lész kerületedre s egész egyház1-
egyetemünkre.« 

Vitéz Sony i Hugó altábornagy a m. kir. honvédség ne-
vében szól: mindig hálával könyvelte el azt a ragaszkodást, 
mellyel a mi hadseregünkhöz fűződött. Isten dicsőségére 
folytatandó működéséhez sikert és áldást kíván. 

Dómján Elek dr. főesperes a két egyházmegye, D. Ko-
vács Sándor a fakultás és a Luther-társaság, Farkas Elek 
és Téglássy Andor az abaúji ref. egyházmegye, Szent-Imrey 
Pál alispán Abaúj-Torna vármegye, vitéz Buttykay Béla 
ezredes a Vitézi Szék, Mikuleczky Gyula dr. Borsod vár-
megye, Halmay Béla dr. Miskolc th j f . város, Batha György 
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dr. törvényszéki elnök a kir. törvényszék, ügyészség és 
járásbíróság, vitéz Szabó József pénzügyigazgató a m. kir. 
Pénzügyigazgatóság, Röck Aladár dr. az ügyvédi kamara, 
Csordás István a Máv. Üzletigazgatóság, Dr. Vitéz Görgey 
László a Nemzeti Egység Pár t ja , Dr. Bruckner Győző a 
jogakadémia, báji Patay Gyuláné a ref. filléregylet, özv. 
Gyulay Sándorné a Mansz, Losonczy Gizella a borsodme-
gyei Nőegylet, özv. Komáromy Gyuláné a Kat. Nőegylet, 
Pazár Istvánné az Ev. Nőegylet, Csorba György főigazgató 
a ref. gimnázium, Molitor Gusztáv a tanítóképző intézet, 
Zsolnai Vilmos nyíregyházi reálgimn. igazgató a két ev. 
gimnázium, Kemény Péter a kerületi tanítóegyesület, Sza-
káczki István községi bíró Homrogd község, Stimm Lajos 
az Ipartestület, Duszik Lajos a miskolci ev. egyház nevé-
ben üdvözölték az ünnepeltet. 

9. Lichtenstein László összegezve az üdvözléseket, azo-
kért külön és együttesen köszönetet mondva, az Ur Jézus 
szavait idézi: »Mindenek lehetségesek a hívőnek.« Az előtte 
álló feladatok és tervek megoldásához is kevésnek tar t ja az 
emberi erőt és akaratot, kevésnek minden földi támoga-
tást, mert mindazokat az Isten adja és Ö teszi hatóvá és 
hatalmassá a maga kegyelmével. E díszes és magas méltó-
ságot nem kereste, magát arra alkalmasnak nem tart ja , de 
meghajlik az elhívó emberi akarat előtt s alázattal kéri az 
Isten segítő és áldó kegyelmét. 

10. Elnökség ezek után a tanácskozásra kerülő napirendi 
tárgyak elővevéséig félórás szünetet rendel el s annak 
letelte után az ülést újból megnyitván, a rendes évi köz-
gyűlés első tárgyául a püspöki jelentést veszi elő. A világi 
elnöki széket most már a beiktatott egyházkerületi felügyelő 
foglalván el, ismételten kéri elnöktársa és a közgyűlés támo-
gatását, amit a püspök a szív melegétől áthatott szavakban 
megígér és viszont kér. 

11. Püspök előterjeszti jelentését az 1934—35-ik köz-
igazgatási évről — a következőkben: 



Főtisztelendő Egyházkerületi közgyűlés! 

Méltóztassék megengedni, hogy ez évi beszámolómat egy 
őszinte vallomással kezdjem. Mert amidőn a hetvenes évek 
küszöbén, roskadozó testtel, megrongált egészségi állapottal 
e pillanatban papírra vetem gondolataimat, lehetetlen nem 
fájdalmasan gondolnom arra, hogy immár 47 évre terjedő hosz-
szú lelkészi szolgálatom egész ideje alatt az ez évi húsvét és 
pünkösd ünnepe volt az első, amelyen sem mint az Ige hirde-
tője, sem mint annak hallgatója nem vehettem részt az Ur 
dicsőséges feltámadásáért és a Szentlélek áldásaiért hálát zengő 
gyülekezetnek ünnepi örömében. Ugy látta ugyanis jónak az 
Ur bölcsesége, hogy hosszantartó, súlyos és veszélyes, ágyhoz-
szegző betegséggel látogasson meg, amelyből — teljes felépü-
lés — ha ugyan egyáltalán — úgy csak hosszú idő multán leszi 
lehetséges. 

Ám az én életkoromban, betegségem természetéből folyó-
lag és az előttem fekvő számos példa mérlegelésével, számot 
kell vetnem azzal a feltevéssel is, hogy "az Ur talán épen ezt a 
testi változást választotta eszközül arra, hogy engem valamely 
általam előre nem látható váratlan pillanatban magához szó-
lítson. Bármikor s bármikép legyen is, alázatos, megnyugvó 
engedelmes lélekkel állok az ő hívása elé. De nem szeretnék 
úgy megválni a földi léttől, hogy legalább egy testvéri szellemű 
üzenetem ne maradjon utánam az én forrón szeretett egyház-
kerületem számára. 

Azzal a lelkemből kitörölhetetlen szent meggyőződéssel élek 
s ha kell, halok — hogy a mi egyházkerületünk, általában 
szeretett evangélikus egyházunk léte, megmaradása és meg-
erősödése két elengedhetetlen feltételnek az egyházi életben 
következetesen érvényesülő találkozásától és együtthatásától 
függ, s ezek: a bennső vallásos hitből és meggyőződésből fa-
kadó evangéliumi felekezeti hűség, — és az egymás iránt érzett 
meleg evangéliumi testvéri szeretet. Az egyik, a vallásos hit a 
belőle meggyőződésből eredő felekezeti hűség biztosítja az 
Ige uralmát, a krisztusi igazságok elvi diadalát szívben és 
lélekben, szószéken és gyülekezeti életben, — a másik, az egy-
más iránt érzett evangéliumi testvéri szeretet zökkenő nélküli 
sírna és egyenes utat épít azok megvalósulása számára a min-
dennapi életben. Az egyik — megszenteli a szívet, — a másik 
— tettekben való bizonyságtételre sarkalja, hogy az evangélium 
eszmevilága ne maradjon tiszta elméleti szólam-gyűjtemény, de 



boldog és boldogító valóság. Az egyik lélekformáló, a másik 
életfornyüó hatalom. Az egyik lesújtja, megalázza, semmivé 
törpíti a bűnös ember hivalkodását a Krisztus megváltó érdeme 
előtt, a másik széttéphetetlen erős közösséggé kovácsolja össze 
a megalázott lelkeket, hogy egymáson buzdulva, egymás pél-
dájából ihletetten külön-külön és együttvéve is imádkozó lélek-
kel keressék a szabadulás útját az ő keresztje alatt. Az egyiknek 
meggyőződésből fakadó s az új és új meggyőződéseket és 
vallási élményeket formáló ereje megajándékoz mindannyiun-
kat az evangélikus ember sajátos, büszke és tiszta jellegzetes-
ségével, — a másik vészben és viharban törhetetlen lelki egy-
séggé forrasztja össze az Ur evangélikus egyházának tagjait. 
Az egyik fölfelé, az örökkévalóság világába vetítő fénylő su-
garait, — a másik lefelé ível, a mindennapi élet gyarlósága-, 
próbáitatásai és szociális problémái közé, és mindig talál ma-
gának tennivalót, hol engesztelésben és megbocsátásban, hol 
buzdításban és telkesítésben, hol könyörülő indulatban és test-
véri áldozatkészségben, hol a történelmi mult dicsőségén való 
boldog elmerengésben, vagy a féltett jövendő bástyafalainak' 
és védő fokainak gondos megépítésében. S a kettőnek együtt 
a meggyőződésből, a hitből, a személyes élő hitből és evangé-
liumi meggyőződésből fakadó felekezeti hűségnek és az evan-
géliumi testvéri szeretetnek együtt van felelete minden kér-
désre, vonatkozzék az akár a törvény és jog újabb szabályozá-
sára, akár a tekintély és szabadság követelményeire, akár az 
istentiszteleti formákra, akár a szervezeti egységre és bizton-
ságra, akár a szórványokban gondozatlanul maradt nagyszámú 
híveink lelki szükségletének ellátására. Sőt az evangéliumi meg-
győződésben, személves élő hitben gyökerező vallásos lélek és 
szerető szív megbocsátó mosollyal fordul még az ellenfelek 
erőlködése felé is, akik őt »eretnek« címmel, »szakadár« jelző-
vel akarnák megbélyegezni, mert tudja, hogy van e világon 
»eretnekség« és »szakadárság«, úgy a szó tiszta evangéliumi 
hátteréből, a jézusi és az apostoli tiszta evangéliumi adottságok 
hátteréből ítélve, azt azoknak inkább önmagukban kellene ke-
resniük. De az evangéliumi meggyőződésben, személyes élő 
hitben gyökerező vallásos lélek egyúttal bátor, férfias és nyilt 
visszautasításban részesít minden kísérletet és erőfeszítést, amely 
vallás gyakorlatának és egyháza egyenjogúságának féltve őr-
zött kincseit, szabadságát és drága véren kivívott jogát akarná 
megkisebbíteni vagy álutakon kierőszakolni akart reverzálisok-
kal és egyéb akciókkal megbénítani az evangéliumi testvér-
közösség hatóerejét és birtokállományát. Nem bántja a másét, 
de nem engedi hántatni a magáét sem. 

Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! Nem tudhatjuk, 
s főként nem tudhatom én, mostanhoz egy évre lesz-e még 
alkalmam a m. t. Közgyűléshez szólanom. Azért hadd csen-
düljön fel ez évi jelentésem első akkordja abban a bizakodó 
kérésben, s ha úgy akarja Isten bölcsessége, úgy legyen ez 
egyúttal testvéri szellemű utolsó üzenetem Közgyűlésünk min-
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den egyes tagjához: építsük önmagunkat és anyaszentegyhá-
zunkat 'lankadatlan buzgósággal a bennső vallásos hitből és 
meggyőződésből fakadó evangéliumi felekezeti hűséggel és egy-
más iránt érzett meleg evangéliumi testvéri szeretettel, mert 
egyedül ez a szellem tartja fenn, óvja és erősíti meg forrón 
szeretett egyházunkat, benne százados viharokat dicsőségesen 
megállott egyházkerületünket, s a Krisztus tiszta igazainak dia-
dala egyedül ezzel nyer növekedést e földön. 

* * * 

Bevezető fejtegetésem a mulandóság alapvető gondolatán 
épült fel. S mielőtt tiszteletteljes jelentésem részleteire térnék, 
ennek a lelkünkre nehezedő gondolatnak áldozom, amikor lélek-
ben két pálmaágat helyezek a közelmúltban elköltözött jele-
seink sírhantjaira. 

Mert lehetetlen e pillanatban is meg nem emlékezni arról, 
hogy ez a templom volt az, amelyben egykor az ifjű Zelenka 
Lajos áhitattal hallgatta és lelkébe felszívta lánglelkü édesatyjá-
nak, az egyházkerület későbbi nagynevű püspökének szárnyaló 
igehirdetését. Ez a templom volt az, amelynek szentelt falai 
leggyakrabban visszhangozták a későbbi egyházkerületi fel-
ügyelő mély bölcsességű, széles perspektivájú megnyitó beszé-
deinek és irányító felszólalásainak meggyőző és eszméitető 
hangjait. És ez a templom volt az, amelynek szentelt falai kö-
zül egy borongós márciusi nap alkonyati óráiban édesatyja 
nyugvó tetemei mellé kísérték ki a fáradt testet, magasan 
szárnyaló lelkével együtt annyi nagy küzdelemnek s annyi Is-
ten áldotta sikernek az osztályosát. Méltó bizonyságául annak, 
hogy rendes és rendkívüli közgyűlés egyaránt átérzi a távozá-
sával egyházkerületünkre nehezült fájdalmas veszteség súlyát, 
áldozzunk el nem hervadó emlékezetének e pillanatban is 
őszinte hálás kegyelettel s lelkünkben felemelkedve a Krisztus 
megváltó keresztjéhez és alászállva az örökkévalóság hitének 
mélységeibe, kívánjunk eltávozott kedvesünknek boldog üdvöt 
az égi Kegyelem Uránál! 

A másik pálmaágat pedig helyezzük el a dunáninneni test-
véregyházkerüleí folyó évi július hó 18-án atyáihoz tért fő-
pásztorának, D. Kiss István püspöknek sámsonházi temetőben 
fekvő sírhantjára. Az ő váratlanul bekövetkezett, fájdalmas 
elhunytáról szóló elnöki jelentésében az elárvult egyházkerület 
világi vezére klasszikus tömörséggel jellemezte elnöktársát, ami-
kor táviratilag közölte velem, hogy az egyházkerület elnökségé-
ben kiváló társa, a bölcs és nemeslelkű főpásztor nincsen többé! 
Valóban, D. Kiss István dunáninneni püspököt hosszú lelkészi, 
majdan 16 évre terjedő püspöki működése alatt méltán vette 
körül általános tisztelet és rokonszenves megbecsülés. Szelíd, 
nemes érzésvilága, mély tudása, lángoló egyház- és hazaszere-
tete, apostoli lelkisége mély és áldásos nyomokat hagyott egy-
házkerülete és magyarhoni egyetemes egyházunk életében. — 
Azért e pillanatban is hálás hittestvéri kegyelettel áldozunk az ő 
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I. Javaslat. 

nemes és szép emlékezetének és testvéri együttérzéssel fejezzük 
ki meleg részvétünket a testvér dunáninneni egyházkerületnek 
nagy vesztesége alkalmából. — A július hó 20-án, Sámsonhá-
zán végbement gyászszertartáson betegségemből folyó akadá-
lyoztatásom miatt felkérésemre Dr. Dómján Elek főesperes úr 
volt szíves egyházkerületünk képviseletében megjelenni és rész-
vétünket élő szóval tolmácsolni. 

Ám Isten bölcsesége nemcsak megengedi, de világkor-
mányzó szeretete meg is kívánja, hogy a küzdő ember a teme-
tők cipruslombjai közül lépjen ki az élet virágos kertjébe, 
ahol munka, de gyönyörűség is, küzdelem, de áldások öröm-
igérete is vár reá. A vallásos világszemlélet ez igéretfakasztó 
derűjének hódolok, amidőn ünnepi örömnyilvánítások közt 
beiktatott egyházkerületi felügyelőnk őméltóságát, szeretett és 
nagyrabecsült elnöktársamat első felügyelői elnöki ténykedése 
alkalmából az évi rendes közgyűlés nevében és képviseletében 
is szeretettel, bizakodó ragaszkodással és meleg áldáskívána-
tokkal üdvözlöm. 

* * 

\ Ezek után rátérve jelentésem részleteire, a bevett szokás-
hoz képest mindenekelőtt 

1. az állam és az egyház viszonyáról emlékezem meg. Ez 
a viszony, amennyiben törvényes jogainkat és szabadságunkat 
elvi keretek között érinti, háboríítatlan volt. A kormány intéz-
kedő szervei részéről ez évben is hálára kötelező figyelmet, 
jóindulatot, megértést tapasztaltunk. Az államháztartás nehéz 
helyzete ugyan elkerülhetetlenné tette az u. n. globális állam-
segélynek az új költségvetésben érvényesülő további csökken-
tését, az összeg azonban, amellyel e tétel csökken, éppen nem 
jelentékeny s így, bár a mai helyzetben minden fillér drága, 
mégis a csökkentés széjjelosztva a sok egyházi cél között, alap-
jában véve nem idéz elő elviselhetetlenül érzékeny vesztesé-
get. — Önkormányzati jogaink gyakorlását némileg érinti az 
1934. évi XI. t.-c- (a középiskolai törvény) végrehajtása céljá-
ból kiadni tervezett miniszteri utasítás némely rendelkezése. 
A tervezetet a miniszter úr hozzászólás végett volt szíves ne-
kem is elküldeni. Észrevételeimet úgy a miniszter úrhoz, mint 
az egyetemes felügyelő úrhoz beküldött felterjesztésemben 
fejtettem ki. Szükségesnek látnám azonban, ha e tárggyal, 
amennyiben az akkor már nem lenne túlhaladott stádiumban, 
a Főtisztelendő Közgyűlés is foglalkoznék. — A kormányvál-
tozás során nyugalombavonult Petri Pál államtitkár és a prot. 
ügyosztály éléről szélesebb hatáskörű megbízatással más mun-
kakörbe lépett Dr. Tóth István miniszteri osztályfőnök. Mind-
ketten melegszívű, nemeslelkű, megértő barátai és támaszai 
voltak törvényes alapon jelentkező törekvéseinknek. Méltó, s 
ezt tisztelettel van szerencsém javaslatba hozni, 

hogy közgyűlésünk távozásának alkalmából fejezze ki őszinte 
köszönetét a részükről évek hosszú során élvezett lekötelező 
jóindulatért és támogatásért. 
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Ezzel kapcsolatban ugyancsak javasolom, 
méltóztassék a Petri Pál nyugalombavonulásával helyére kine-
vezett Dr. Tasnádi Nagy András államtitkár urat és a II. ügy-
osztály új főnökét, Dr. Sárkány Alfréd miniszteri tanácsos 
urat új megbízatásuk helyén meleg áldáskívánattal üdvözölni 
e egyházkerületünk és annak intézményei ügyét jóindulatú 
támogatásukba ajánlani. 

2. Nem sok változás esett a múlthoz képest a felekezetközi 
viszonyok terén sem. A reverzális hajsza, örök kárára a nem-
zeti és társadalmi béke és összhangzatos együttműködés szent 
érdekeinek, folyik tovább és a különböző positiók elnyerése 
után áhítozó versengés és egyéb felekezeti akciók sem veszí-
tettek erejükből. Kirívó sérelmek, a nyilvánosság küzdő po-
rondján lezajló támadások talán nem jelentkeznek, de an-
nál mélyebb és átütőbb erejű a mindennapi élet belsőbb, rej-
tettebb köreiben megnyilvánuló viaskodás, amellyel szemben 
nincsen más fegyverünk, mint az igazaink tudatából táplál-
kozó felekezeti öntudat s mélyebben szántó vallásosság kiépí-
tése és az egyháztársadalmi úton való céltudatos szervezke-
dés. Ha az országos Lutherszövetség újonnan létesített szerve-
zetében lefektetett munkaprogrammját teljes odaadással valóra 
váltja, — és ha az egyház a szórványmisszió kiépítésére is 
elegendő gondot és szükséges mértékű áldozatkészséget fordít: 
úgy vélem, nem kell félnünk a jövőtől, mert az idő végre is 
az evangélium tiszta elveit követő protestantizmus eszméinek 
a diadaláért harcol. — Idetartozónak vélem annak a felemlíté-
sét is, hogy a magyar házassági jogrendnek a ^családvéde-
lem címe alatt megkísérelt reformja úgy, amint az vezető 
róm. kaíholikus körök részéről felvettetett, semmikép se kínál-
kozik alkalmas eszközül sem az »egyke« terjedésének, sem a 
szaporodó válások veszedelmének a letörésére. Itt egyedül a 
tiszta evangéliumi morálnak a népiélekben való diadalmas tér-
foglalása vezet a célhoz. S ebből a szemszögből mérlegelve a 
helyzetet, újból és újból vissza kell térnünk arra, hogy e célra 
kínálkozó sok eszköz egyikének látszik az is, hogy a reverzá-
lis intézményét, amely Magyarország vegyes lakosságú népé-
nek a családi életébe sok helyütt beleviszi a békebontás elemét, 
el kell törölni a föld színéről. — A református testvéregyház-
zal ez évben is karöltve, s testvéri együttérzéssel igyekeztünk 
előmozdítani az evangéliumi eszméknek magyar földön való 
diadalát. 

3. A külföldi evangélikus egyházakkal való érintkezés te-
rén felmerülő események felől részben az egyetemes felügye-
lői jelentés, részben a hírlapok hírrovata nyújt közelebbi tá-
jékoztatást. Legyen itt elég annyi, hogy szomorúan látjuk a 
politikai hatalomnak a totalitás jegyében a hitbeli, lelkiisme-
retben meggyőződés és az emberrel veleszületett legtermésze-
tesebb szabadság területébe történő belegázolást, amely súlyos 
börtönbüntetéssel sújt sok evangélikus lelkészt Németország-
ban és evangélikus lelkészek vértanuságát váltja ki Oroszor-

11 Javaslat . 
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7. Új 
l e lkészek. 
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szágban, szégyenére Európa úgynevezett keresztyén civilizá-
ciójának és ebből folyó kötelességszerű szolidaritásának. Tisz-
telettel javaslom, 

mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy 1. elrendeli, hogy 
a reformáció emlékünnepén a lelkészek szószéki imáikba fog-
lalják a hitbeli meggyőződésükért üldözött evang. lelkészek 
szenvedésének enyhítéséért való könyörgést, 2. ennek elrende-
lését átiratilag kezdeményezi a testvéregyházkerületeknél is, 
3. felterjesztéssel fordul az egyetemes közgyűléshez. hogy 
feliratilag ajánlja a kormány figyelmébe a népszövetségnél, 
vagy más alkalmas úton oly lépések megtételét, amelyek ezen, 
a XX. század európai keresztyén civilizációjához méltatlan bá-
násmód megszüntetésére alkalmasak. 

4. Theologien fakultásunkon Sopronban betegségem kitö-
rése előtt ez évben egyszer vettem részt a fakultás alapvizs-
gálatain és befejező szigorlatain. Mint mindig, úgy ez alka-
lommal is meggyőződést szereztem arról, a mélyen vallásos 
szellemű és tudományos megalapozottságú munkáról, amely a 
fakultáson a lelkészképzés mennél magasabb színvonalú kifej-
tése körében folyik. A hallgatók létszáma volt 115, — közü-
lök egyházkerületünkben 6. A dékáni tisztet Dr. Deák János 
tanár töltötte be, míg az új tanévben azt Br. Podmaniczky Pál 
tanár látja el. A gyakorlati theologiai tanszékre Dr. Jánossy 
Lajos neveztetett ki, akinek eddigi szakirodalmi munkássága 
tudományod munkálkodása terén továbbmenő reményekre jo-
gosít. (Dr. Vető Lajos szolnoki lelkész a fakultáson meg-
szerezte a doktori képesítést. 

5. Lelkészvizsgálati bizottságunk ez évben egyszer, feb-
ruár hó 24-én tartott ülést, amidőn is Megyer Lajos és Uzon 
László lelkészjelöltek szereztek képesítést. Felavatásuk után ez 
előbbit Özdra, az utóbbit Sátoraljaújhelybe küldtem ki ^egéd-
lelkészül. Itt említem meg, hogy Remete László lel-
készjelölttől betegségem miatt, felkérésemre D. Kapi Béla 
püspöktársam vette ki a vizsgát s ugyancsak ő volt szíves őt 
helyettem felavatni. Remete Lászlót Fancsalba küldöttem ki 
segédlelkésznek. 

6. A lelkészképesítés ügyét jelentős lépéssel vitte előre m. 
évi egyetemes közgyűlésünk akkor, amikor megalkotta a róla 
szóló szabályzatot. A szabályzat lényeges rendelkezései a kö-
vetkezők: a lelkészképesítő vizsgálat két részből áll. Az első 
rész ideje a sikeres hittudományi szigorlat után egy év múlva, 
a második rész ideje a vizsgálat első részének sikere után egy 
év múlva következik be. A vizsgálat mindkét részét az illetékes 
kerületi lelkészvizsgálati bizottság előtt kell letenni. A vizsgá-
lat idejét a püspök tűzi ki, kinél a jelöltek jelentkezni és a 
18. §. szerint szükséges iratokat benyújtani tartoznak. Segéd-
lelkészi szolgálatra a lelkészjelöltek már a sikeres egyetemi 
szigorlat után közvetlenül is felavathatok, de rendes lelkészi, 
állandó jellegű hitoktatói, vagy vallástanári állásra csak a lel-
készképesítő oklevél birtokában pályázhatnak és csak ennek 
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birtokában küldhetők ki önálló hatáskörrel bíró helyettes léiké-
székül. Szabályozza ínég a szabályzat az áttért lelkészek képesí-
tését, a külföldi lelkészi oklevelek honosítását és a lelkészi ké-
pesítések elévülését. A szabályzat hatálya kiterjed mindazon 
lelkészjelöltekre, akik az 1933. évi december hó 31-ike utáni 
időben tettek szigorlatot. — Kapcsolatosan jelentem, hogy a 
lelkészképesítő szeminárium anyagi eszközök hiánya miatt még 
a lefolyt évben sem volt megnyitható. 

7. Az elmúlt esztendő legkiemelkedőbb egyházi eseménye 
kétségtelenül a zsinat megnyitása volt. November hó 10-én 
ünnepélyes istentisztelettel nyilt meg a magyarországi evangé-
likus egyház novelíáris alkoímányozó zsinata. Ezt követte a 
megnyitó ünnepély, majd a zsinat megalakulása, mely alkalom-
mal világi elnökké D. báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelőt, egyházi elnökké e sorok íróját választották. Bevá-
lasztatott még az elnökségbe egyházkerületünk részéről világi 
alelnökül b. e. Dr. Z e len ka Lajos egyházkerületi felügyelő, a 
jegyzői karba pedig Dr. Bruckner Győző jogakadémiai dékán. 
A zsinat főelőadói tisztét Dr. Mikler Károly ny. jogakadémiai 
dékán töltötte be, kinek a szerkesztésében sorozatos kiadmá-
nyokban napvilágot láttak az eddigi előmunkálatok is. Időköz-
ben Dr. Zelenka Lajos egyházkerületi felügyelő elhalálozván, 
a zsinatnak a törvény értelmében hivatalból vált tagjává az ő 
helyettese, homrogdi Lichtenstein László, aki választolt tagsá-
gáról lemondva, helyére a hegyaljai egyházmegye Dr. Zse-
dényi Béla jogakadémiai tanár, egyházkerületi világi főjegy-
zőt választotta meg. A novellárisként felfogott zsinat első je-
lentős törvényalkotása volt az, amellyel az önmagának a saját 
maga által választandó tagokkal való kiegészítését mondotta 
ki. A jelek szerint leglényegesebb újítása lesz a presbitériu-
moknak az egyházi kormányzat mindhárom felsőbb fokozatán 
való bevezetése és, ami egyéni meggyőződésem szerint, súlyo-
san belevág a magyarhoni evangélikus egyházi jogfejlődés 
négyszázados tradíciójába és az egyházkerületek történeti jo-
gait és megszerzett önálló birtokállományát kialakuló hangula-
tok esetlegességétől hozza függésbe, — annak a bizottsági ja-
vaslatnak esetleges törvényre emelése, amely szerint az egy-
házkerületek területi beosztásában teendő változtatás jogával 
átruházott hatáskörben az egyetemes közgyűlés lenne felruhá-
zandó. Ezzel a tervbevett intézkedéssel az egyházkerületek, mint 
a négy évszázad folyamán önállóan kialakult, külön-külön tra-
dícióival, jellegzetességgel bíró és erejüket, anyagi eszközeiket 
és áldozatkészségüket sajátos, önálló szellemi célok szolgála-
tába állító legmagasabb közigazgatási és kormányzati egysé-
gek ki lesznek szolgáltatva a legnagyobb jog, t. i. az őket tör-
téneti és alkotmányos jogon megillető terület feletti önálló s 
legfeljebb a zsinat, mint legfelsőbb törvényhozó testület ha-
tásköre által korlátozott territoriális rendelkezési joguk elvesz-
tésének, történelmileg kialakult kormányzati tekintélyük sú-
lyos csorbulásának, önálló alkotó kedvük, áldozatkészségük, 
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temes köz-
gyűlés fon-
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egészséges kerületi szellemük lehanyatlásának', s maga az egye-
temes egyház és egyetemes közgyűlés a magasabbrendű egy-
házi békés szellemű alkotásokra képes egysége állandó veszé-
lyeztetésének. Hiszen egyszerű határozati javaslattal bármely 
egyetemes közgyűlési tag, vagy bármely dunántúli, vagy bá-
nyai egyházkerületi egyházmegye közgyűlése jogosítva lesz új 
és űj kerületi beosztásokat indítványozni, minden jogot és bir-
tokállományt felforgató lépéseket kezdeményezni. Hogy a ke-
rületeknek létükben való ez a bizonytalansága hová fog vezetni, 
azt az idők és egyéniségek hullámzásait figyelemmel kísérő 
hallgatóim és olvasóim ítéletére bízom, — a zsinatnak és az 
egyetemes közgyűlésnek a közel félszázad óla egyházi pályán 
működő embertapasztalatai és lelkiismerete alapján csak annak 
a régi, de az életben mindig beváló latin szólásmódnak a gon-
dos szemelőtt tartását ajánlom szíves figyelmébe: »Ne quid 
nimis«, — semmit se vigyünk túlzásba. — Mivel pedig a tervbe-
vett intézkedés másként nem vihető keresztül, mint formailag 
ugyan egyszerűnek látszó hatáskörátruházással, lényegileg 
azonban a zsinat természetszerű s egyedül a zsinatot megillető 
törvényhozó hatáskörének a súlyos csorbításával és akként, 
hogy ez a cselekmény egyúttal beleütközik az államfői zsinat-
engedélyező okiratnak a zsinati tárgyalás körét jóváhagyó leg-
felsőbb rendelkezésbe, mert a magyarországi egyházegyetem 
egyetemes közvéleményének és óhajtásának az egyetemes köz-
gyűléseken ismételten kifejezésre jutó egyöntetű akaratnyilvání-
tása mindig az volt, hogy a legfelsőbb államfői engedélyt kérő 
okiratba ilyen mélyenjáró szervezeti változtatásra vonatkozó 
zsinati tárgy ne vétessék fel, — azért mély tisztelettel javaslom, 
emeljen közgyűlésünk a zsinathoz intézendő feliratban ünnepé-
lyesen óvást a tervezett határozati javaslat törvényerőre eme-
lése ellen, — juttassa kifejezésre az óvásban azt a jogos aggo-
dalmát, amelynél fogva azt a legfelsőbb államfői engedély-
okiratba ütközőnek tartja, — intézzen ebben az értelemben át-
iratot a társegyházkerületek közgyűléseihez is és hatalmazza 
fel elnökségét, hogy szükség esetén a legfelsőbb helyen is 
juttassa kifejezésre a közgyűlés meggyőződését, kérelmeit és 
aggályait e törekvéssel szemben. Egyébként a zsinat ügyével 
összefüggésben van szerencsém még pótlólag jelenteni, hogy 
az összes zsinati albizottságok elkészültek törvényelőkészítő 
munkálataikkal, úgy, hogfy á most még egyedül hátralevő 
egyeztetési bizottsági munka befejezése után, ami ez év őszére 
várható, remélni lehet, hogy Isten segedelmével zsinatunk még 
ez évben befejezi működését. 

8. Egyetemes közgyűlésünk határozatait a szokott módon, 
kellő időben kihirdettem és végrehajtásuk iránt az intézkedé-
seket megtettem. A határozatok közül fontosabbak a követ-
kezők: a) a közgyűlés magáévá tette egyházegyetemünk felter-
jesztéseit idegen tényezőknek a felekezeti szövetkezetek köréből 
való kikapcsolása, továbbá a dollárkölcsön következtében 
anyagi válságba jutott egyházközségek érdekében való közbe-



lépés tárgyában. Tudomásul vette a kornádi sérelmek letárgya-
lása ügyében tett jelentést, b) Helyeslőleg vette tudomásul, 
hogy az iskolafenntartók a tanítók helyi készpénzilletményét 
a m. kir. központi illetményhivatal útján utaltatják ki, de ezt 
az intézkedést csak az egyházközségek pénztári helyzete nehéz 
voltának az időtartamán belül tartja fenntartandónak. Lépéseket 
tesz a tanítói nyugdíjjárulék hátrálékok méltányos rendezése 
iránt, c) A Dr. Dómján Elek lemondásával megüresedett nyugf-
díjintézeti bizottsági tagságra Ligeti Edét, az adóalapi bizott-
ságba pedig Margócsy Emilt választotta meg. d) Az egyház-
kerületi Ielkészképesítő bizottságot Paulik János, Dr. Dómján 
Elek, Duszik Lajos és Krieger Mihály tagokból alakítja meg, 
póttagul pedig Dr. Vietórisz Istvánt és Marcsek Jánost választja 
meg. e) A liturgia egységesítésére vonatkozó tervezetre nézve 
kimondta, hqgy azt az egyházmegyei lelkészértekezletek tár-
gyalják le s ezek munkálatainak egyeztetésével a kerületek 
nyilatkozzanak a kérdésben. Egyébként ez az ügy idei köz-
gyűlésünk napirendjének a tárgysorozatában is szerepel, i) A 
vasárnapi munkaszünetre vonatkozólag megjelent a minisz-
teri rendelet, amely a kérdést a keresztyén egyházak felter-
jesztéseiben foglalt óhajok figyelembevételével szabályozza, 
g) Felterjesztéssel fordult a kormányhoz a fogházi istentiszte-
letek a szükségletnek megfelelő rendszeresítése céljából, h) 
Kimondta az evang. hitvallási iratok gyűjtemény kiadását, maj-
dan, annak megjelenése után a gyülekezetek részéről való kö-
telező megszerzését, i) Kezdeményezésünkre felkérte a fakul-
tást, hogy a német és tót nyelvnek, nemkülönben a zenének 
és egyházi éneknek a theologiai hallgatók részére eredményes 
tanítása tárgyában készítsen javaslatot az idei közgyűlés elé. 
j) Védelmet és pártfogást kér a minisztertől a természetbeni 
helyi javadalmakhoz hozzájutni nem tudó tanítók részére, to-
vábbá a terményjárandóságok értékegységének leszállítására, 
a tanítói és kántori s levitái javadalom elkülönítésére, a fele-
kezeti tanítóknak a VII. fizetési osztályba való elő-
léptetése, a segédtanítói intézmény megszüntetése és a tanítói 
nyugdíjjáruléknak a politikai községek terhére leendő áthárí-
tása, nemkülönben a dologi tandíjkárpótlási segélyek teljes 
összegű kiutalása tárgyában, k) Kijelenti az egyetemes közgyű-
lés, hogy amennyire lehetséges, a szórványokra különös tekin-
tettel lesz a közalap jövedelmeinek a felosztásával s egyben 
felterjesztést intéz a kormányhoz a megszervezett missziói egy-
házak államsegélyben való részesítése iránt. Ugyancsak elhatá-
rozta, hogy a karitatív valorizációs hadikölcsönsegély rendsze-
res folyósítását szorgalmazza. 1. Rendszeres adóalapi segé-
lyezésben részesült egyházkerületünkből: Fancsal 625.—, Her-
nádvécse 75.—, Tállya 8 5 . - , Kisvárda 395.—, Kornádi 135.—, 
összegű kiutalása tárgyában, k) Kijelenti az egyetemes közgyü-
fennmaradó összegből egyházkerületünknek 2.240.— P jutott, 
amely összeget az elnökség a nyert felhatalmazásnál fogva a 
évi szétosztás! arány betartásával osztott szét az egyházközsé-
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gek között, m) A közalapból az egri és gyöngyösi misszió 300.—, 
a kornádi egyház 600.—, a sátoraljaújhelyi egyház 100.—, a 
szolnoki misszió 200.—, a sajókazai egyház 100.— pengő se-
gélyben részesült, míg a vallásoktatók, szegény egyházak és 
missziók segélyezésére egyházkerületünknek 320.— P jutott, 
amely összeget az elnökség ugyancsak az eddig követett 
arányra való figyelemmel osztott szét. n) Krecsák László javas-
latára a Luther-társaság hajlandó a reformációt dicsőítő köl-
temény vagy zeneműnek megfelelő kedvező bíráiat esetén a 
jutalmazására. Ugyancsak a Luther-társaság foglalkozik Luther 
a családok számára megírandó illusztrált életrajzának a ki-
adása gondolatával, o) Az egyetemes névtár megjelenését a 
közgyűlés megsürgette, p) Az egyetemes nyugdíjintézet hely-
zetére való figyelemmel a közgyűlés felkérte a püspököket, 
hogy a 40 évnéí rövidebb szolgálati idővel rendelkező tagok-
nak a szabályrendelet 17. §-a c) pontja alapján indokoltnak 
látszó nyugdíjazását csak egészen kivételes esetekben s a tény-
állásnak teljesen tüzetes ismertetése mellett hozzák javaslatba, 
q) Végül foglalkoznom kell a m. é. egyetemes jegyzőkönyv 113. 
pontja alatt foglalt azzal a jelentéssel, amely az ifjúsági bei-
missziói bizottság aláírásával 4-ik alpontjában következőkép 
szól: »a tiszai egyházkerületben a gyülekezetekben az ifjúsági 
munka igen gyenge lábon áll.« Nem tudom honnan vette a 
jelentés szerzője ezt a merészen hangzó megállapítást, de meg 
vagyok győződve róla, ha kissé több fáradságot vett volna ma-
gának az adatgyűjtésben és betekintést szerzett volna a nyír-
egyházi, a debreceni, a miskolci, tokaji, ózdi, sajókazai, sátor-
aljaújhelyi, kornádi, délszabolcsi stb. gyülekezetek ifjúsági mun-
kájába, tartózkodott volna ilyen, az egész egyházkerület köz-
szellemét bántóan érintő kijelentés alkalmazásától. Ne feled-
jük, hogy nemcsak az az ifjúsági belmisszió, amelyet a lel-
készi, a tanári és tanítói gárda egyes sablonos minták és 
szervezetek szerint végez. 

9. A hálái angyalának ez évben is dús aratása volt egye-
temes egyházunk, benne egyházkerületünk és a magyar protes-
tantizmus munkamezején. Dr. Zelenka Lajos egyházkerületi 
felügyelőn és D. Kiss István püspökön kívül kidőlt a magyar 
protestantizmus vezérkarából Dr. Antal Géza dunántúli ref. 
püspök is. Benne egyházunk mindenkori megbecsülő, testvéri 
lelkületű barátját, a ref. testvéregyház egyik büszkeségét, a 
magyar protestáns tudományos irodalom egyik kimagasló mű-
velőjét és a külföld protestantizmusával való kapcsolataink 
egyik legszámottevőbb tényezőjüket vesztették el. A nyíregy-
házi egyházközség és a tiszavidéki egyházmegye közéletében 
súlyos veszteségként jelentkezett Dr. Bencs Kálmán egyházi és 
Kossuth Lajos reálgimnáziumi felügyelő, egyben a tiszavidéki 
egyházmegye megválasztott felügyelőjének elhúnyta. Tőle még 
sokat várhatott volna egyházi közéletünk. Korai sírbadőlte ezrek 
szívében keltette a fájdalmas veszteség érzetét. Ugyancsak le-
sújtó érzéssel vették körül a nyíregyházi egyházközség vezetői 
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Járiossy Miklós egyháztanácsosnak, minden egyházi ügy lel-
kes, áldozatkész barátjának korán megnyílt sírját. A tisza-
vidéki egyházmegye és egyházkerületünk közéletének során 
ugyancsak nehezen pótolható veszteséget jelent Dr. IJubassy 
Bélának. a tokaji egyház egyik missziói körzetében buzgól-
kodó s minden közegyházi megmozdulásban élénken résztvevő 
tanácsosának elhunyta. Fájdalommal láttuk elköltözni az élők 
sorából Harsányi Istvánt, a máramarosszigeti missziói egyház-
község egykori, hazafiságáért a megszálló oláh hatalom részé-
ről mártiromságot is szenvedett buzgó lelkészét, továbbá Dr. 
Körtvélyessy Pálty az eperjesi collégium egykori buzgó magán-
tanárát, Dr. Bánó Árpádot, a sárosi egyházmegye és az eper-
jesi collégium feledhetetlen emlékű, buzgó, időrendben utolsó 
felügyelőjét, Dr. Maiéter Istvánt, az eperjesi collégiumi jog-
akadémia egykori kiváló tanárát, Blatniczky Pált, a pestmegyei 
esperesség egyetemes egyházi közéletünkben is áldásosán mű-
ködő esperesét, — és Juhász Lászlót, a gömörótornai ref. egy-
házmegye esperesét, az ORLE alelnökét, egyházunk törekvései-
nek megértő lelkű, testvéri szellemű hű barátját. Megilletődés-
sel vettük hírül magyarhoni evang. egyházegyetemünk nesztora, 
kimagasló tekintélyű örökös tiszteletbeli felügyelője, Báró 
Prónay Dezső feleségének elhúnytát. Mindezen gyászesetekben, 
valamint a velem közölt többi, egyházi hátterű gyászhír köz-
lése után nem késlekedtem egyházkerületünk, illetve a magam 
részvétnyilvánítását kifejezni. Mély tisztelettel hozom javaslatba, 
méltóztassék az elhunytak emlékét jegyzőkönyvünk lapjain meg-
örökíteni, 

s a dunántúli ref. egyházkerületnek Dr. Antal Géza püspök, 
özv. Dr. Bencs Kálmánnénak és özv. Dr. Maiéter Istvánnénak 
férjük elhunyta alkalmából jegyzőkönyvi kivonaton kifejezni 
közgyűlésünk őszinte részvétét. 

Viszont a személyi változások örvendetes oldalán is van 
többrendbeli kedves feljegyezni valónk. így mindenekelőtt az 
az örvendetes tény, hogy a tiszavidéki egyházmegye minden 
szavazatra jogosult testülete egyhangú lelkesedéssel választotta 
meg felügyelőjévé Dr. Streicher Andor kölesei egyházfelügye-
lőt, aki minden egyházi törekvésünk iránt eddig is tanúsított 
odaadó, nemes érdeklődésével, komoly huzgóságával és az 
egyházmegyei felügyelő-helyettes tiszt teendőinek hosszú időn 
át teljesített önzetlen ellátásával méltán rászolgált egyházme-
gyéje osztatlan bizalmára. Továbbá, hogy Nyíregyháza városa 
impozáns bizalomnyilvánítással hívta meg az elárvult polgár-
mesteri székbe Szohor Pál egyházmegyei főjegyzőt, a leány-
gimnázium buzgó felügyelőjét, egyházkerületünk egyik jegy-
zőjét, — a nyíregyházi egyházközség pedig a megürült egyház-
felügyelői tisztséget Margócsy EmV c. főigazgató, egyházmegyei 
számvevőszéki és egyházközségi pénzügyi bizottsági elnök sze-
mélyében oly férfiúval töltötte be, akinek a felelős állásban 
való működése úgy az egyházközség anyagi ügyeinek rendé-

V. Javaslat. 



zése, mint a hitélet fellendítése terén a legmesszebbmenő vára-
kozásokra jogosít. Mint ugyancsak örvendetes mozzanatot em-
lítem meg, hogy a nyíregyházi Kossuth Lajos reálgimnázium 
Dr. Vietórisz József c. főigazgatót, ny- igazgatót választotta meg 
felügyelőjévé, ugyanőt az egyházközség tb. felügyelőjévé, to-
vábbá, hogy báró Radvánszky Kálmán, a sajókazai egyházköz-
ség felügyelője ez évben töltötte be felügyelői működésének 
10-ik évét, Gerhardt Béla f. főigazgató,, a miskolci tanítóképző-
intézet igazgatója, akinek a nevéhez elévülhetetlen érdeméül 
fűződik hozzá a tanítóképző-intézetnek a megszállott Eperjes-
ről Miskolcra való átmentése, Miskolcon az intézeti épületnek 
sikeres megépítése, internátussal, köztartással való ellátása és 
általában korszerű továbbfejlesztése, e tanév végén töltötte be 
igazgatói működésének 30-ik évét, mely alkalommal őt a fel-
ügyelőbizottsági üléshez intézett levelemben egyházkerületünk 
képviseletében a hálás elismerés hangján üdvözöltem. Ugyan-
csak üdvözöltem egyházkerületünk nevében Kállay Gézát, a 
Rimamurányi—Salgótarjáni Vasmű Rt. rudabányai bányaművei 
igazgatóját kormányfőtanácsosi, Dr. Quirin Leó, a Rt- köz-
ponti igazgatóját főbányatanácsosi címmel történt kitüntetése, 
Medgyasszay Vincét a dunántúli ref. egyházkerület püspökévé 
történt megválasztása, Dr. Darányi Kálmánt földmívelésügyi 
miniszterré történt kineveztetése, Dr. Hóman Bálint vallás- és 
közoktatásügyi minisztert a Corvin-aranylánccal, Dr. Ravasz 
László ref. püspököt az I. o. Magyar Érdemkereszttel törtéi t 
kitüntetése, báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt a 
felsőház alelnökévé, Dr. Sztranyavszky "Sándor dunáninneni 
egyházkerületi felügyelőt a képviselőház elnökévé történt meg-
választása, Dr. Tasnády Nagy Andrást az Orsz. Bethlen Gábor 
Szövetség elnökét VKM államtitkárrá történt kineveztetése, 
Seeberg Ármin min. tanácsos, nyíregyházi egyházi képviselő-
testületi tagot nyíregyházi pénzügyigazgatóvá történt kinevez-
tetésekor, Dr. Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi minisztert 
pénzügyminiszterre történt kineveztetése, majd mint az óbudai 
egyházközség felügyelőjét, új templomuk felavatása alkalmá-
ból. Hálateljes szívvel intéztem búcsúiratot Dr. Petri Pálhoz 
államtitkári állásából való távozása alkalmából, megköszönve 
neki a működése alatt velem, illetve egyházkerületünk ügyei-
vel szemben mindenkor tanúsított jóindulatú pártfogását. — 
Ugyancsak melegen üdvözöltem Dr. Tóth Istvánt, amidőn 
miniszteri osztályfőnöki minőségében szélesebb körű felügye-
leti hatáskört kapott. A protestáns ügyosztály vezetésétől való 
felmentésekor pedig kedves kötelességemnek ismertem, hogy 
egyházkerületünk őszinte háláját a részéről számos ízben ta-
pasztalt megértő jóindulatáért vele szemben is lerójjam. Táv-
iratilag tolmácsoltam tiszteletteljes üdvözletünket Dr. Szily Kál-
mán államtitkár úrnak miniszteri ranggal történt kitüntetése-
kor. Jelentésem írása közben vettem a hírt, hogy Dr. Tóth 
István miniszteri osztályfőnök saját kérelmére nyugalomba he-
lyeztetett s hogy ebből az alkalomból államtitkári címet kapott. 
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Tisztelettel javaslom, méltóztassék e bejelentett személyi 
változásokhoz részemről kifejezett érzésnyilvánításokat jóvá-
hagyólag tudomásul venni s ennek kapcsán Medgyasszay Vin-
cét, a dunántúli egyházkerület új ref. püspökét jegyzőkönyvi 
kivonaton melegen üdvözölni. 

10. Egyéb közérdekű mozzanatok címe alatt mindenekelőtt 
a m. é. közgyűlés óta létesült új alkotásokról emlékszem meg. 

a) Augusztus hó 26-án tartottunk harangavatást Ózdon, 
majd szeptember 16-án Abaújszántón. Mindkét helyen a közel 
s távolból egybesereglett hívek és más érdeklődők áhítatos 
együttléte emelte az ünnepélyek okozta vallásos örömet. 

i bj Szeptember hó 26-án viszont új templomot avattunk Ru-
dabányán és december 2-án Borsodnádasdon ugyancsak nagy-
számú hívők és érdeklődők jelenlétében. Különösen jól esett 
látnom, hogy úgy a harang, mint a templomavatási ünnepsé-
gekre nemcsak a helyi gyülekezetek, de a messzefekvő szór-
ványok és szomszédos egyházközségek népe is felvonult és hogy 
ismételten is alkalmam volt meggyőződnöm arról, hogy a Rima-
murányi Salgótarjáni Vasmű Rt. vezetősége a templomépítő 
gyülekezetekkel szemben párját ritkító áldozatkészséget, az ün-
nepélyekre érkezett egyházi férfiakkal szemben pedig leköte-
lező vendéglátó figyelmet tanúsított. Kedves kötelességemnek 
ismerem azért azt javasolni, hogy 
méltóztassék a Rt. vezetőségének közgyűlésünk nevében jegy-
zőkönyvi kivonaton őszinte köszönetünket nyilvánítani. 

c) Új alkotásszámba megy és valóságos ünnepi hangulatot 
árasztott a magyar evang. egyházi irodalom kedvelőinek szí-
vében a Tranoscius című tót nyelvű, klasszikus becsű ének- és 
imagyüjtemény magyar nyelven való megjelenése. Ezt az ün-
nepi örömet Dr. Vietórisz József congeniális műfordítása sze-
rezte meg számunkra. Mesteri tollal, mély vallásos érzülettel és 
a kiváló költők művészi kifejezésképességével adta vissza az 
eredeti himnuszok hitbeli mélységét és megragadó költői kife-
jezésmódját, s tette lehetővé ezzel oly forrásmű hozzáférhető-
ségét, .^melynek vallásos és gondolati és érzésbeli gazdagságá-
ból a későbbi idők magyar evang. ének- és zeneszerzői minden-
kor bőségesen meríthetnek s amelyből a mai idők magyaro-
sodó tót gyülekezetei, de nemcsak ezek, hanem a tősgyöke-
res magyar evang. gyülekezetek népe is a legszebben és leg-
magasztosabban elégítheti ki vallásos szükségletét. A monumen-
tális számba menő műfordítás megjelenése országos viszony-
latban is méltó feltűnést keltett és az: irodalom vezérelméi ré-
széről is kiváló elismerésben részesült. Mély tisztelettel javas-
lom a magyar evang. vallásos irodalom ez ujabb számottevő 
nyeresége alkalmából 
fejezze ki egyházkerületi közgyűlésünk is ünnepi örömét s üd-
vözölje meleg áldáskívánattal a kiváló műfordítás szerzőjét, 
egyházkerületi közéletünk egyik nagytekintélyű tényezőjét és 
méltó büszkeségét. — A tényállásnak teljességében való meg-
ismertetésére irányuló célzat vezet, amidőn még megemlítem, 
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hogy ugyanezen alkalommal a Tranoscius ugyancsak mélyen 
vallásos lelkületet lehelő imagyüjteménye az én fordításom-
ban jelent meg. Megjelent még ugyancsak ez év folyamán 
Dr. Vető Lajos szolnoki lelkész valláslélektani tanulmánya 
»A hit által való megigazulás elve egyszerű ev. 'hívek lelki 
világában« címmel. 

d) Mint a megújuló egyházi élet két biztató tünetét ho-
zom említésbe, hogy a múlt évi közgyűlés idevonatkozó hatá-
rozatának a szellemében és annak legalább részbeni teljesíté-
seként f. é. május hóban, főleg a tiszavidéki egyházmegye dél-
szabolcsi szórványából és a nyíregyházi egyházközség tanyái-
ról egybesereglett nagyszámú ifjak és hajadonok és érdeklődő 
szülők jelenlétében nagy lelki áldásokkal rendeztünk ifjúsági 
konferenciát a Bálint- és a Benkőbokorban. A két .gyüle-
kező helyen összesen mintegy 3000-en vettek részt. És hogy a 
tiszavidéki egyházmegye Nyíregyházán, június hó 26-án pres-
biteri konferenciát tartott, amely alkalommal közel s távolról 
mintegy 300 presbiter gvült össze s vett részt odaadó érdeklő-
déssel a lefolytatott tanácskozásokon. Idesorozom továbbá azt 
az örvendetes eseményt is, hogy a délszabolcsi misszió gyü-
lekezete ez évben először tartott konfirmációi ünnepélyt a nyír-
egyházi egyházközség templomában, Szentháromság vasárnap-
ján. 45 konfirmandus növendék, akiknek egy része a misszió 
megszervezése és munkája nélkül bizonyára elveszett volna egy-
házunkra nézve, részesült ez alkalommal a kézfeltétel áldásá-
ban. Bár még csak lábbadozó állapotban, kedves kötelessé-
gemben állónak ismertem mégis e két utolsó alkalommal el-
végezni a szent szolgálatot. 

c) A belső vallásos és egyházi élet megerősödésének a cél-
jait szolgálta továbbá a diakonisszák alkalmazásának a fellen-
dülése a gyülekezetekben. A miskolci egyházközség régóta 
áldásosán működő diakonisszáján és a nyíregyházi egyház-
község által alkalmazott két gyülekezeti diakonisszán kívül 
újabban ugyanis a szegényházi és a városi szociális ügyosz-
tály munkakörében Nyíregyháza városa is alkalmazott 3 Fébé 
diakonisszát, a nyíregyházi ev. könyvesbolt vezetésére az anya-
ház egyet, az »Élim« nyomorék gyermekek otthonának vezeté-
sére ugyancsak az anyaház hármat, úgy hogy ezidő szerint 
a Fébé anyaház kötelékébe tartozó 9 diakonissza testvér telje-
sít szolgálatot Nyíregyháza területén s végez eléggé meg nem 
hálálható, Istennek tetsző munkát a gyülekezeti hitélet fej-
lesztése, az evangélikus öntudat ápolása, a szegényügy, az 
evangéliumi szellemű sociális kötelességteljesítés nemes munka-
körében úgy a város bel-, mint messzeterjedő külterületére 
vonatkozólag is kidolgozott részletes munkaprogrammal, sőt 
alkalmilag kiszállásokkal is, a tokaji és a kisvárdai egyház-
községekhez és a délszabolcsi misszió körzetébe tartozó munka-
területekhez. Hogy pedig a szektáriusok meg nem szűnő pro-
pagandájának a központtól való távolságuk folytán inkább 
kitett tanyákon hatékonyabbá váljék az ellenhatás, az egyház-



község a propaganda ellensúlyozására még egy kellően képesí-
tett diakónust is alkalmazott, szorosan megvont, a tanyai kör-
zetekre korlátozott belmissziói munkafeladattal. Hasonlóképen 
az előbb jelzett evangéliumi belmissziói és szociális munkakörre. 
Debrecen is alkalmazott egy gyülekezeti diakonisszát, ki a 
győri anyaház kötelékében áll. — Alig lehet rövid összefogla-
lásban kellően értékelni és kifejezésre juttatni azt az áldást-
amely a diakonisszák és a diakónus páratlanul odaadó, buzgó 
szolgálatából fakad. Ez igazán az az áldott magvetés, amelyet 
az Űr kegyelme sok helyt tíz, sőt százszoros terméssel jutal-
maz. — A fennálló egyetemes közgyűlési rendelkezések értel-
mében egyébként a diakonisszák és diakónusok alkalmazását 
ellenőrzöm, működésük irányítását és felügyeletét kezeimben 
tartom, s tőlük, illetve az őket közvetlenül vezető lelkészektől 
időszakonként rendszeres beszámolást kívánok meg. A beér-
kező jelentésekből nagy megnyugvással látom annak a vasszor-
galomnak, lelkes odaadásnak és eredményes munkásságnak a 
tükrét, amely Isten e hű szolgáit és szolgálóleányait minden 
elismerésünkre méltóan jellemzi. — Az egyházkerület területén 
működő diakonisszák ez évi munkájáról a következő számada-
tok adnak tájékoztatást: 1. a debreceni diakonissza működésé-
ről ez ideig nem érkezett be hozzám jelentés, 2. a miskolci 
diakonissza tartott 76 összejövetelt és 604 látogatást tett, 3. 
a nyíregyházi diakonisszák tartottak összesen 792 összejöve-
telt és tettek 2392 látogatást. A nyíregyházi diakónus tartott 90 
összejövetelt és vezetett egy kirándulást Sátoraljaújhelybe. 

f) A kellő lelki gondozás biztosításának az érdeke vezetett 
továbbá az egri missziónak és a délszabolcsi misszió második 
munkakörzetének a megszervezésében. Sztehló Gábor, az Eger— 
Gyöngyös—Hatvan-i misszió kör lelkésze ugyanis ismételt szó-
beli és írásbeli jelentésekben meg nem szűnt hangoztatni előt-
tem, hogy a gondjaira bízott missziói körzetet nagy kiterjedé-
sénél és a közlekedési viszonyok kedvezőtlen voltánál fogva 
eredményesen gondozni képtelen s javasolta, hogy Egert kikap-
csolva tegyük önálló missziói kör központjává. Mivel az egye-
temes felügyelő űr, kérésemre, biztosított arról, hogy az egri 
missziót az egyetemes egyház részéről a lehetőség határáig 
anyagilag is támogatni hajlandó, — mivel továbbá a segéd-
lelkészi congrua újbóli rendezése alkalmából Eger részére si-
került egy kongruajárandóságot biztosítani, továbbá, mivel az 
egyházkerületi pénztárnak is, a Turullal, illetve az evang. egy-
házkerületek jóléti egyesületével való kapcsolat révén reménye 
van némi rendkívüli jövedelemre, végül, mivel a volt gondozó 
lelkész jelentése szerint a külön missziói körzet felállítása ese-
tén az egri hívek is számottevő áldozatkészséget hajlandók ta-
núsítani, magában Egerben pedig a felekezetközi helyzetnél 
fogva vitathatatlan fontosságú egyházi közérdeket képez a kellő 
lelki gondozás biztosítása: a hegyaljai főesperes úrral való ta-
nácskozás után hozzájárultam az önálló egri misszió megszer-
vezéséhez s kiküldöttem oda Garam Lajos ózdi segédlelkészt, 
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IX. Javaslat. 

X. Javaslat . 

14. Fonto-
s a b b köz-
igazgatási 
intézkedé-

sek. 

aki a missziót a nyert utasítások szerint megszervezte, azt a 
főesperes által történt ünnepélyes beiktatása óta gondos hű-
séggel ellátja. Kétségtelen, hogy egyházkerületi életünknek ez 
az| új sarjhajtása nemcsak imáinkra és meleg áldáskívánatainkra, 
de odaadó áldozatkészségünkre is méltó, sőt ez utóbbira, fenn-
maradása érdekében, feltétlenül szüksége is van. Méltóztassék 
tehát 
egyrészt bennső örömmel, meleg áldáskívánattal üdvözölni szer-
ves egyházi életünk ez újonnan önállósuló munkaterületé^ 
másrészt biztosítani azt odaadó erkölcsi és a lehetőség kor-
látai közt egyúttal anyagi támogatásáról s ugyanezt felterjesz-
tésben ajánlani az egyetemes egyház figyelmébe is. A délsza-
bolcsi misszió szórványterülete, igen nagy távolságokra való 
szétszórtságánál és tetemes lélekszámánál fogva nem lévén 
egy lelkészi munkaerő által eredményesen gondozható, a misz-
szió elnökségével és a tiszavidéki főesperes úrral folytatott 
tanácskozáson abban állapodtunk meg, hogy a nagy területet 
a lelki gondozás céljából ketté választjuk és a lelkészi, illetve 
segédlelkészi kongruák, nemkülönben a hívek egyházi adójából 
befolyó jövedelem felhasználásával két fiatal munkaerő ellá-
tására bízzuk. Evégből a nyíregyházi egyházközség elnökségé-
nek és az újabb területi megosztás által érdekelt kisvárdai lel-
késznek bevonásával a főesperes úrral együtt értekezletet tartot-
tunk, azon pontosan megvontuk a missziói gondozás területi 
határait a nyíregyházi, a kisvárdai egyházak és a délszabolcsi 
misszió körzetét illetőleg, a délszabolcsi misszió második gon-
dozó lelkészéül pedig a főesperes úr hozzájárulásával Tarján 
Béla ózdi segédlelkészt küldtem ki, aki azóta Joób Olivérrel, 
a misszió első gondozó lelkészével egyetértően a hívek és fel-
lebbvalói teljes megelégedésére, odaadóan tölti be magasztos 
munkakörét. Mély tisztelettel javaslom, méltóztassék 
ugyancsak bennső örömét és áldáskívánatait kifejezésre jut-
tatni afelett, hogy a misszió gondozásának szent ügye a dél-
szabolcsi misszióban is újabb lendületet vett, — méltóztassék 
ezt a nagyfontosságú missziói körzetet is biztosítani úgy er-
kölcsi, mint az adott lehetőségek korlátai között anyagi támo-
gatásáról és az egyetemes egyháznak is jóindulatú támogatá-
sába ajánlani. 

g) A fancsali egyház szolgálatából Ózdra helyeztem át 
Nikodémusz János segédlelkészt. Hozzájárultam ahhoz, hogy 
Nyíregyháza Solymár Jánost és Bagyinka Jánost alkalmazza 
segédlelkészekül. A Hronyecz Pál nyugalombavonulásával meg-
üresedett miskolci állami javadalmazású egyik vallástanári állás 
betöltése végett a vk. miniszter úr előterjesztésemre hozzájárult 
Szikszay Zoltán sátoraljaújhelyi segédlelkész alkalmaztatásá-
hoz is. ' 

h) A diósgy ör-vasgyári egvházrész anyaegyházzá szerve-
zése iránt a megfelelő előkészítő lépéseket minden erre illetékes 
tényező úgy a két egyházrész közötti megállapodás, mint az 
esperesség részéről való hozzájárulás szempontjából megtette. 



Sajnos, a lelkészi kongruát eddig még nem sikerült kieszkö-
zölni s így az anyásodási akció még egyelőre befejezetlen., 

i) Egyrészről a debreceni egyházközség, illetve annakegyes 
tagjai, másrészről Dr. Dómján Elek főesperes által egymás 
ellen kölcsönösen tett panaszfeljelentéseket a két fél egyidejű-
leg adott nyilatkozattal visszavonta s így áz évek óta húzódó 
ügy, hála Margócsy Emil nyíregyházi egyházfelügyelő közve-
títő fáradozásának és az egy ideig egymással szemben állott 
felek evangéliumi szellemű jobb meggyőződésének, az egyház 
javára megnyugtató békés befejezést nyert. 

k) A kornádi egyházközség anyagi zavaraiból való kibonta-
kozás céljából a főesperes fáradhatatlanul folytatja a hitelező 
pénzintézet és az érdekelt egyháztagok közötti tárgyalásokat. 
Van reá remény, hogy azok megnyugtató befejezéshez jut-
nak. Ugyanezen egyházközségnek az ottani ref. egyházközség-
gel szemben felmerült sérelmei ügyében a vegyes bizottság 
még mindig nem jött össze tárgyalásra, dacára annak, hogy 
részünkről* megtörténtek a megfelelő kezdeményező lépések. 
A mai helyzet képe egyébként reményt nyújt arra, hogy ez a 
sérelmi anyag rövidesen lekerülhet közgyűléseink napirendjéről. 

1) Értekezletet tartottam a nyíregyházi két középiskola ta-
nári karával a középiskolai törvény tárgyában, — a nyíregy-
házi leánygimnázium tanári karával az egységes testületi szellem 
biztosítása érdekében, a nyíregyházi egyház lelkészi karával és 
diakonisszáival, ez utóbbiak munkabeosztása kérdésében, — a 
a délszabolcsi misszió érdekelt tényezőivel és a főesperessel a 
missziói munkaterületek közelebbi elhatárolása ügyében, — a 
miskolci és diósgyőri egyház lelkészeivel és vallástanáraival a 
vallástanítási feladatoknak területi megosztása érdekében stb. 
A inult évi egyházkerületi közgyűlésnek azon határozatait azon-
ban, hogy a szórványterületek újabb felosztása és a presbiteri 
és ifjúsági konferenciák rendszeresítése tárgyában értekezletet 
tartsunk és javaslatainkat az ez évi közgyűlés elé terjesszük, 
elnöktársam elhalálozása és közbejött hosszas betegségem miatt 
teljesíteni nem tudtam s így a teljesítésre kérem a jövő évi 
közgyűlésig szíves halasztás engedélyezését. ! 

m) Az egyetemes felügyelő kérelmére kifejtettem vélemé-
nyemet az evangélikus középiskolákban működő ref. tanerők 
jogi helyzete, — a Prot. Tanítói Internátusok Alapjából, a svéd 
és dán hittestvérek adományából kiosztandó segélyek, a her-
cegprímás házasságügyi törvénytervezete, a közoktatásügyi igaz-
gatás rendezéséről szóló törvényjavaslat, az új középiskolai 
törvény végrehajtási utasítás tervezete, végül a segédlelkészi és 
segédlelkésztartási kongruasegélyek kiosztásának új alapokra 
való fektetése tárgyában. 

n) Néhány személyi természetű, közérdekű mozzanatot em-
lítek fel a 'következőkben: 1. A tiszántúli ref. egyházkerület 
közgyűlése jegyzőkönyvi kivonaton fejezte ki részvétét Dr. 
Zelenka Lajos egyházkerületi felügyelő elhunyta alkalmából. 
2. Dr. Mayer Endre ny. theol. dékán köszönetet nyilvánított a 
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XI. Javaslat. 

m. jé. közgyűlés 4. sz. határozatának megküldéséért. 3. Med-
gyasszay Vince dunántúli ref. püspök köszönetet mond a meg-
választása, Dr. Ravasz László püspök pedig a kitüntetése alkal-
mából nyilvánított üdvözlésért. 4. Schulz György egyházkerü-
leti pénztáros, aki betegségére való hivatkozással tisztétől meg 
akart válni, kérésemre kijelentette, hogy egyelőre függőben 
tartja visszavonulási szándékának bejelentését és készséggel áll 
továbbra is egyházkerületünknek rendelkezésére. 

o) Mint tárgyi vonatkozású közérdekű mozzanatokat em-
lítem még meg a következőket: 1. A br. Baldácsy-alapítvány 
igazgatósága tudomásul vette egyházkerületünk m. é. közgyű-
lésének azt az óhaját, hogy a bérhátrálékok behajtása erélye-
sebben szorgalmaztassák. 2. Az országos presbiteri értekez-
letre vonatkozó m. é. közgyűlési határozat tárgyában vezető 
egyházi körökben az a vélemény alakult ki, hogy maga a 
közgyűlési határozatban elfoglalt álláspont ugyan teljesen helyt-
álló és támogatásra méltó, de a kiindulást szűkebb terüle-
tekre korlátozott presbiteri konferenciák tartásában kell meg-
adni, ezeket később magasabb munkaegységekre kapcsolni, s 
így biztosítani egy nagy országos presbiteri konferencia létre-
jövését. 3. Az »Erős vár . . .« fordítására kiírott pályázat ered-
ményét a kiküldött bizottság teljes sikerűnek nem tudta nyil-
vánítani, ehhez képest a pályadíjat nem adta ki, hanem a pá-
lyázat további nyitvatartását határozta el olyképen, hogy ha 
később adna be valaki abszolút értékűnek ítélt pályaművet, a 
pályadíj kiadható. 4. Kemény Péter megbízott iskolalátogató a 
debreceni iskolákat látogatta meg. Jelentésében ezt az iskolát 
»általában az ország egyik legkiválóbb iskolájának« minősíti 
és kívánatosnak tartaná, ha az egyetemes egyház évente négy-öt 
fiatal tanító számára lehetővé tenné ez iskolának pár napon 
keresztül való tanulmányozását. 

p) Felterjesztéssel fordultam a Vk. miniszterhez Gerhardt 
Béla tanítóképző-intézeti igazgatónak, akinek törvényes szol-
gálati ideje letelt, állásában még egy évig meghagyása iránt. 
Amidőn ezen intézkedésemnek, amelyet a felügyelő-bizottság 
kifejezett óhajára tettem, jóváhagyó tudomásulvételét kérem* 
egyben javaslom, hogy 
mivel a fennálló szabályok értelmében az újonnan választandó 
igazgatót állásában a fenntartó egyházkerületi közgyűlés van 
hivatva megerősíteni, viszont pedig a megválasztott igazgató 
nevét a miniszternek tudomására kell juttatni, méltóztassék meg-
bízni az egyházkerület elnökségét azzal, hogy az esetre, ha a 
jövő évi egyházkerületi közgyűlés az 1936/37-iki "tanév meg-
nyitásánál későbbi időpontban tartatnék meg, a felügyelő-bizott-
ság által időközileg választott tanítóképző-intézeti igazgatónak 
ebbeli megbízatását a közgyűlés nevében és utólagos jóváha-
gyásától feltételezetten megerősíthesse és a megerősítés té-
nyét a Vk. miniszterrel is közölhesse. 

q) Hronyecz József tb. irodafőigazgátó és levéltáros korára 
és arra való hivatkozással, hogy méltányosnak látja, hogy 
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tért nyisson az ifjabb lelkészi generáció elhelyezkedésének, f. 
évi január hó 1-től ténylegesen visszavonult az egyházkerületi 
iroda vezetésétől. Az egyházkerületi elnökség őszinte elisme-
résének kifejezése mellett évtizedek hosszú során, az utolsó két 
évben pedig minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül tanúsított 
buzgóságáért, Isten legjobb áldásainak kívánásával felmentette 
őt a szolgálat alól. Én pedig, tekintettel arra, hogy az egyház-
kerületnek ez idő szerint nincsen anyagi fedezete arra, hogy az 
irodai ügykezelés élére külön, megélhetést biztosító javadalom-
mal ellátott állandó munkaerőt állítson, akként intézkedtem, 
hogy az irodai ügykezelési és titkári teendők ideiglenes ellá-
tására átmenetileg, a lelkészi elfoglaltságán kívüli időre, fan-
csali Joób Olivért, a délszabolcsi misszió egyik gondozó lel-
készét hívtam be, aki az őt lelkészi téren is jellemző törhetetlen 
szorgalommal, buzgó odaadással és teljes hozzáértéssel a leg-
nagyobb megelégedésremre tölti be tisztét. Kapcsolatosan bá-
torkodom javasolni, 
méltóztassék a Hronyecz József volt püspöki titkár és egyház-
kerületi irodafőigazgató a szolgálattól való végleges felmenté-
sére vonatkozó elnöki intézkedést jóváhagyóan tudomásul venni, 
Hronyecz Józsefnek hosszas szolgálata alatt állandóan kitartó 
hűséggel, szorgalommal, odaadó buzgósággal, az utolsó évek-
ben minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül tanúsított hivatali 
buzgalmáért elismerését, nyugalombavonulása napjaira legjobb 
áidáskívánatait kifejezni, — méltóztassék fancsali Joób Olivér-
nek az irodai ügykezelés és a püspöki titkári teendők ideigle-
nes ellátásával történt megbizatását jóváhagyni, egyben fel-
hatalmazni az egyházkerület elnökségét, hogy részére a ke-
rületi pénztár .helyzetétől függően és utólagosan tiszteletdíjat 
folyósíthasson és megbízni a püspököt, hogy az állás nélkülöz-
hetetlen voltára való tekintettel tegye meg a lépéseket aziránt, 
hogy a megválasztandó irodavezető-titkár ugyanazon javadalmi 
kiegészítéseket kaphassa meg, mint amiket annak idején meg-
kapott hivatali elődje. 

r) A mult évi egyetemes közgyűlés 9-ik számú határozata 
értelmében kötelességévé vált az egyházkerület elnökségének 
kezdeményező lépéseket tenni abban az irányban, hogy a 
áunáninneni egyházkerület elnökségével egyetértően megálla-
podás létesülhessen a két egyházkerület között a püspöki szék-
nek valamely egyházkerületben megüresedése esetén mindkét 
kerületnek a működésben maradt püspök által történendő kor-
mányzása és e megállapodásnak mindkét egyházkerület köz-
gyűlése által leendő jóváhagyása tárgyában. Egyházkerületi 
elnökségünk ebben az irányban még a tél folyamán 7/1935. sz. 
alatt január 4-én megtette a kezdeményező lépést. A dunán-
inneni egyházkerület elnöksége akkor a tanácskozás lefolytatá-
sának későbbi időpontra való elhalasztását kérte. Közben be-
következett Dr. Zelenka Lajos egyházkerületi felügyelőnk, majd 
hogy az ügy még szomorúbb aktualitást kapjon, á áunáninneni 
egyházkerület püspökének, D. Kiss Istvánnak az elha-
lálozása. Ebben a stádiumban magánúton történt puhatolózásra 
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Xlll. 
Javaslat. 

vettem a dunáninneni egyházkerület felügyelőjének, Dr. Sztra-
nyavszky Sándor őméltóságának azt a levelét, (f. é. július 31) 
amely szerint bejelenti, hogy alkotmányos felelősségérzeténél 
fogva e nagyfontosságú kérdésben az egyházkerület nevében 
mindaddig, amíg a kerület egyházi elnöki széke üresedésben 
van, nem nyilatkozhatik. Ezzel a kérdés tulajdonképen vissza-
esnék a kezdeti stádiumba. Mivel azonban az egyetemes köz-
gyűlés hivatkozott határozata most már határozott nyilatkozatot 
kíván az érdekelt két egyházkerülettől, nekem pedig eddig még 
nincsen tudomásom arról, hogy a dunáninneni egyházkerület 
mikor és miként kíván intézkedni, az egyházi elnöki teendők 
ellátása kérdésében, azért a kötelességmulasztás vádjának eleve 
is elhárítása érdekéből nincs mást mit tennem, minthogy tiszte-
lettel bátorkodom javasolni, 
mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy híven az 1933. 
évi közgyűlésen e kérdésben kifejtett álláspontjához,, a két egy-
házkerület területi integritásának és a külön-külön mindkét egy-
házkerületet megillető önálló kormányzati egységének a bizto-
sítása mellett hajlandó belemenni a dunáninneni egyházkerü-
lettel oly átmeneti jellegű megállapodás létesítésébe, hogy a 
püspöki széknek az egyik kerületben megüresedése esetén mind-
két egyházkerületet a hivatalában továbbra is működő püspök 
kormányozza. Egyben mondja" ki az egyházkerületi közgyűlés, 
hogy e tárgyban a kiviteli részletek kidolgozása céljából az 
egyházkerületi elnökség elnöklete alatt Dr. Zsedényi Béla, Dr. 
Bartus Dezső, Dr. Dómján Elek, Duszik Lajos és Dr. Streicher 
Andor tagokból álló ad hoc bizottságot küld ki, — átiratilag 
kéri fel a dunáninneni egyházkerület közgyűlését, hogy a tár-
gyalások felvétele céljából a maga részéről is küldjön ki ilyen 
bizottságot, majd a bizottságok egymásközötti tárgyalásán elfo-
gadott határozati javaslatot mindkét egyházkerület rendkívüli 
közgyűlése emelje határozati erőre s így kerüljenek azután e 
határozatok mint végleges megállapodások, jehetőleg még a 
folyó évi egyetemes közgyűlés színe elé. 

s) Tisztelettel jelentem, hogy meg fog kelleni alakítani az 
egyházkerület részéről a tanerők végelbánás alá vonása tár-
gyában nyilatkozni hivatott bizottságot, továbbá be fog kelleni 
tölteni a vanyarci földbirtokkezelés felügyeletével megbízott 
bizottság elnöki tisztét és a lemondás folytán megüresedett egy-
házkerületi törvényszéki egyik világi bírói állást, valamint meg 
fog kelleni választani a jogakadémiai igazgató-választmány egy-
házkerületi tagjait. 

t) Mint az irodai, ügykezelésre tartozó dolgokat jelentem, 
hogy az 1934. augusztus 1-től június 30-ig terjedő 11 hónap 
alatt az iktatókönyv tételszáma 1874 darab volt, míg a postai 
küldemények a számos nem iktatott magánlevéllel, sürgönyök-
kel stb. együtt felülhaladták a 2.000 darabot. Az irodai ügy-
kezelést az újévi személyváltozással kapcsolatban új és gya-
korlatiasabb alapokra helyeztem. Ebből a célból megkerestem az 
összes lelkészi hivatalokat és iskolai igazgatóságokat megfelelő 
törzskönyvi adatok beszolgáltatására. 
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u) Hivatalos utat az elmúlt közigazgatási évben 14 ízben 
tettem 43 napos távolléttel. A többi alkalommal betegségem 
következtében, törvényszerinti helyettesem: Dr. Dómján Elek 
főesperes úr volt szíves helyettesíteni, akinek szíves önzetlen 
munkatársi fáradozásáért ezúton is a leghálásabb köszönetemet 
fejezem ki, 

v) A kultuszminisztert rendeletek száma a lefolyt évben 
szokatlanul magas, 178 darab volt, ami részben a közoktatás-
ügyi igazgatás időközi átszervezésében leli magyarázatát. Mind 
e rendeletek kellő időben feldolgoztattak. 

w) A tiszavidéki egyházmegye tanyai ifjúsági konferenciáját 
Nyíregyházán, május 19-én, presbiteri Iconferenciáját ugyanott 
június 20-án, a hegyaljai lelkészértekezlet tanácskozását Mis-
kolcon április 17-én, a tiszavídéki Nyíregyházán, április 24-én 
tartotta meg. Diák evangelizáló napok voltak Nyíregyházán áp-
rilis J 2—13-án. 

11. Mult évi közgyűlésünk 47. és 47/a. pontjában hozott 
határozatok alapján úgy a Kossuth Lajos reálgimnázium, mint 
a leánygimnázium evangélikus növendékeinek létszámaránya 
kérdésében beható megbeszéléseket folytattam az intézetek ve-
zetőségeivel. Megállapodtunk bizonyos könnyítésekben, ame-
lyeknek révén elő lehet mozdítani a létszámarány kedvezőbb 
alakulását, de megállapítottuk azt is, hogy mindkét intézet ev. 
növendékei létszámarányának a csökkentéséhez hozzájárult egy-
felől hazánk területi megcsonkítása, amely a felvidék evangé-
likusságát elszakította tőlünk (L. a két intézet Trianon előtti 
és utáni felvételi anyakönyveit), — nemkülönben a Tiszántúlt 
sújtó rendkívüli sorozatos súlyos gazdasági válság, amelynek 
a hatása alatt evang. gazdaközönségünk még kevésbé tudja 
iskoláztatni gyermekeit, mint azelőtt. — Megjelentem a Kossuth 
Lajos reálgimnázium internátusában is s meggyőződtem ar-
ról, hogy az új két lelkes felügyelő tanár és az internátus 
igazgatója ott a felekezeti vallásos érdekekre mindig lelkiis-
meretesen gondot visel. 

12. Ezután következik az egyházkerület népmozgalmi és 
belmissziói helyzetképének az ismertetése, melynek során ed-
digi szokásom szerint az elmúlt 1934. év adatait az azt meg-
előző 1933-ik közigazgatási év adataihoz fogom viszonyítani, 
hogy így az összehasonlításból kitűnjék, fejlődést, vagy ha-
nyatlást jelentett-e az elmúlt év az egyházkerületi statisztika 
és beimisszió egyes vonatkozásaiban. 

a) Az egyházkerület lélekszáma az 1934-ik év végén 37.568, 
ami a megelőző évi számadathoz képest 3.196 lelkes emelke-
dést jelent. Az örvendetes jelenség oka egyfelől a délszabolcsi 
missziói egyházközségben az 1934. év utolsó harmadában meg-
indult összegyűjtő és szervező munka, másfelől a kisvárdai 
egyházközségben nagyobb mértékben történt áttérések hozzánk, 
harmadik örvendetes oka pedig az, hogy a gyülekezetek való-
ságos, tényleges, a lelki gondozás által meghatározott határai 
tágulnak s közelednek az egyetemes gyűlés által meghatározott, 
nagy szórványterületeket behatároló egyházközigazgatási hatá-
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rok felé, vagyis új területeknek a lelki gondozás és lelkipász-
tori munka számára való meghódítása által a gyülekezetekbe 
szervezett s gondozott evangélikusok száma kezdi megközelí-
teni az illető területeken élő, a statisztika által kimutatott evan-
gélikusok számát. Bármennyire örvendetes ez, mégis meg kell 
említenem azt a tényt, hogy a két számadat között sajnos, még 
mindig igen nagy a különbség: 1807 lélek, amely szám oly nagy 
gyülekezet népét jelenti, amelynél nagyobb az egész kerület-
ben csak három van. Az 1934-ik év végén tehát 1807 olyan 
szórványban élő evangélikus volt egyházkerületünk területén, 
akikkel szemben egyházközségük azt sem tette meg, hogy mint 
evangélikusokat tartotta volna őket nyilván. Nyomatékosan ké-
rem lelkésztársaimat, hogy szórványhíveik meglátogatásával 
legalább személyi kapcsolat létesítése által igyekezzenek szór-
ványhíveiket az egyházhoz kapcsolni s őket mint evangélikus 
tagokat nyilvántartani, mert különben minden belmissziói mun-
kánk hiábavaló s az áttéréseknél esetleg mutatkozó nyeresé-
günket elveszítjük a gondozatlanul hagyott szórványhívek el-
morzsolódásával. 

Itt kérem még a lelkésztestvéreket arra is, hogy a püspöki 
jelentés számára kért statisztikai és népmozgalmi adatok be-
nyújtásánál az adatszerű hűséget a legkomolyabban vegyék. 
Az adatok megbízhatatlansága hiábavalóvá teszi az egyházke-
rület adatainak feldolgozásával járó tetemes munkát, s egy-
ben nem teszi lehetővé, hogy való helyzetünkkel komolyan 
szembenézzünk. 

b) A keresztelések száma 1934-ben 830 volt, ami a meg-
előző esztendővel szemben 21 főnyi emelkedést jelent. — Ha 
a keresztelések, illetve születések számával mindjárt egybe-
vetem az elhaltak számát: 527, ami a megelőző évvel szem-
ben 25 főnyi csökkenést jelent, kitűnik, hogy az egyházkerület-
ben a természetes szaporulat 303 lélek, ami megfeleí 8.8o/0o-nek. 

c) Az 1934. évben történt 295 esketés, 63-mal több, mint 
az előző évben. Ebből 173 tiszta és 122 vegyes pár volt. A 
tiszta páros száma örvendetes módon 54-el, a vegyes pároké 
csak 9-el volt több, mint a megelőző évben. 

d) Ennél meglepőbb és szomorúbb azonban az a kép, samit 
a reverzálisok tárnak elénk. Reverzálist adtak a javunkra 61, a 
kárunkra 59 esetben. Ez ugyan még mindig két reverzálist je-
lent a javunkra, de a javunkra és kárunkra adott reverzálisok 
arányában mutatkozik a megelőző év adataihoz képest nagy 
visszaesés, amennyiben 1934-ben a javunkra adott reverzálisok 
száma 9-el, a kárunkra adottaké pedig 21-el több a megelőző 
évinél. Még világosabban látszik a visszaesés, ha százalékok-
ban kifejezve nézzük meg az adatokat. A házasságkötések szá-
ma 27o/0-kal emelkedett s ezzel együtt a javunkra adott re-
verzálisok száma 17o/0-os, a kárunkra adottaké ellenben 55%-os 
emelkedést mutat. A reverzális-mérleg az egyes egyházközsé-
gek kebelén belül különösen kedvező Diósgyőrött, Arnóton, 
Debrecenben és Sajókazán, míg különösen kedvezőtlen Nyír-
egyházán és a Délszabolcsi Missziói egyházközségben. A rever-



zális aránv részünkre kedvezőtlen fordulása — amely részben 
az Actio Čatholica munkájának eredménye — intő figyelmez-
tetés a számunkra s azt jelenti: teljes erővel akcióba kell lép-
nünk, részben a sokak által kívánt egyházfegyelem, de fő-
ként a lelkipásztori gondozás magasabbrendű eszközeivel az 
egyházunkat ezen a területen fenyegető veszély elhárítására. 

e) A hozzánk áttértek száma 206. Kedvező eredményt mu-
tatnak fel e tekintetben Kisvárda az olcsvai 113 áttérővel, 
Diósgyőr, Miskolc, Tállya, Sajókaza, Kölese, míg veszteségek-
kel kell számolnunk Nyíregyházán, Abaujszántón, Sátoraljaúj-
helyen és Szolnokon. Nyíregyházán a megindult intenzívebb bel-
missziói munka következtében, mely a szekták előretörését meg-
akasztotta, a kitéréseknél némi kis javulás érezhető. A tőlünk 
kitértek száma 83. Ezen a ponton tehát ebben az esztendőben 
123 főnyi előnyt könyvelhetünk el. 

f) A konfirmandusok száma 632 volt, 6-al kevesebb, mint 
az előző évben. Nem volt konfirmáció Hernádvécsén, Tállyán, 
Kisvárdán és Szolnokon. 

gl A belmissziói jellegű egyesületek számbavételénél, mint 
új alakulatok jelentkeznek: Abaujszántón énekkar, Diósgyő-
rött leányegylet, Diósgyőr-Vasgyárban oltár és szegénygon-
dozó egyesület, Tokajban vasárnapi iskola. 

h) .A belmissziói jellegű összejövetelek száma az elmúlt 
évben is emelkedő irányt mutatott. Általában minden hétre 
esik az istentiszteleteken kívül egy-egy belmissziói jellegű ösz-
szejövetel az egyes egyházközségekben, legalább is a novem-
ber—március hónapokban. Diósgyőrött és Hernádvécsén két-
hetenként esik egy-egy összejövetel, viszont sok gyülekezet-
ben egy hétre kettő-három-négy, sőt több összejövetel is jut. 
Számbelileg szép eredményt mutat Nyíregyháza, Ózd, a Dél-
szabolcsi Missziói Egyházközség, Miskolc, Debrecen s általá-
ban látszik, hogy a lelkészi kar az annyira fontosnak felis-
mert belmissziói munka kiépítéséhez ismét közeledett egy lé-
péssel. A lelkészek ilyen irányú buzgó igyekezetéről tanúskodik 
az 1934. évben elhangzott 520 belmissziói és vallásos előadás. 
Mindezek bár igen örvendetes tények, mégis a reverzálisok-
nál mutatkozó számadatok azt mutatják, hogy mindez kevés. 
Alkalmatos és alkalmatlan időben oda kell vinnünk híveinknek 
az evangéliumot, hogy az céltudatos belmissziói munkával az 
élet minden vonatkozásában ható tényezővé váljék az életünk-
ben. Csak így várhatunk eredményt, így remélhetjük egyhá-
zunk megerősödését. 

i) A mai nehéz viszonyok között is megható adakozó ked-
vet találunk a híveknél Kisvárdán, ahol egy-egy hívőre átlag 
10.— P adomány esik évente, Szolnokon, Debrecenben, Ózdon, 
Diósgyőr-Vasgyárban, Tállyán és Tokajban, — viszont fel-
tűnő keveset adakoztak Sátoraljaújhelyen. Egyházkerületünk 
hívei az elmúlt évben 9.401.10 pengőt adományoztak az egy-
ház közszükségleti céljaira. Az adófizetésben beállott pangás 
még egyre tart, bár egy kis javulás érezhető ezen a téren. 
Abaujszántó, Sajókaza, Kölese és Tokaj még mindig gyenge 
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adózásról, Ujcsanálos egyenesen további csökkenésről tesz je-
lentést. Kívánni valót nem hagy maga után az adózás Mis-
kolcon, Diósgyőrött, Diósgyőr-Vasgyárban, Ózdon, Debrecen-
ben, Kisvárdán és Szolnokon. 

j) Egyházi lapokra a hívek 606 példányban fizettek elő, 
ami az előző évhez képest 39 példány csökkenést jelent. — 
Általában úgy látszik, kevés kivételektől eltekintve, a lelkész-
társak az egyházi sajtónak nem tulajdonítanak olyan jelentő-
séget, amilyennel pedig az kétségtelenül bír. Legalább is erre 
mutatnak azok a körülmények, hogy például a miskolci és szol-
noki lelkészek nem tudják kimutatni a gyülekezetükbe járó 
egyházi lapok hozzávetőleges számát, s hogy egy, már régen 
megszűnt egyházi lapunk, mint olyan van feltüntetve a je-
lentésben, amely a fancsali gyülekezetbe 12 példányban jár. 
Kérem a lelkésztársakat, hogy a keresztyén sajtópropagandát 
belmissziói tevékenységük fontos eszközeképen szervesen épít-
sék be munkaprogrammjukba, mert keresztyén - iratterjesztés 
nélkül a belmissziói munka teljesen hiányos. 

k) A lelkészek 661 hivatalos utat és szórványbeli kiszál-
lást tettek. Ez 94-el több, mint az elmúlt esztendőben, mégis 
úgy látszik, sokan igen kevés utat tettek annak az érdekében, 
hogy szórványhíveiket megközelítsék. Az anyagi viszonyok 
hátráltathatják a szórványmunkát de a szórványmunka döntő 
feltétele nem a pénz, hanem az önfeláldozó lelkipásztori hűségi. 
Emelkedés mutatkozik a hivatalos ügyiratok számában is, amely 
szám (7435) 937-el nagyobb, mint az előző esztendőben. A lel-
készi látogatások száma a megelőző évhez képest tetemes, 
26°/o-os csökkenést mutat. Ez a körülmény, mint intő tanúság, 
kétségtelenül szoros összefüggésben van a kárunkra kötött re-
verzálisok nagyarányú megnövekedésével. 

( 1) A hívek erkölcsi életének a képe hithűség szempontjá-
ból — ha nem gondolunk a reverzálisok arányának ránk néz-
ve kedvezőtlen fordulására — elég megnyugtató, mert a szek-
ták ereje általában mindenütt megcsappant. Mindössze Abauj-
szántó tesz jelentést jelentéktelen baptizmusról s Diósgyőrben 
erősödött meg kissé az adventizmus. A közerkölcsök szempont-
jából nem hagyhatunk figyelmen kívül egyes aggasztó ténye-
ket, még pedig, hogy Nyíregyházán s egyes délszabolcsi ta-
nyákon a paráznaság bűnének következményeképen nő a tör-
vénytelen gyermekek száma, továbbá, hogy Kölese a magzatel-
hajtás, Abaujszántó az alkoholizmus bűnéről, Arnót pedig az 
»egyke« rendszer elharapódzásáról tesz jelentést. 

m) Az új alkotások címe alatt örömmel jelentem, hogy 
egyházkerületünk két szép új templommal gazdagodott: Ru-
dabányán és Borsodnádasdon; továbbá- hogy Abaujszántó és 
Ózd egy-egy új harangot szerzett be. A belső építés terén is 
örömteljes haladást jelentenek a somsályi fiókegyház meg-
szervezése, továbbá a diósgyőri evangélikus dal- és önképző-
kör, és a nádasdi Luther-szövetség megalakítása, valamint 
a debreceni női filléregylet újjá alakítása. 



n) A nemzeti és egyházi ünnepeket egyházközségeink és 
iskoláink mind megünnepelték. A reformáció emlékünnepe al-
kalmával a legtöbb helyen megemlékezés tárgyát képezte eb-
ben az esztendőben Luther bibliafordítása. Irodalmi téren leg-
inkább a diósgyőri, diósgyőr-vasgyári, miskolci, az ózdi, a 
debreceni, a kölesei, a nyíregyházi, és a szolnoki lelkészek fej-
tettek ki munkásságot. A hitoktatást az elmúlt évben a kerü-
letben 18 lelkész, 4 segédlelkész, 4 önálló hitoktató, 2 gimná-
ziumi vallástanár, 57 evangélikus felekezeti tanító, 4 reformá-
tus vallású községi tanító, 2 állami és társulati tanító s egy oki. 
vallástanárnő végezték. 

o) Ami a jövő fejlődésére vonatkozó lelkészi megjegyzése-
ket és kívánságokat illeti, örömmel kell megállapítanom, hogy 
a lelkészek tekintete csaknem egyetemlegesen egyházunknak 
ma legaktuálisabb és legfontosabb kérdésén, a szórvány gondo-
zás kérdésén akadt meg. Az abaujszántói, a délszabolcsi missziói 
és a tokaji lelkészek a szórványkérdés elvi megoldásával fog-
lalkozva, a szórványok egész új, a mai helyzetnek megfelelő 
beosztását, illetve átcsoportosítását, a szórványügy egyházme-
gyei és egyházkerületi rendezését, s a közegyház anyagi erejé-
nek a szórványmisszióhoz való koncentrálását, a fancsali lel-
kész a szórványok teherviselésének a rendezését tartják fon-
tosnak. Megnyugtató, hogy még azoknak a szeme előtt is, akik 
akár anyagi, akár valamilyen más segítséget kérnek egyház-
községük részére, elsősorban a szórványmisszió kötelessége le-
beg. így Abaujszántó, Arnót, Hernádvécse, a Délszabolcsi Misz-
szió és Tokaj a szórványmunkára kérnek hathatós anyagi se-
gítséget; Hernádvécse ezenkívül állami férfi tanerő odahelyezé-
sének kieszközlését kéri. Figyelemreméltó kérdést hangoztat a 
kisvárdai és debreceni lelkész, amikor a szórványmunka érde-
kében segédlelkész beállítását kéri. Különösen halaszthatatlan-
nak látszik a kisvárdai kérés megoldása egy segédlelkész-
nek Olcsvára való helyezése által. Az abaujszántói és diósgyőri 
lelkészek tisztázandónak tartják a református testvéregyház-
hoz való viszonyunkat, ami által különösen az utóbbi időben 
jelentkező vitáknak lehetne elejét venni. Az ózdi és fancsali 
lelkész az egyházi fegyelem intézményes gyakorlását, a diós-
győri lelkész pedig az évenkénti egyházlátogatást tartja meg-
valósítandónak. A fancsali lelkész ezenkívül azt kívánja, hogy 
a lelkész mentesítve legyen az adóbehajtás végzése alól. Ön-
hibáján kívül nehéz helyzetbe került egyházközségük létérde-
kére hívja fel a figyelmet a tályai, de (különösen a sajól-
kazai lelkész, amikor egyháza részére anyagi segítséget kér. 
A sajókazai egyházközség öt év óta nem tudta kifizetni lelké-
szének az illetményeit. 

A megjegyzések és észrevételek homlokterében álló egy-
házunk létérdekével egybeeső kérdésnek, a szórványügynek a 
megoldása két síkba esik. Az első és legfontosabb s feltétlenül 
a kezdő lépés mindig az illető lelkipásztor áldozatokra is képes 
felelősségtudatából kell, hogy történjék. A dolog megoldásá-
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XIV 
Javaslai . 

XV 
Javaslat. 

nak a másik része a szükséges anyagi erő megszerzése, illetve 
előteremtése. Ez két irányból várható. Egyfelől közegyházunk 
bár csekély, de mégis számottevő anyagi forrásaiból, amihez 
azonban szükséges olyan egészséges és a keresztyén testvéri-
séghez egyedül méltó közszellem kialakulása, amely esetle-
ges helyi és önző érdekek háttérbe szorításával lehetővé teszi, 
hogy egyházunk ott, akkor és olyan mértékben segítsen, ahol, 
amikor és amily mértékben arra szükség van. Másfelől azon-
ban e j érkezettnek kell tekintenünk azt az időt, amikor a kor-
mány nem zárkózhatik el továbbra is attól, hogy újabb, rendsze-
resített kongruális segítség nyújtásával előmozdítsa azt az építő 
munkát, amelyhez a megváltozott viszonyok kényszerítő ha-
tása alatt, új lelkészi állomások létesítésével haladéktalanul 
hozzá kell fognunk. Ebben az irányban 
tisztelettel javaslom felterjesztés küldését az egyetemes köz-
gyűléshez, amelyben mutasson reá közgyűlésünk aria, hogy 
az a körülmény, hogy már évek óta meg van nehezítve új lel-
készi állomások létesítése, egyrészt a más felekezetekkel szem-
ben való viszonosság elvébe ütköző helyzetet teremt, másrészt 
pedig végzetesen romboló hatással van a nép valláserkölcsi 
életére úgy nemzeti, mint társadalmi vonatkozásban. Ezek után 
mély tisztelettel hozom javaslatba, 
fejezze ki közgyűlésünk őszinte elismerését és köszönetét mind-
azon egyházi és világi tisztségek viselőinek, alkalmazottak-
nak és tagoknak, akik a lefolyt közigazgatási évben hivatali 
buzgóságukkal, önzetlen munkásságukkal és áldozataikkal igye-
keztek előbbre vinni evang. Sionunk, benne megcsonkult egy-
házkerületünk szent ügyét s ajánlja azt továbbra is megértő 
hittestvéri szeretetükbe és támogatásukba. 

Amidőn jelentésem szíves tudomásulvételét kérem, s egy-
ben elnézést kérek annak hosszantartó betegségem folytán tá-
madt esetleges fogyatékosságáért, határozati javaslataim szíves 
elfogadását kérve s magamat a főtisztelendő Közgyűlés to-
vábbi jóindulatába ajánlva, kiváló tisztelettel vagyok i 

Nyíregyháza, 1935. augusztus havában 
i a főtisztelendő Közgyűlés készséges híve : 

D. GEDULY HENRIK 
püspök. 
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Közgyűlés meghatott lélekkel borul le az áldá-
sokban kifogyhatatlan Isten előtt s buzgó hálát ad 
azért a megtartó kegyelemért, mellyel szeretett és 
tisztelt kiváló föpásztor-elnökét súlyossá válható be-
tegségéből a gyógyulás út jára vezette s midőn az 
elmúlt közigazgatási évben is a hosszas betegágy-
hoz köttetés dacára is a régi kipróbált bölcseséggel 
és szívjósággal teljesített egyházkormányzói tevé-
kenységéért hálás elismerését nyilvánítja, a jövő kü-
szöbén Isten gondviselő és megtartó kegyelmében 
bízva, ragaszkodó hűséggel, szeretettel és igaz nagy-
rabecsüléssel veszi körül az immáron negyedévszáza-
dos püspöki szolgálatának határához elérkezett fő-
pásztorát s nemes egyéniségére és működésére áldást 
esd az Úrtól. 

A püspöki jelentésben foglalt javaslatokat egyen-
ként és összesen e l fogadja s azokat határozatokká 
emeli, amint itt következnek. 

A kormányváltozás során nyugalomba vonult 
Petri Pál államtitkár és a prot. ügyosztály éléről 
más munkakörbe lépett Dr. Tóth István miniszteri 
osztályfőnök iránt, kik mindketten melegszívű, ne-
meslelkü megértő barátai és támaszai voltak tör-
vényes alapon jelentkező törekvéseinknek, őszinte 
köszönetét fejezi ki a részükről évek hosszú során 
élvezett lekötelező jóindulatukért és támogatásukért. 

Ezzel kapcsolatban Dr. Tasnády Nagy András 
államtitkár urat és a II. ügyosztály ú j főnökét, Dr. 
Sárkány Alfréd miniszteri tanácsos urat ú j megbi-
zatásuk helyén meleg áldáskívánattal üdvözli s egy-
házkerületünk és annak intézményei ügyét jóindulatú 
támogatásukba ajánl ja . 

A Német- és Oroszországban nehéz sors keresztje 
alatt roskadozó lelkészek terhét átérezve elrendeli, 
hogy a reformáció emlékünnepén a lelkészek imáikba 
foglalják a hitbeli meggyőződésükért üldözött evan-
gélikus lelkészek szenvedésének enyhítéséért való kö-
nyörgést. Átiratot intéz a testvéregyházkerületekhez, 
továbbá felterjesztéssel fordul az egyetemes köz-
gyűléshez, hogy feliratilag ajánl ja a kormány figyel-
mébe a Népszövetségnél, vagy más alkalmas úton 
oly lépések megtételét, amelyek ezen, a XX. század 



európai keresztyén civilizációjához méltatlan bánás-
mód megszüntetésére alkalmasak. 

A zsinathoz intézendő feliratban ünnepélyesen 
óvást emel a tiszai és dunáninneni kerületek birtok-
és jogállományának csorbítását célzó törekvés ellen. 
Kifejezésre ju t ta t ja ez óvásban azt a jogos aggodal-
mát, amelynél fogva azt a legfelsőbb államfői en-
gedélyokiratba ütközőnek tar t ja , — átiratot intéz a 
társegyházkerületek közgyűléseihez és felhatalmazza 
elnökségét, hogy szükség esetén a legfelsőbb helyen 
is juttassa kifejezésre a közgyűlés meggyőződését, 
kérelmeit és aggályait e törekvéssel szemben. 

Midőn az elmúlt közigazgatási év folyamán a 
halál angyala által az Ur elé elvitt közéleti jelesek, 
továbbá a közösségébe tartozó tényezői és munka-
társai emléke előtt kegyelettel áldoz s azt e jegyző-
könyvének lapjain is megörökíti, fá jda lmas együtt-
érzését jegyzőkönyvi kivonaton is kifejezni rendeli 
a dunántúli ref. egyházkerületnek — Dr. Antal Géza 
püspök, özv. Dr. Bencs Kálmánnénak és özv. Maiéter 
Istvánnénak fér jük elhúnyta felett. 

A bejelentett személyi változások során püspök 
által kifejezésre jutott érzésnyilvánítások jóváhagyó 
tudomásulvétele kapcsán a történelmi mult emlékei, 
a jelen feladatai s a jövő várható küzdelmei által 
egymáshoz fűzött két magyarhoni evangéliumi egy-
ház testvéri szellemében melegen üdvözli — Med-
gyasszay Vince püspököt s életére s nagy reménnyel 
várt egyházvezéri működésére Istentől áldást esd. 

A Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű R. T. ve-
zetőségének a területén lévő templomépítő gyüleke-
zeteinkkel szemben megnyilvánított áldozatkészsé-
géért és az ünnepélyekre érkezett egyházi férfiakkal 
szemben tanúsított lekötelező vendéglátó figyelmes-
ségéért őszinte köszönetét jegyzőkönyvi kivonatban 
is kifejezi. 

Ünnepi örömmel értesül a magyarosodó tót 
nyelvű gyülekezetek által áldásos eredménnyel hasz-
nálható Tranoscius című ének és imagyüjtemény 
magyar fordításának megjelenéséről s e nagyjelen-
tőségű irodalmi alkotás szerzőjének, ki csodás con-
genialitással fordította magyarra ez ősi énekgyüjte-
rnényt, Dr. Vietórisz József főigazgatónak s az éne-
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keskönyvhöz csatolt mélyen vallásos szellemű ima-
gyüjtemény fordítójának, püspökének hálás elisme-
rését fejezi ki. 

Benső örömmel, meleg áldáskívánattal üdvözli az 
egri rgissziói egyházat s biztosítja azt odaadó erköl-
csi és a lehetőség korlátai közt egyúttal anyagi támo-
gatásáról s ugyanezt felterjesztésben a jánl ja azegye-
temes egyház figyelmébe is. 

Ugyancsak benső örömét és áldáskívánatait fejezi 
ki afelett, hogy a missziók gondozásának szent ügye 
a délszabolcsi misszióban is ú jabb lendületet vett; 
ezt a missziói körzetet is úgy erkölcsi, mint az adott 
lehetőségek korlátai között anyagi támogatásáról 
biztosítja és az egyetemes egyháznak is jóindulatú 
támogatásába ajánl ja . 

Gerhardt Béla tanítóképzőintézeti igazgatónak, 
akinek törvényes szolgálati ideje letelt, állásában 
m é g egy évig meghagyása iránt tett püspöki intéz-
kedés jóváhagyó tudomásulvételével kapcsolatban 
megbízza az egyházkerület elnökségét azzal, hogy 
az jesetre, ha a jövő évf egyházkerületi közgyűlés az 
1936—37-iki tanév megnyitásánál későbbi időpontban 
tartatnék meg, a felügyelőbizottság által időközileg 
választott tanítóképzőintézeti igazgatónak ebbeli 
megbízatását a közgyűlés nevében és utólagos jóvá-
hagyásától feltételezetten megerősíthesse s a meg-
erősítés tényét a V. K. M.-rel is közölhesse. 

Hronyecz József úr püspöki titkár és egyházke-
rületi irodafőigazgatónak a szolgálattól való végle-
ges felmentésére vonatkozó elnöki, intézkedést jóvá-
hagyóan tudomásul veszi; Hronyecz Józsefnek hosz-
szas szolgálata alatt állandóan kitartó hűséggel s az 
utolsó években minden anyagi ellenszolgáltatás nél-
kül tanúsított buzgalmáért elismerését fejezi ki s őt 
legjobb áldáskívánásaival kíséri nyugalombavonulá-
sakor. Fancsali Joób Olivérnek az irodai ügykezelés 
és a püspöki titkári teendők ideiglenes ellátásával 
történt megbízatását jóváhagyja, egyben felhatal-
mazza az egyházkerületi elnökséget, hogy részére 
a kerületi pénztár helyzetétől függően és utólagosan 
tiszteletdíjat folyósíthasson és megbízza a püspököt, 
hogy az állás nélkülözhetetlen voltára tekintettel te-
gye meg a lépéseket az iránt, hogy a megválasztandó 
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irodavezető-titkár ugyanazon javadalmi kiegészítése-
ket kaphassa meg, mint amelyeket hivatali e lődje 
élvezett. 

U j lelkészi állomások létesítése tárgyában felter-
jesztést intéz az egyetemes közgyűléshez az iránt, 
hogy a más felekezetekkel szemben való viszonosság 
elvének érvényesítése, valamint a magyar nép vallás-
erkölcsi életének kifejlesztése érdekében megszün-
tetendőnek tar t ja azt az immár veszedelmet magában 
rejtő következetes állapotot, mely szerint államkor-
mányunk a törvényben biztosított államsegélyt nem 
haj landó alakuló egyházainknak folyósítani. 

Közgyűlés őszinte elismerését fejezi ki mindazon 
(egyházi és világi) tisztségek viselőinek, alkalmazot-
tainak és tagjainak, akik a lefolyt közigazgatási év-
ben hivatali buzgóságukkal, önzetlen munkásságuk-
kal és áldozataikkal igyekeztek előbbre vinni evan-
gélikus Sionunk, benne megcsonkult egyházkerüle-
tünk szent ügyét s a jánl ja azt továbbra is megértő 
hittestvéri szeretetükbe és támogatásukba. 

Elnöklő Püspök meghatott szavakkal emlékezik 
meg az eperjesi collégium utolsó magyar felügyelő-
jének Liptai Lajos v. főesperes, galgagyörki lelkész-
nek a püspöki jelentés elkészülte után bekövetke-
zett elhúnytáról. 

Közgyűlés a hazafiúi bánat fokozódó átérzé-
sével emlékezik Liptai Lajos nemes egyéniségé-
ről s mindig hűséges, lelkes és önzetlen szolgála-
tainak, az államcsonkítás után bekövetkezett vál-
ságos időkben vívott küzdelmeinek és viszontag-
ságainak hálás elismerése jeléül buzdító emlékét 
jegyzőkönyvében megörökíti s részvétét a gyá-
szoló családdal jkvi kivonaton közölni rendeli. 

12. Közgyűlés az egyházmegyék felterjesztett határo-
zatai alapján 

tanítóképviselőkül az 1936. évre szóló megbízás-
sal a hegyaljai egyházmegyéből Poppe Béla tállyai 
igazgató-tanítót, a tiszavidéki egyházmegyéből Ke-
mény Péter nyíregyházi igazgató-tanítót választja 
meg. 

13. Olvastatik az egyetemes egyház elnökségének kö-
vetkező meghívója a f. évi rendes közgyűlésre: 
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540,1935. 

A magyarhoni ág .hitv. evang. keresztyén egyház évi 
rendes egyetemes közgyűlését 1935. évi november hó 15-én 
délelőtt V2IO órára a budapesti leánygimnázium dísztermébe 
(IV. Sütő-u. 1. II. em.) tűzzük ki. 

Az egyetemes közgyűlésre ezen összehívó levelünkkel an-
nak az egyházi alkotmány 148. §-a értelmében jogosult 
összes tagjait tisztelettel meghívjuk. 

A közgyűlést megelőző napon, úgymint november hó 
14-én délután 5 órakor ugyanazon a helyen közgyűlési elő-
értekezletet tartunk, délután 6 órakor pedig megnyitó isten-
tiszteletet a deák-téri templomban. 

A közgyűlés tárgyai: az egyetemes felügyelő évi jelen-
tése, a bizottságok jelentései, az egyházkerületek felter-
jesztési, felebbezések és indítványok. 

A bizottsági ülések november hó 11. napjától kezdődő-
leg tartatnak meg. 

Kelt Budapesten és Nyíregyházán, 1935. évi április hó 10. 

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

A meghívás tudomásul szolgál s a közgyűlés kiküldi 
az egyetemes közgyűlésre jegyzőkönyvi kivonattal 

1. Szavazati joggal: 

a) a lelkészi karból: Pass László és Varga László lelké-
szeket; 

b) a világiak közül: Pazár István egyházfelügyelőt és 
Dr. Streicher Andor egyházmegyei felügyelőt; 

c) a kebelbeli főiskola képviseletében: Dr. Bruckner 
Győző jogakadémiai dékánt, a középiskolák részéről: Zsol-
nai Vilmos és Weiszer Gyula igazgatókat, a tanítóképző-
intézet részéről Molitor Gusztáv igazgatót. 

2. Tanácskozási joggal: 
a) a lelkészi karból: Marcsek János, Paulik János Má-

czay Lajos, Dr. Vető Lajos, Fancsali Joób Olivér, Ligeti 
Ede, Zemann Zoltán lelkészeket; 

b) a világiak közül: Dr. Aradványi Endre, Csajka Endre, 
Gerhardt Béla, Dr. Horvay Róbert, Margócsy Emil, vitéz 
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Platthy Miklós, Szirmay László, Szohor Pál, Dr. Vietórisz 
József, Werner Gyula világiakat. 

14. A mult évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvé-
nek 7. pontjával, valamint az egyetemes közgyűlés 34. pont-
jával kapcsolatban előadó ismerteti úgy az országos, mint 
az egyházkerületi, illetve egyházközségi Luther-szövetségi 
alakulatok mult évi működését, eszerint: 

a) Az Országos Szövetség, míg az egyes egyházkerületi 
szervek életének és munkájának zavartalansága fölöt t örö-
met érez, addig az anyagiak elégtelenségéről kénytelen pa-
naszkodni, amennyiben a beszolgáltatni rendelt tagdí j járu-
lékok (20°o) és offertóriumok nem folytak be, legalább is 
nem a kívánt mértékben; ennek vészes folyománya a Szö-
vetség lapjának, az »Evangélikus Élet«-nek anyagi válsága. 
Az Országos Szövetség módosított alapszabályát az egye-
temes közgyűlés jóváhagyta s annak a szövege az Evan-
gélikus Életben folytatólagos közlésekben köztudomásúvá 
váltak. 

b) Előadó a Miskolcról, Ózdról, Sátoraljaújhelyről, 
Nyíregyházáról és Debrecenből érkezett jelentések alap-
ján vázolja az egyházkerület területén működő különböző 
Luther-szövetségi alakulatok munkáját , amely az elmúlt 
esztendőben örvendetes lendülettel folyt. 

c) Előadó végül bemutatja az országos elnöknek a püs-
pökhöz intézett levelével kapcsolatban az egyházvédelmi 
szakosztály munkatervét; e tervezet szerint a Szövetség célja 
— ami egész pedagógiánk és pasztorizációnk célkitűzése — 
jó evangélikusok nevelése, a romboló irányzatok támadá-
sának kivédése, a vasárnap megszentelése, a bel- és külmisz-
szió elősegítése, a bibliakutatás, az erkölcsvédelem, a szór-
ványgondozás és a saj tó felkarolása, vagyis: az egyház 
önmagát építő munkájának elősegítése. E szép célkitűzések-
hez az előadó felvétetni óhaj taná az állást és munkát ke-
reső evangélikus testvérek keresethez juttatásának nagyon 
fontos, lélekmentő, családvédő és egyházi öntudatot fo-
kozó munkáját is. 

Közgyűlés a Szövetséget, mint amely a hivata-
los egyház állandó feladatainak végzéséhez az egy-
házias szellemű, evangélikus öntudatú, intelligens 
egyháztagok tömörülését tűzte ki célul, s az egyház-
építés és embersegítés munkájában a művelt evangé-
likus társadalom részvételének módozatait, eszkö-
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zeit szolgáltatni kívánja, a maga részéről minden 
erkölcsi és anyagi támogatásra méltónak t a r t j a ; a 
helyi szervezetek további kiépítésétől és működésük 
fokozásától egyházunk életének gazdagodását várja, 
ezért — elfogadva előadó indítványát — az egyes 
egyházközségekben rendezendő szövetségi nap (Lut-
her-nap) tervét örömmel üdvözli; felhívja az egyház-
községeket az országos szövetség anyagi támogatá-
sára, főként az offertórium beküldésére. 

Előadó rámutatván a munkakereső elhelyezésé-
ben és ezzel kenyérhez' juttatásában rejlő egyházi ér-
dekre, közgyűlés a szövetség programmjának eszem-
pontnak megfelelő kibővítését kívánatosnak tar t ja s 
már most kéri mindazokat a vezető szerepet vivő 
evangélikusokat, akiknek a munkakeresők, az állás-
hoz jutni akarók alkalmazása módjukban áll, hogy a 
lelkészek közvetítésében hozzájuk járuló hittestvérek 
ügyét evangélikus szívvel védelmükbe venni szíve-
sek legyenek. 

15. Az 1934. évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 96. 
pontjával kapcsolatban jelenti előadó, hogy 

1. az 1934. évre adott 43.000.— P adóalapi államsegély-
ből tiszai egyházkerületünk 1.315.— P-t kapott, mely kö-
vetkezőképen osztatott szét: 

Fancsal 6 2 5 . - P, Hernádvécse 7 5 . - P , Tállya 8 5 . - P, 
Kisvárda 3 9 5 . - P, Kornádi 1 3 5 . - P. Összesen: 1 3 1 5 . - P. 

2. a rendkívüli adócsökkentési segélyből tiszai egyház-
kerületünk 2.240.— P-t kapott, mely következőkép oszta-
tott szét: 
Kisvárda 180'— P a ker. pénztár részére 20% levonásával 144'— P 
Kornádi 
S.-ujhely 
Tokaj 
Sajókaza 
Újcsalános 

225 -
3 6 0 ' -
1 8 0 -
270 — 
1 8 0 -

Hernádvécse 270'— 
Tállya 
Ózd 
Abaujszántó 
Érpatak 
Kölese 
Összesen : 

1 8 0 ' - „ 
135'— „ 

8 8 ' -

8 4 ' - „ 
8 8 ' - ., 

2240—P 

1 8 0 -
2 8 8 ' -
144 — 
2 1 6 -
144 — 
216*— 
1 4 4 -
108 — 
7 6 -
6 8 ' — 

72 — 
1800 ' - P 
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Kérvényezők: Abaújszántó, Hernádvécse, Monok, Sajó-
kaza, Szerencs, Tállya, Ujcsanálos, a hegyaljai egyházme-
gyéből, — Délszabolcsi Misszió, Kisvárda, Kornádi, Kölese, 
Sátoraljaújhely és Tokaj a tiszavidéki egyházmegyéből. 

Tudomásul szolgál. 
16. Az egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 94. pontjával 

kapcsolatban jelenti előadó, hogy a közalap 1934. évi jöve-
delméből a tiszai egyházkerületnek a vallásoktatók, sze-
gény egyházak és missziók segélyezésére 320.— P szavaz-
tatott meg, mely összeget az egyetemes közgyűléstől nyert 
felhatalmazás alapján az egyházkerületi elnökség a követ-
kezőképen osztotta fe l : 

/. Szegény egyházaknak és misszióknak: 

I. Sátoraljaújhely 16.— P, 2. Hernádvécse 16.— P, 3. 
Toka j 1 6 . - P, 4. Abaújszántó 1 6 . - P, 5. Érpatak 1 6 . - P, 
6. Geszteréd 8 . - P, 7. Kisvárda 8 . - P, 8. Diósgyőr Vas-
gyár 8 . - P, 9. Kálmánháza 8 . - P, 10. Ujcsanálos 1 6 . - P. 
Összesen: 128.— P. 

II. Vallástanároknak: 
II. Kölese 2 0 . - P, 12. Hernádvécse 2 0 . - P, 13. Her-

nádvécse, orgonista 20.— P, 14. Ózd—Putnok hitoktató 
2 0 . - P, 15. Sá tora l jaú jhe ly-Sárospa tak 2 0 . - P , 16. T á l l y a -
Szerencs—Monok 12.— P, 17. Kisvárda 12.— P, 18. Fan-
csaí—Gagy 12.— P. Összesen: 136.— P. 

III. Misszionáriusoknak: 

19. Toka j : Belák Sándornak 24. P. 20. A fennmaradó 
összeg a nyíregyházi leánygimnáziumnak adatott 32.— P. 
Összesen: 56.— P. — Végösszeg: 320.— P. 

Tudomásul szolgál. 
17. (D.) Előadó előterjeszti az egyetemes egyház 1933. 

évi zárszámadásának főtételeit; e szerint: 
a) a közigazgatási számla: bevételi oldalán 49.266.19 P, 

kiadási oldalán 66.735.03 P, tehát 17.468.84 P túlkiadást 
mutat; 

b) az alapok és alapítványok számlája: 1. szabadrendel-
kezési tőkék 372.285.56 P, 2. átmeneti alapok 154.981.77 P, 
3. ösztöndíj alapok 5.752.18 P, 4. határozott célú alapok 
100.429.48 P. Összesen: 633.448.9$ P-t mutat. 
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A tőkék elhelyezése a következő: 1. takarékbetét és 
készpénz 89.987.69 P, 2. értékpapír 9.692.83 P, 3. egye-
temes székház 370.000 P, 4. soproni theologiai otthon 
114.045.59 P, 5. követelések 49.722.88 P, tehát összesen: 
633.448.99 P a vagyona. 

Tudomásul szolgál. 
18. Előterjesztetett a Baldácsy-alapítvány ügyvivői je-

lentése az 1934. évről. E szerint az alapítványi birtokok ki-
vétel nélkül haszonbérben voltak. Dévaványa 505 kat. hold 
közlegelő-bérletet 10 évi bérlés után fe lmondot t ; megegye-
zés alapján az eddigi 60 kg. haszonbér 48 kg-ra szállít-
tatott le. Lejártak a kőteleki, nagykőrösi és hunyadfalvi 
haszonbérletek. Az O, F. B. a kishaszonbérletek fenntartá-
sát kívánja. A kérdés elintézés alatt, így az alapítványt 
illető évi haszonbér összegének mikénti változását nem le-
het előre megállapítani. Azonban az esetleges változás nem 
lesz lényegbe vágó. Jelenben 5,605.45 q a bér, amely kat. 
holdanként 81 kg. búzának felel meg. Előirányoztatott 
1934. évre összesen az idei és a hátralékos béreket számítva 
(106,715.51 P + 68.000 P = 174,715.51 P); a tényleges bér-
bevétel 102,262.25 P. Ez az előző évi 78,304.65 P-höz vi-
szonyítva javulás. Befolyt a haszonbérek 58.5 százaléka, 
amely kat. holdanként átlag 14.79 P-nek felel meg. 

Az egyházkerületek részére előirányzott 6000 P-ős, ösz-
szesen 66.000 P-ős osztalékokat hiánytalanul kifizették. 
Ezt elősegítette a kedvezőbb búzaár alapján való bevétel is. 
1935-re ugyanennyiben — 6.000 P — állapíttatott meg egy-
egy kerület részesedése. 

Az alapítványi birtok egész területén okszerű gazdálko-
dás folyt. Némelyek a bérlők közül hátralékban vannak a 
bérletfizetéssel is s az adófizetéssel is. 

Építkezésre 7000 P-vel szemben 12,870.10 P fordítta-
tott. Az erdőtelepítés előkészítő munkálatai folyamatban 
vannak. A tűzbiztosítás 1935. dec. 31-én lejár. Bizt. összeg 
634.902 ar. P, ez évi dí j 1248.05 ar. P. a biztosítás megújí-
tása a díjak leszállításával folyamatban van, ismét 10 évre. 

Az ügyvivő 20 útat tett meg, 26 napot töltött;vidéken. 
Az igazgatóság 1934. április 5-én és május 6-án tartott 
ülést és ennek 49 határozatát az ügyvivő végrehajtotta. 668 
iktatott ügy elintéztetett. Az igazgatósági tagok sorában 
nem volt változás. A ker. meghatalmazottak közül meg-
halt Dr. Antal Géza dunántúli ref. püspök. Az erdélyrészi 
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ev. egyház képviselője: Dr. TíaUpt Albert Budapestről el-
költözvén, helyére Dr. Forfota Győző m. kir. kormányfő-
tanácsos, MÁV. igazgató-helyettes került. 

Közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. Dr. Antal 
Géza dunántúli ref. püspök elhúnyta felett ez alka-
lommal is a kiváló egyházfő érdemeinek elismerésé-
vel, kegyeletes emlékezéssel áll meg; de a fokozott 
fájdalomérzéssel és a veszteség mély bánatra han-
goló tudatával siratja kiváló felügyelőjét Dr. Ze-
lenka Lajost, akinek elhúnyta folytán meghatalma-
zottul ú j felügyelőjét, homrogdi Lichtenstein Lászlót 
delegálja. 

19. Olvastatik a püspök javadalmát képező vanyarci 
földbirtokról szóló pénzügyi bizottsági jelentés, amely sze-
rint, mivel a birtokkezelés ellenőrzésével megbízott egy-
házkerületi bizottság elnöke: Lichtenstein László ebbeli 
megbízatásáról lemondott, a bizottság ülésre, ill. a hely-
színen való megjelenésre nem1 volt összehívható. A püs-
pöknek a bizottság előtt tett előterjesztéséből megállapít-
ható, hogy a birtokbavétel alkalmából az épületek helyre-
állítása céljából a Pesti Hazai Első Takaréképnztár Egye-
sülettől felvett 25.000 aranypengő kölcsön teljes összegé-
ben visszafizettetett s most már csak a hasonló célból a 
Miskolci Takarékpénztár Egyesülettől felvett (9.860 P) köl-
csön egy része áll fenn, amelynek letörleszthetése céljából 
püspök az egyházkerület nevében megtette a megfelelő 
lépéseket további rendkívüli államsegély elnyerése végett. 
Ugyancsak előterjesztette a püspök a pénzügyi bizottság 
előtt, hogy a birtok gazdasági és laképületeinek karban-
tartására ez évben is megtörténtek a szükséges intézkedé-
sek, — a régi intézői laképületet és a juhász lakását te l je J  

sen renováltatta s az összeomlófélben lévő régi juhaklot 
lebontatta, a némileg jobb karban lévő juhaklot pedig tel-
jesen használható állapotba helyeztette és a rendelkezésre 
bocsátott összeg többi részéből növendékmarha- és ser-
tésistállókat építtet, ami által möst már, ha egyelőre sze-
rény keretek között is, de a gazdálkodás céljainak meg-
felelőleg biztosítva van a birtoknak a minimálisan szük-
séges épületekkel való ellátása. Végül jelenti a püspök, 
hogy a házi kezelést a múltból fennmaradt terhek, főként 
pedig a házi kezelésre való áttérés alkalmából a birtok 
beinstruálására rendelkezésre állott összeg elégtelen volta, 
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a forgótőke hiánya és a mostoha termés- és értékesítési 
viszonyok miatt mindezideig nem lehetett annyira jövedel-
mezővé tenni, hogy az 1926. évi 2,070. sz. M. E. rended 
lettel célzott 5,800 aranypengő tiszta jövedelem biztosít-
ható volna. Ennek a tényállásnak úgy a hitelezői és alkal-
mazotti viszonyban lévő Sártóry Dezső intéző, mint a ha-
szonélvező püspök részéről való felismerése annak a meg-
gondolására késztette nevezetteket, nem kellene-e a házi-
kezelés megszüntetésével, vagy legalább területi korláto-
zásával és egyidejűleg a minden tehertől való mentesülés-
sel lehetővé tenni azt, hogy a birtok legalább némileg biz-
tosítsa a hivatkozott miniszterelnöki rendeletben megjelölt 
jövedelemszolgáltatást. A püspök és Sártóry Dezső közt 
e részben megindult tárgyalások befejezése és konkrét ja-
vaslatba foglalása a közeljövőben akkorra várható, ami-
dőn a közgyűlés által a lemondott kezelésellenőrző bizott-
sági elnök megválasztásával ez a bizottság munkaképes 
lesz. Idevonatkozólag a püspök javaslata alapján a pénz-
ügyi bizottság javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek, 
hogy bízza meg a birtpkkezelést ellenőrző bizottságot, hogy 
magát az egyházkerület pénztárnokával és esetleg más kör-
nyékbeli elismert gazdasági szakértőkkel kiegészítve, a hely-
színén való kiszállás és a birtokkezelésbe, a gazdasági 
naplókba való betekintés után hallgassa meg a további 
kezelés tárgyában Sártóry Dezső által teendő előterjesz-
tést és amennyiben a vele meginduló tárgyalás eredmé-
nyekép konkrét megállapodás jönne létre, ezt jóváhagyás 
végett terjessze a jövő évi egyházkerületi közgyűlés elé. 

Kapcsolatosan jelenti a pénzügyi bizottság, hogy a két 
protestáns egyház a m. kir. miniszterelnökséghez felter-
jesztett abbeli kérelmének, hogy a püspöki javadalmi föl-
dek az illetékegyenértékadó alól mentesíttessenek arra való 
tekintettel különösen, hogy a püspökök nagyobb részének 
a földbirtok juttatása után kevesebb a jövedelme, mint 
amennyit a földbirtok juttatása előtt élvezett, fizetéskiegé-
szítő adómentes államsegélye kitett: ámbár a miniszter-
elnök úr a kérelmet a maga részéről méltánylandónak tar-
totta, mégis a pénzügyminiszter megállapítása szerint az 
illetékegyenérték alóli mentesítés az e címen befolyó kb. 
4.000.000 pengőt kitevő bevételt veszélyeztetné, azért az 
illetékegyenérték alóli mentesség kedvezményét a magas 
kormány nem adhatta meg, azonban a legnagyobb rnéltá-
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nyosság szemelőtt tartásával fizetési halasztási, vagy részlet-
fizetési kedvezmények engedélyezésével kíván a pénzügy-
miniszter úr az időleges nehézségeken segíteni. 

Közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentésében fog-
lalt azt a javaslatot, hogy Sártóry Dezsővel ú jabb 
megállapodások létesítésére vonatkozó tárgyalások 
tétessenek folyamatba, azzal emeli határozati erőre, 
hogy amennyiben ez a kísérlet eredményre nem ve-
zetne, tegyen az elnökség más irányú lépéseket a 
vanyarci földbirtok-ügyek végleges szanálása érde-
kében. A pénzügyi bizottságnak az illetékegyenérték 
kérdésében tett jelentését a közgyűlés tudomásul 
veszi. 

20. Mivel a zsinattartás kérdésében a közgyűlés a püs-
pöki jelentés kapcsán a napirend 11-ik pontja alatt ha-
tározott, 

e helyütt ú jabb tárgyalás és intézkedés szüksége 
nem merül fel. 

21. Nyugdí j intézeti előadó jelenti, hogy az 1924-es egye-
temes közgyűlés jegyzőkönyvének és magának a nyugdíj-
intézeti számadásnak eredménye szerint a nyugdíjintézet 
1933-as jövedelme: 

288,345139 P 
költsége (kiadása : 178,642.48 P 
bevételi többlet: 109,702.91 P, 

mely a tőkevagyonhoz csatoltatott. 
A nyugdíjintézeti töke 1933. dec. 31.: 1,961.254.91 P-
A vagyonrészletezésből megállapítható, hogy ebben a tőkeva-

gyonban benne foglaltatik 205,852.63 P még 1934-ben esedékes 
alapítási járulék és 364,735.02 P járulék hátrálék. 

Az 1934. évről rendelkezésünkre álló adatok szerint 
összbevétel volt 443,127.24 P 
összes kiadás: 357,566.95 P 

. maradvány : 85.560-29 P 
Ezek az adatok azonban még nem számadásilag megállapított .adatok. 

Az 1934. év számadási eredménye alapján a nagymértékben 
felszaporodott tagsági hátrálékra tekintettel és attól indíttatva, a 
folyó évi június hó 12-iki ülésében a nyugdíjintézeti bizottság a 
hátrálékok behajtására hivatott esperesek részéről erélyesebb és 
rendszeresebb behajtási intézkedések megtételét szorgalmazta, s ilyen 
értelmű határozatát az espereseknek ki is adta s azokat arra köte-
lezte, hogy a f. évi szeptember hó 1-éig a püspökök útján a nyugdíj-
intézeti bizottság elnökségéhez tett intézkedéseikről jelentést tegye-
nek. A püspököket is felhívta, hogy a behajtási intézkedések meg-
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tételét ellenőrizni s a jelentéstételben netán késedelmező, vagy a 
behajtási intézkedéseket mellőző espereseket felelősségre vonni szí-
veskedjenek. 

Az esperesek kötelességszerűen a következmények feltárásával 
felhívták az adós nyugdíjintézeti tagokat s az egyházközségeket. 

A kapott válaszok inkább ígéreteket tartalmaznak, mint pénzt. 
A helyzet azonban mégis javulóban van, mert a kongruás lelkészek-
kel szemben a nyugdíjintézet pénztára a kongruális államsegélyek-
ből eszközölt levonással apasztja a hátrálékokat, az egyházközsé-
geknél a részükre kiutalt különböző segélyek lefoglalásával segít 
magán a lehetőség szerint. A fizetőkészség majdnem mindenütt meg-
van, azonban az egyes egyházközségek anyagi existentiája annyira 
megrendült, hogy tisztviselőikkel szemben sem tudják fizetési köte-
lezettségeiket leróni. 

Egyes adós egyházközségek annyira el vannak adósodva, hogy 
nemcsak ingatlan vagyonuk, hanem még egyházi adóbevételeik is 
le vannak foglalva hitelezőik javára. Itt megáll minden végrehajtási 
és foglalási lehetőség. De még azokkal szemben sem érvényesít-
hető ez az ultima ratio, akik nincsenek ennyire eladósodva; mert 
nem lenne bölcs dolog a végső züllésbe és feloszlásba kergetni olyan 
fiatal egyházközségeket, amelyek lelkészeiknek még a létminimu-
mot sem bírják megadni. Miután gazdasági életünkben még mindig 
tart a dekadencia, s új források gazdasági gyarapodásokra nem 
nyílnak; miután maga az állam közegyházi segélyeinket állandóan 
apasztja, s ezáltal szegény, közsegélyekből élő egyházainktól is el-
vonja egészen a tartalékokat: a minden melléktekintet nélkül fo-
ganatosítandó végrehajtás csak fokozatosabb nyomornak lenne a 
betetőzőjévé, anélkül, hogy lényeges eredményt tudna felmutatni 
bevételei tekintetében. Rideg financiális eljárás nyomában csak pusz-
tulás jár, mert a virágzás, a gyümölcsözés reménységét is leta-
rolja. 

A megoldásnak másnak kell lennie, a számadás munkájának 
másra is tekintettel kell lennie. 

A nyugdíjintézet évi bevételeit és kiadásait vizsgálva megál-
lapíthatjuk, hogy 
1929-ben bevétel a járulékokból: kiadás a nyugdíjakra : 

107,341.— P 21,527.74 P 
1930-ban 140,160.01 P 36,192.10 P 
1931-ben 391/704.03P 95,134.01 P 
1932-ben 144,892.52 P 116,927.08 P 
1933-ban 152,238.07 P 139,414.41 P 
107.068.08 r. tagjárulék, 
284,685.95 hátrálék. 

A nyugdíjintézet tökevagy ona: 
1928. tőke 385.675.38 P 
1929. » 646,438.81 P 
1930. » 902,747.82 P 
1931. » 1.661,820-06 P Tagdíjháír- és alap. jár.: 383 350.43 P 
1932. » 1.851,431 06 P 
1933. » 1.961,251 34 P 

2 
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Járulék hátrálékok: 
1931-ben díjhátralék és alap. járulék 583.35070 R 

A hátrálékok ez évtől kezdődőleg vannak a vagyonban felvéve. 

A felsorakoztatott adatokból megállapítható: 
1. A járulékhátralékok abnormisan magas összegének apasz-

tása a nyugdíjintézet és egyházegyetem természetes kötelessége. 
2. Mivel a nyugdíjintézet mérlegébe következetesen beállítják 

a hátrálékok teljes összegét, — ez irreálissá teszi a mérleget — ennek 
ellensúlyozására nincs a teherlapon veszteség-tartalék alap beállítva, 
ami a realitás követelménye lenne. 

3. A nyugdíjintézet eddig minden kötelességének eleget tu-
dott tenni és tőkéje évről-évre gyarapodott. 

4. Minden valószínűség szerint a nyugdíjintézet (teljesítőképes-
ségének, ill. kötelezettségeinek culminációja felé tartunk, s ha rövi-
den elérjük, akkor felbillenését veszély nem fenyegeti. 

5. Nyugdíjintézetünk rendelkezésének kiindulópontja az előre bo-
csátott két megállapítás. És ha feladjuk azt a tarthatatlan és belénk 
rögződött álláspontot, amely a nyugdíjintézet szabályzatát érintet-
len dogmának tekinti, akkor a szanáláshoz és racionalizáláshoz is 
okvetlenül eljutunk. 

Minden kétségen felülállónak látom, hogy amennyiben a nyug-
díjintézet mathematikai mérlegét felülvizsgáljuk, a tagsági 
járulékok mérséklésének a lehetőségét is meg fogjuk állapítani'. 
A józan mérséklés nemhogy ártana a nyugdíjintézet mérlegének, 
mert bevételei nem fognak ennek következtében apadni, a mérséklés 
psychikai hatása következtében a fizetési készség a tagok részéről 
növekedni fog. 

Nem szabad ugyanis elfelejtkeznünk arról, hogy egy 180— 
200 P havi jövedelemmel bíró lelkész nem bír egy 217 P évi nyug-
díjterhet akkor, amikor ez a jövedelme is egészen bizonytalanná lett. 
így vannak a kis egyházak mind, — vúgy, hogy nem a nem akarás, 
hanem a legtöbb esetben a fedezet teljes hiánya, eladósodás miatt 
nem képesek fizetési kötelezettségeiknek megfelelni. 

Alig kétséges, hogy a nyugdíjintézet mathematikai megalapo-
zásánál a mathematikus túlszámításba esett, a tényleges valót, a 
fizetési képességet is túlbecsülte. 

1 Fel kell hívni az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság figyelmét 
a fentebb lerögzített tényekre s azoknak alapján egy végleges, vagy 
esetleg ideiglenes rendezési terv elkészítésére. 

Egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi az 
egyetemes nyugdíjintézet helyzetéről előterjesztett 
jelentést és a hátrálékok nagy összegére való tekin-
tettel a nyugdíj intézeti bizottság abbeli intézkedé-
sének, hogy a hátrálékok most már behajtassanak, a 
maga részéről is érvényt kíván szerezni, úgy azon-

1932-ben 
1933-ban 
1934-ben 

3U,882(.43P 
364,735.02 P 
351,556.95 P 
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ban, hogy kíméletet kell tanúsítani mindenütt, ahol 
a végrehajtás mar az anyagi existencia alapjait for- ' 
gathat ja fel. Kívánja azonban, hogy a behajtásra 
vonatkozó konkrét utasításokat a nyugdíjintézeti bi-
zottság ad ja ki. 

A mérleg vizsgálatánál azonban nem zárkózha-
tik el azon megnyugtató tények megállapításától, 
hogy a nyugdíjintézet vagyongyarapodása állandó 
folyamatban van, s a nyugdíjintézet a vele szemben 
felmerülő és jogszerinti pénzbeli kötelezettségeinek 
mindezideig eleget tudott tenni. 

A mérleg realitása érdekében a közgyűlés szük-
ségesnek tar t ja a teherlapon a veszteségi tartalék-
alap beállítását. 

A nyugdíjintézet ú j mathematikai kiszámítását a 
fentieknél fogva szükségesnek, halaszthatatlan kö-
vetelménynek tar t ja , mert a fent előrebocsátottakból 
minden valószínűség szerint megállapítható, hogy 
mérsékelten leszállított tagdíj járulékok kivetésével 
sem fog bevételei csökkenése bekövetkezni. 

A revíziónál mindenesetre meg kell valósítani az 
arányosítás igényét, hogy úgy alapító, mint fenntar-
tói járulékösszegük szempontjából a nagy lélek-
számú és nagy anyagi erővel bíró egyházak maga-
sabb díjtételek kategóriájába soroltassanak. 

E l fogad ja az előadó azon indítványát, hogy egy 
kerületi bizottság alakíttassák, azzal a feladattal és 
utasítással, hogy a nyugdíjintézet szabályrendeletét 
dolgozza át és munkálatát az egyházegyetem1 elé al-
kotmányos úton terjessze. Ennek tagjaiul megvá-
lasztja Schulz György, Ligeti Ede, Dr. Dómján 
Elek és Margócsy Emil közgyűlési tagokat. 

22. Előadó jelenti, hogy felekezetközi sérelmek és pa-
naszok tárgyában az egyházmegyék részéről felterjesztés 
nem érkezett. 

Az egyházkerületi közgyűlés a bejelentést meg-
nyugvással veszi tudomásul. 

23. Előadó jelenti, hogy a jogakadémia szervezeti és 
kormányzati szabályrendeletét, amelyet az mult évi egyház-
kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűléshez terjesztett 
fel, a magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyház 
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1934. évi október hó 26. napján Budapesten megtartott 
egyetemes közgyűlésének 26. jzkvi pont jában foglalt hatá-
rozatával jóváhagyta. 

Az egyházkerületi közgyűlés a bejelentést tudo-
másul veszi és a jogakadémia szervezeti és kormány-
zati szabályrendeletét kihirdeti. 

24. Előadó beterjeszti a kebelbeli és idegen iskolák val-
lástanításáról szóló jelentést. 

A) Kebelbeli iskolák : 
1. A miskolci tanítóképző intézetben az ev. növendékek száma 

74. A tanítás a tanterv szerint 3 csoportban, heti 2-2 órában, az 
egyházi ének tanítása a vallásórák keretében s az ének- és zene-
órákon folyt. A vallásos irányú önképző nevelést a Zsedényi Ede Kör 
szolgálta. A hitoktatást Ligeti Ede sajókazai lelkész végezte. 

2. A nyíregyházi Kossuth Lajos reálgimnáziumban az ev. ta-
nulók száma 91, a tanítás a tanterv szerint osztályonként heti 2-2' 
órában folyt. Az egyházi éneket a vallásórák keretében a vallástanár 
tanította. Az ifjúsági gyámintézet 48-97 P-t gyűjtött, az ifjúsági 
istentiszteletek offertóriumaiból pedig egy tanulót tandíjsegélyben 
részesítettek. 

3. A nyíregyházi ev. leánygimnáziumban az ev- tanulók száma 
45, a tanítás a tanterv szerint négy csoportban heti 2-2 órában folyt. 
Az egyházi ének tanítása a vallástanítás keretében történt. Állandó 
bibliaköri munka folyt. Gyámintézetre és egyéb karitativ célokra 
19.60 P gyiilt be. 

B) Idegen iskolák: 
1. Debrecen. A középiskolák növendékeinek száma 76, a nem 

középiskolai növendékekkel együtt 32 különböző iskolából 142' ta-
nulót részesített hitoktatásban Lábossá Lajos önálló hitoktató heti 
21 órában. 

2. Kisvárda. A középiskolai növendékek száma 5, ezek hitoktatását 
egy csoportban, heti 1 órában Csákó Gyula lelkész látta el. 

3. Miskolc. Bortnyik György önálló hitoktató 4 iskola 87 növen-
dékét tanította heti 25 órában. LAz egyházi ének tanítása az exhortá-
ciók keretében történt. A hitoktatást egyesületi és gyám intézet'! 
munka- egészítette ki. — Szikszay Zoltán önálló hitoktató 3 iskola 
70 növendékét tanította heti 23 órában. Növendékeivel iskolán kívül 
a gyermek-istentiszteleteken foglalkozott. 

4. Nyíregyháza. Kopcsó János önálló hitoktató 41 középfokú 
iskolai növendéket hitoktatott heti 11 órában. Az énektanításban 
Krecsák László karnagy segédkezett. Munkáját az Ifj. Luther Márton 
Körben való belmissziói munka egészítette ki. 

5. Sátoraljaújhely. Uzon László segédlelkész 2 középiskola 5 
evangélikus növendékét tanította. Az énektanítás külön heti 1 órá-
ban történt. 

6. Sárospatakon Dr. Dómján Elek főesperes két intézet 20 ev-
növendékét tanította heti 3i/2 órában. Énektanítás a hitoktatás kere-
tében. 
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[ 7. Tokajban Belák Sándor lelkész 5 növendéket tanított 2 cso-
portban, heti 2 órában. 

• 8. A Délszabolcsi Misszióban Joób Olivér lelkész 3 középisko-
lai tanulót tanított egy csoportban, heti 1 órában. 

v 9. Az Egri Misszióban Garam Lajos lelkész Egerben 221 közép-
iskolai növendéket tanított 2 csoportban, heti A órában. 

10. Szolnoki Misszióban Dr. Vető Lajos lelkész a jászberényi és 
szolnoki középiskolák 30 növendékét tanította heti 8 órában. 

Az egyházkerületi közgyűlés 
1. a kerületben végzett eredményes munkáról 

szóló jelentést megnyugvással veszi tudomásul ; 
2. a miskolci tanítóképző-intézetben a vallástaní-

tásnak helybeli erővel ellátását az esetleg szükséges 
intézkedések foganatosítása végett — miután a ta-
nítóképzőintézet igazgatójának jelentése szerint a 
vallásoktatást végző sajókazai lelkész lelkiismeretes 
munkát végzett ugyan és jó eredménnyel, a vallás-
oktatás azonban mai alakjában még sem kielégítő — 
a püspök úr figyelmébe ajánl ja . 

3. Utasí t ja a nyíregyházi ev. egyházközséget arra, 
hogy az egyházi főhatóság út ján még egy önálló 
hitoktatói állás megszervezéséről gondoskodni igye-
kezzék, mert az elmúlt iskolai évben a középiskolai 
növendékeken kívül még 192 növendéke volt, ebben 
az iskolai évben pedig tanulóinak összes létszáma, 
11 különböző helyen lévő iskolában 378-ra emel-
kedett, a nem kebelbeli iskolákban pedig ily körülmé-
nyek között a hitoktatás heti 32 órai tanítással meg-
nyugtató módon meg nem oldható. 

25. Bruckner Győző dr. jogakadémiai dékán beterjeszti 
a jogakadémia 1934—35. tanévéről szóló jelentését. 

A jelentést tevő dékán jelentése során hálás kegyelettel emlé-
kezik meg hazai evangélikus egyházunk halottairól, valamint azok-
ról a halottakról, akik a jogakadémiával közeli kapcsolatban vol-
tak, majd megemlékezik azokról az ünnepélyes és jubiláris alkal-
makról, amelyeken a jogakadémia hivatalos képviselete is résztvett. 

A jogakadémia életére nézve fontos mozzanatok felsorolásánál 
bejelenti, hogy a jogakadémia helyiségeinek átalakítási munkálatai 
a tanév elején befejeződtek, az átalakítás összköltsége 10 012.84 P 
volt. Bejelenti, hogy a jogakadémia új szervezeti és kormányzati sza-
bályzata a legfelsőbb fokon is jóváhagyást nyert s életbelépésé-
hez csak a jelen közgyűlésen való kihirdetése szükséges. — Beje-
lenti továbbá, hogy a jogakadémiai bérház tatarozása az iskolai 
év elején szintén befejezést nyert, a költségek végösszege 6.654.— P. 

' Érzékenyen érintette a jogakadémiát a kultuszminiszter úr azon 
rendelete, amellyel a felvehető hallgatók létszámát "előbb 50-ben, 
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majd 60-ban állapította meg, ami az előző évi létszámmal szemben 
33 °/'o-os visszaesést jelent. 

Beszámol a jelentés a következő tanévre szóló részleges tiszt-
újításról, amikora kar prodékánná Dr. Zsedényi Bélát, jegyzővé Dr. 
Haendel Vilmost választotta meg. 

A kar tudományos munkásságáról szólva, kiemeli Dr. Schneller 
Károly tudományos munkásságát, valamint a »Miskolci Jogászélet«-el 
s a »Miskolci Jogászélet Könyvtára«-t, amelyben 11 tanulmány je-
lent meg a kar tagjainak a tollából. 

Kitűnik a jelentésből, hogy a jogakadémia tanári kara és ifjú-
sága az egyházban elfoglalt helyzetének megfelelő közegyházi te-
vékenységet is fejtett ki, amely egyfelől a hazai és külföldi evan-
gélikus egyházi viszonyok megfigyelésében, egyházi tisztségek vi-
selésében és a főiskolás ifjúság belmissziói /mozgalmában való rész-
vételben nyilvánul meg. 

A tanulmányi eredmény erős lendületet mutat, amely össze-
függésben áll azzal is, hogy a jogakadémiai könyvtár teljes átren-
dezés alá kerül, új helyiségbe jutott és így fejlesztése lehetővé vált. 
A szemináriumi élet intenzív volt, különösen az egyházjogi szemi-
náriumban, amely az összehívott zsinat előmunkálatainak az anya-
gát dolgozta fel. Nagy szorgalmat tanúsítottak ;a í hallgatók a kiírt 
pályatételekre beküldött pályamunkák elkészítésénél. Kitüntetéssel 
vizsgázott az I. alapvizsgán 2, a II. alapvizsgán 9, a III alapvizs-
gán 4 hallgató. Egyhangú képesítést nyert az I. alapvizsgán 14, 
a II. alapvizsgán 32, a III. alapvizsgán 28 hallgató. Visszautasítta-
tott az I. alapvizsgán a jelentkezők 21.14<y0-a, a II- alapvizsgán 
í8.79°/o-a, a III. alapvizsgán pedig 13-20o/0-a- Együttesen tehát 
17.73o/o-a. Beiratkozott az I- félévben 349, a II. félévben 317 hall-
gató. A joghallgatók fegyelmezettsége dicséretreméltó volt, fegyelmi 
eljárás nem adódott elő. 

Különösen nagy lendületet vett az elmúlt yiskolai évben az ifjú-
ságnak az Ifj. Luther-Szövetség, valamint a Gusztáv Adolf Gyámin-
tézet a Pro Christo Diákszövetség munkájában való részvétele. 

Nagy eredmény a jogakadémiai menza megnyílása, amely 20 
arra érdemes hallgatót látott el díjmentesen ebéddel s valamennyi 
hallgatónak kedvezményes ellátást biztosít. 

A közjóléti intézmények közül a menza-alap vagyonállománya 
29,573 P 63 f., a kórház-alap állománya 21.892.20 P- ' 

A tandíjmentességek és köztisztviselői tandíjkedvezmények-
menza ellátás, továbbá segélyegyleti és ifj. gyámintézeti segélyek, 
valamint jutalomdíjak összege együttvéve 9.242,70 P-t tett ki-

Az egyházkerületi közgyűlés 
1. a jogakadémia érdemes munkájáról és fe j -

lődéséről szóló jelentést örömmel és elismeréssel 
veszi tudomásul; 

2. Bánó Árpádnak, az eperjesi ősi Kollégium 
utolsó felügyelőjének emlékét, megemlékezvén arról, 
hogy a Kollégium életének legsúlyosabb esztendei-
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ben vezette lelkes és bölcs irányítással a százados 
múltú főiskolát, jegyzőkönyvében örökíti meg; 

3. Eöttevényi Olivér ud. tanácsos, ny. főispán 
úrnak, a jogakadémia egykori jeles professzorának, 
a jogakadémiai könyvtár számára nyújtot t értékes 
és példátmutató adományáért jegyzőkönyvi köszö-
netet mond; 

4. a Kollégium elhúnyt egykori magántanárának, 
Körtvélyessy Dezsőnek, az utolsó magyar eperjesi 
törvényszéki elnöknek emlékét jegyzőkönyvében örö-
kíti meg; 

5. jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a jog-
akadémia tapolcai telkét befásították, sodronyfonál-
lal bekerítették és a felmerült költségek 2.513 P 02 
fillért tettek ki; 

6. jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a jog-
akadémia bérházát átalakították, kitatarozták s hogy 
az e címen felmerült költségek összege 13.786 P 02 
fillér, mely költség azonban a tatarozási adókedvez-
mény révén részben megtérül és 6.654 pengőre csök-
ken ; 

7. jóváhagyólag tudomásul veszi a jogakadémia 
helyiségeinek megfelelő átalakítását és hogy az e 
címen felmerült 10.012 P 84 fillér költség a Miskolc 
várossal kötött szerződés értelmében a jogakadémiai 
tartalékalapot terheli ; 

8. Radvánszky Albert báró egyetemes felügyelő, 
D. Geduly Henrik püspök és Dr. Sztranyavszky 
Sándor egyházkerületi felügyelő, képviselőházi el-
nök urak Öexcellenciáinak, akik a kultuszminiszter 
úr Őexcellenciájánál tett rendkívül hatásos és ered-
ményes közbenjárásukkal a felekezeti főiskolák 
egyenjogúsítását biztosító 1868:XLíV. tc. rendelke-
zései ellenére az 1935—36. tanévre felvehető I. éves 
joghallgatók létszámának a 24.374-1935. sz. VKM. 
rendelettel mindössze 40-ben történt megállapításá-
val szemben az 1790—91. évi XXVí. tc. szellemében 
kieszközölték a létszámnak 70-re való felemelését s 
ekként az egyházi sérelmet kiküszöbölniük és a jog-
akadémia életképességét és fejlődését biztosítaniok 
sikerült, — hálás köszönetét fejezi ki; — 
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9. megerősíti az egyházkerületi közgyűlésnek, 
illetve a püspök úrnak a jogakadémia kormányzata 
körüli összes intézkedéseit s most, midőn az ú j kor-
mányzati és szervezeti szabályzat életbelépésével ú j 
szervek veszik át a jogakadémia életének irányítá-
sát, a szokottnál is melegebb hangon és hálával 
mond köszönetet a püspök úr Őnagyméltóságának 
azért a fáradságot nem ismerő, a haladás és fej lődés 
út jára vezető, örökértékű munkásságáért, amelyet az 
ősi főiskola érdekében kezdettől fogva, immár 17 
éven keresztül kifejtett a főiskola életének legsúlyo-
sabb megpróbáltatásaiban és miként egyházkerüle-
tünknek többi intézményeit, úgy a jogakadémiát is 
biztos kézzel vezette nemzeti és hitépítő munkára. 

26. Elnökség jelenti, hogy mivel a tárgysorozat 23-ik 
pontjában foglalt jelentés szerint az egyetemes közgyűlés 
jóváhagyta a jogakadémia szervezeti és kormányzati sza-
bályrendeletét és mivel az erről szóló jelentést a kollégiumi 
pár t fogóság is tudomásul vette és az ezután a mai napon 
történt kihirdetéssel az ú j szabályrendelet a mai naptól 
kezdve hatályba lépett és miután úgy a pártfogóság, mint 
a jogakadémiai kar, megejtette a részükről küldendő igaz-
gató-választmányi tagok megválasztását, szükségessé vált. 
hogy a szabályrendelet értelmében a maga részéről a köz-
gyűlés is megválassza az igazgató-választmány egyházi és 
világi elnökét és a négy rendes és kettő póttagot. 

Közgyűlés az elnöki jelentést tudomásul veszi, a 
maga részéről a jogakadémiai igazgató-választmány 
egyházi elnökéül Dr. Dómján Elek főesperest, vi-
lági elnökéül vitéz Görgey László felsőházi tagot, 
az igazgató-választmány rendes tagjaiul : Tóth Jó-
zsef tb. esperest, Duszik Lajos esperest, Dr. Streicher 
Andor egyházmegyei felügyelőt, Csajka Endre egy-
házfelügyelőt, pót tagjaiul : Varga László lelkészt és 
Platthy Miklós egyházfelügyelőt megválasztja és tu-
domásul veszi és jegyzőkönyvébe iktatja, hogy a 
kollégiumi pártfogóság részéről az igazgató-választ-
mány rendes tagjaiul : Szirmay István kir. főügyész 
(Debrecen), Hegedűs Győző ny. Máv. főfelügyelő 
(Miskolc), Dr. Henszelmann Aladár főorvos (Mis-
kolc), Dr. Vietórisz József c. kir. főigazgató (Nyír-
egyháza), póttagjaiul: Scholtz Kornél Máv. fő fel-
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ügyelő (Miskolc), Szohor Pál polgármester (Nyíregy-
háza), — a jogakadémiai kar részéről az igazgató-
választmány hivatalból való tagjaiként Dr. Bruckner 
Győző dékán, választás út ján kiküldött tagként pe-
dig Dr. Szontagh Vilmos és Dr. Zsedényi Béla jog-
akadémiai tanárok nevei jelentettek be, illetve vá-
lasztattak meg, az ekként most már szabályszerűen 
megalakított és működésbe lépő igazgató-választ-
mány egész kifej tendő tevékenységére Isten legjobb 
áldásaiért esedezik. 

27. Gerhardt Béla tanítóképzőintézeti igazgató, c. fő-
igazgató beterjeszti a tanítóképző-intézet 1934—35. tanév-
ről szóló jelentését. 

A jelentés szerint a tanítóképzőintézetben és a vele kapcsolatos 
gyakorló elemi iskolában az igazgatón kívül 5 rendes, 1 helyettes, 
1 gazd. szaktanár, 1 méhészeti előadó, 2 leventeoktató, 2 gyakorló-
iskolai tanító, 1 kézimunkatanítónő és 4 hitoktató végezte a tanítás 
munkáját. A növendékek állandóan részt vettek az istentisztelete-
ken s tanáraikkal együtt két ízben járultak az (Jr asztalához. Az in-
tézet megrendezte a szokásos hazafias ünnepélyeket, azon kívül mű-
soros és irodalmi ünnepélyeket is rendezett. Fegyelmi eset az elmúlt 
esztendőben nem fordult elő. 

Az elmúlt tanévben a tanítóképző-intézet I—V. évfolyamára ösz-
szesen 213 tanuló iratkozott be, ezek közül vizsgálatot tett 2'0Q nö-
vendék. A növendékek közül evangélikus 74 (35.41 o/0), református 
67 (32.07o/o), róm. kath- 54 (2)5.83o/0), gör. kath. 14 "(6.70<yo). 

Az osztályvizsgálatot tett 209 tanuló közül 
a) magaviseletre nézve példás 145, jó 56, szabályszerű 8, kev. 

szabályszerű —; 
b) szorgalomra nézve dicséretes 12, kellő 79, változó 104, cse-

kély 14; 
, c) előmenetelre nézve ált. jeles 5, jó 80, elégséges 89, egy tárgy-

ból elégtelen 18, két tárgyból elégtelen 15, több tárgyból elégtelen 2. 
E kettő kénytelen volt a tanítói pályát elhagyni. 

1 Az 1934. évi szeptember és 1935- évi június hónapokban tartott 
tanítóképesítő vizsgálatokon részt vett 50 jelölt közül magyar tan-
nyelvű elemi népiskolákban való tanításra képesítést nyert 42, ezek 
közül ev. 19. ref. 10, róm. kath. 9, gör. kath. 4. 

Az 1934. évi szeptember és 1935- évi június hónapokban tartott 
ev. kántorképesítő vizsgálatokon ev. kántori bizonyítványt nyert 25 
ev. tanító- Intézetbeli 18, idegen intézetbeli 7 

A tanítóképző-intézettel kapcsolatos gyakorló elemi iskola I—VI. 
osztályába 26 fiú és 34 leány, összesen 60 tanuló vétetett fel. Vizs-
gálatot tett 60 tanuló. 

A tanítóképző-intézet internátusának az 1934/35. iskolai évben 
72 növendéke volt, ezek közül a köztartásban teljes étkezést kapott 
65, csak reggelit kapott 7. 
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Kitűnik a jelentésből, hogy az 1934/35. iskolai évben a növendé-
kek az intézeti, az internátusi, valamint a köztartási pénztár ré-
széről 6152 P összegű kedvezményben részesültek. 

Berendezésekre, tanszerekre és javításokra az elmúlt esztendő-
ben az intézet említett 3 pénztára terhére összesen 3336.29 P for-
díttatott. 1 

Megalakult az intézetben az elmúlt esztendőben az önképzőkör, 
az Evangélikus Ifjúsági Kör, a Dal- és »Zenekör, Ifjúsági Sportkör, 
és a Cserkészcsapat. Mindezek a körök igen »szép munkát végeztek-

A tanítóképző-intézetet hivatalosan meglátogatta Molnár Osz-
kár kir. főigazgató. Örömmel tapasztalta, hogy az előbbi hivatalos 
látogatásokon kifejezett kívánságok egy részét a fenntartó testület 
teljesítette. További kívánságai közül az internátusi épület .moderni-
zálása a nyár folyamán 4.000.— P költséggel megtörtént. 

Az elmúlt tanévben a VKM. 6 tanszék »részére folyósította a 
600/o-os fiz. kieg. államsegélyt. A fizetés 40<y0-a, »a családi pótlék 
40%-a, a helyettes tanár teljes javadalma, a Tanárok lakáspénze, az 
óratöbblet és egyéb tiszteletdíjak az intézeti pénztárt terhelték. 

A tanítóképző-intézet felügyelő-bizottsága Dr. Röck Aladár 
felügyelő elnöklete mellett mindent elkövetett, hogy az intézet fela-
datát a lehető legteljesebb mértékben betölthesse. Törekvésének lát-
ható eredménye az, hogy az elmúlt iskolai évben oklevelet nyert ta-
nítók 45.3o/o-a evangélikus. 

Gerhardt Béla igazgató bejelenti ezután, hogy miután .a fenn-
tartó hatóság kívánságát, amely az igazgató szolgálati »idejének le-
telte után az igazgatónak még egy esztendei aktív szolgálatban visz-
szatartására irányult, a VKM-nek nem volt módjában »méltányolni, 
a felügyelő-bizottság 1935. évi szeptember hó 1 -ei »hatállyal Gerhardt 
Béla szabadságolását elrendelte s az igazgatói teendők ellátásával 
Molitor Gusztáv tanárt bízta meg. 

Ezek után az igazgató a tanítóképző-intézet felügyelő-bizottsága 
s annak elnöksége iránti háláját és elismerését »kifejezve, megható 
szavakkal mond köszönetet az egyházkerület elnökségének s a köz-
gyűlés minden tagjának s továbbra is kéri pártfogásukat a tanító-
képző-intézet részére. 

Az egyházkerületi közgyűlés 
1. az intézet eredményes munkájáról és fejlődésé-

ről tanúságot tevő jelentést tudomásul veszi ; 
2. az egyházkerület elnökségének, a tanítóképző-

intéz et felügyelőbizottsága elnökének és másodfel-
ügyelőjének a tanítóképző-intézet további kifejlesz-
tése, s megerősítése érdekében kifejtett eredményes 
munkásságáért köszönetét fejezi ki; 

3. Gerhardt Béla c. főigazgatót, akinek odaadó, 
lelkes és áldozatos őrtállása és buzgósága tette lehe-
tővé, hogy az ősi otthonából menekülni kényszerült 
intézet Miskolcon nemcsak ú j és díszes otthont, ha-
nem a társadalom részéről elismerést nyert, amidőn 
érdemeinek és szolgálatainak hálás elismerését tu-
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domásul adni határozza, jól megérdemelt nyugal-
mába Isten áldó kegyelmébe ajánlással bocsátja. 

27/a. Püspök jelenti, hogy Gerhardt Béla nyugalomba-
vonulása következtében szükségessé vált a tanítóképző igaz-
gatói állásnak betöltése s a fennálló szabályok értelmében 
a tanítóképző felügyelő-bizottsága f. évi szept. 26-án tar-
tott ülésében igazgatóvá Molitor Gusztáv tanárt válasz-
totta meg. 

Közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a 
választást megerősíthesse. 

28. Zsolnai Vilmos igazgató beterjeszti a nyíregyházi 
Kossuth Lajos reálgimnázium 1934—35. tanévi jelentését. 

A jelentés megemlékezik az egyházkerületet, illetve az 'inté-
zetet ért veszteségekről, majd örömmel üdvözli az egyházkerület 
püspökét legmagasabb kitüntetése alkalmából, továbbá Dr. Vietórisz 
Józsefet az intézet felügyelőjévé történt megválasztása alkalmából, 
valamint a kormányzótanács új tagjait. Örömmel számol be a tanári 
kar gyarapodásáról, amely Dr. Sziklay László helyeües tanár sze-
mélyében, a Diákotthon pedig Bencsik István és Likér Pál új felü-
gyelő tanárok személyében nyert értékes munkásokat. 

Az elmúlt esztendőben biztosítva volt az ifjúság <valláserkölcsi 
nevelése részben az ifjúsági istentiszteleteken való állandó ;részvé-
tel, részben a húsvéti szünetet megelőző evangelizáló napok ren-
dezése, részben pedig az egyházi ünnepeinkkor rendezett ünnepé-
lyeken való részvétel által. 

A vallásos nevelés mellett nagy hangsúly esett a hazafias ne-
velésre. Nemzeti ünnepnapjainkon az intézet ünnepélyeket rendezett, 
ezenkívül kirándulást vezetett Kossuth Lajos szülőhelyére és a meg-
szállott Felvidékre. — Az olasz- magyar kapcsolatok elmélyítésére 
az olasz kir. követség előadójának, Prof. Alberto Gianolának a se-
gítségével az intézet nagyszabású olasz—magyar ünnepélyt rendezett. 

Az ifjúság tanulmányi előmenetele kedvező, jeles összesen 75 
(14.5o/o). jó 97 (19o/0), elégséges 229 (44%), egy tárgyból elégtelen 
83 fi 6 %), két és több tárgyból elégtelen 34 (6.5°/oV Nagy gondot 
fordított az intézet az egészséges szelekcióra, különösen az V. és 
VII. osztályban. A szeptemberben, decemberben és júniusban tartott 
érettségi vizsgálatokra jelentkezett 46 tanuló közül kitüntetéssel 
érett 1, jelesen 2, jól 13, egyszerűen érett 24, javít 4, ismétel 2!. 

Az intézet pártfogóinak és jóltevőinek segítségével az arra ér-
demes tanulók 1281.— P összegű jutalomdíjat kaptak, tandíjelen-
gedés 4.078.— P összegben történt. 

A Rothermere Diákotthonnak 24 bentlakó növendéke volt, Tö-
zülök evangélikus 7, református 10, róm. kath. 3, unitárius 1, izraelita 
3. A diákotthon még mindig küzd az épületvásárlásból fennálló 
44.000 — P teher alatt. 

Az iskola anyagi helyzete igen jó. 
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Az egyházkerületi közgyűlés az intézet eredmé-
nyes munkájáról és fej lődéséről tanúskodó jelentést 
örömmel és elismeréssel veszi tudomásul. 

29. Weiszer Gyula igazgató beterjeszti a nyíregyházi 
leánygimnázium 1934—35. tanévéről szóló jelentését. 

Ä leánygimnázium az elmúlt iskolai évet a Nyíregyháza me-
gyei város tulajdonát képező bérházban lévő ideiglenes otthonában 
töltötte el. Isten segítségével azonban, a következő tanévet már 
csaknem készen lévő új hajlékában fogja megkezdeni. 

i A jelentés beszámol az intézet igazgatótanácsában Dr. Bencs 
Kálmán egyházfelügyelő halála, Steiner Vilmos lemondása, valamint 
Adorján Ferenc ny. igazgató lemondása folytán beállott változá-
sokról. Az új tanácstagok Margócsy Emil egyházfelügyelő hiva-
talból, Zsolnai Vilmos reálgimnáziumi igazgató, Kemény Péter elemi 
iskolai igazgató, Dr. Vietórisz József c- főigazgató és Nyíregyháza 
város részéről Dr. Ruhmann Kornél városi tiszti orvos. 

A tanév — eltekintve az influenza járvány miatt elrendelt egy 
heti szünet okozta fennakadástól — zavartalanul folyt le. A beírt 
nyilvános tanulók száma 231, ezek közül vizsgálatot tett 2128, a beírt 
magántanulók száma 18, vizsgálatot tett 16. Az osztályzatot nyert 
nyilvános és magántanulók létszáma 243, vallási megoszlásuk a 
következő: evangélikus 45, református 72, róm. kath- 36, gör. kath. 
4, izraelita 86. Örvendetes jelenség, hogy az evangélikus növendé-
kek száma az elmúlt évben tetemes gyarapodást mutatott, bár az 
evangélikus növendékek arányszáma még mindig csekély. 

Az evangélikus növendékek valláserkölcsi nevelését az intézet 
vezetősége az állandó templomi ifjúsági istentiszteletek, az intenzív 
hitoktatás (egyházi ének), a két csoportban végzett bibliaköri munka 
és a vallástanár családlátogatásai útján igyekezett biztosítani. Az 
intézet növendékei két ízben járultak az Űr szent vacsorájához. A 
húsvét előtti Űrvacsorát evangelizáló napok előzték meg, amikor 
Schulek Tibor tábori lelkész és Dr. Nagy Lajosné tanárnő, a Pro 
Christo Szövetség evangélikus titkára végeztek ifjúsági munkát. 

A tanulók közszelleme jó, két esetben fordult elő súlyosabb ter-
mészetű fegj/elmi vétség. Magaviseletből, példás osztályzatot kapott 
22*5, jót 2, szabályszerűt 1 tanuló. A tanulmányi eredmény teljesen 
kielégítő, jeles előmenetelő 74, jó 93, elégséges 67, egy tárgyból 
elégtelen 8 tanuló. Az érettségi eredmény országos viszonylatban is 
kiemelkedő. Érettségire jelentkezett 24 tanuló s ezek mindegyike 
letette az írásbeli és szóbeli vizsgálatot. Kitüntetéssel érett 4, je-
lesen 5, jól 6, érett 9. 

' Az intézetben működő egyesületek Ev. Leányok Márta Biblia-
köre, önképzőkör, Ifj. Sportkör, Ifj. Segítőegylet, Ifj- Vöröske-
resztegylet, Ifj. Segítőkönyvtár, Dalkör, Gyorsírókör. 

Az egyházkerületi közgyűlés az intézet eredmé-
nyes munkájáról és fejlődéséről tanúskodó jelentést 
örömmel és elismeréssel veszi tudomásul. 

30. Tóth József előadó beterjeszti az egyházkerület 1934. 
évi népiskolai statisztikai adatairól szóló kimutatást. 
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Áz egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomá-
sul veszi. 

31. Előadó beterjeszti az egyházkerületi tanítóegyesület 
működéséről szóló jelentést. 

A jelentés a következő: 
A folyó évi közgyűlést Nyíregyházán, "június havában tartot-

tuk meg. Kiemelkedő pontja : Emlékezés Dr. Zelenka Lajosról c-
előadás volt. 

A másik pontja a nyíregyházi jubiláris ünnepségeken való rész-
vétel. 

A nyíregyházi egyház a jövő év október 2g.-én ünnepli temploma 
felavatásának 150. évfordulóját. A tanítóegyesület a nyíregyházi 
egyházzal és a tanítói karral egyben egy tanügyi kiállítást óhajt 
rendezni. 

A kiállítás csoportjai: 
1. Az iskolák története, írásban, képben és grafikonokban. 
2. Az iskolák mai helyzetképe ugyanígy. 
3. A gyermekek írásbeli munkái. 
4. A tanulók rajzai és kézimunkái. 
5. A tehetséges gyermekek magánszorgalmi alkotásai. 
6. Női kézimunka. 
7. Cserkészet. 
8. Ifjúsági Vöröskereszt. 
9. A tanítók által készített taneszközök. 

10. A tanítók egyéb munkái. 
A rendező-bizottság már megkezdte munkáját. Felhívja az egy-

házkerület összes iskoláit csatlakozásra. Ugyanekkor leleplezi a nyír-
egyházi népiskola igazgatóinak már készen lévő arcképeit, és a 
hősi halált halt nyíregyházi tanítók emléktábláját. Felavatjuk a 
nyíregyházi tanyai tanítók otthonát. Ugyanekkor díszközgyűlést 
tartunk. 

Általában mindent el fogunk követni, hogy ezeken a jubileumi 
ünnepségeken a tanítóság méltóképen vegye ki a részét. 

Mély tisztelettel kérem jelentésem tudomásul vételét. 
Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomá-

sul veszi. 
32. Előadó jelenti, hogy a m. kir. vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter úr a közoktatásügyi igazgatás újjászer-
vezése tárgyában f. évben a törvényhozás elé terjesztett 
törvényjavaslatát, amely azóta a törvényhozó szervek által 
elfogadva, az 1935. évi VI. tc.-ként törvénytárunkba ke-
rült, az egyházkerületnek megküldötte és hogy az azóta 
törvényerőre emelkedett javaslat ev. egyházunknak a köz-
oktatásügyi igazgatás szempontjából figyelembe veendő 
jogait és kívánalmait kielégíti. 
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Az egyházkerületi közgyűlés a bejelentést tudo-
másul veszi. 

32/a. Előadó ismerteti a középiskolákról szóló 1934:XÍ. 
tc.-et és annak végrehajtási utasítását. 

Egyházkerületi közgyűlés örömrnel veszi tudo-
másul az ú j középiskolai törvényt és kifejezést ad 
annak a reménységének, hogy maga a törvény és an-
nak egyes szakaszaihoz kiadandó utasítások és ren-
deletek, általában a magyar közoktatásügynek és 
különösen egyházi középiskoláink erőteljes nemzeti 
és igaz protestáns szellemben való továbbfejlődé-
sére fognak szolgálni. 

33. A pénzügyi b izottság előterjeszti jelentését az 1934. 
évi egyházkerületi számadásokról és az 1936. évi költség-
vetésről a kapcsolatos indítványokkal és javaslatokkal 
együtt. 

1. 1. A pénzügyi bizottság felügyelő osztálya megvizsgálta az 
egyházkerület 1934. évi zárszámadását és azt számszerűleg, vala-
mint okmányokkal és könyvekkel összehasonlítva helyesnek és min-
denben igazoltnak találta. 

Az 1934. évi bevétel 176.306 79 P 
Az 1934. évi kiadás 165-059 35 P 
Pénztári maradvány 11.247.44 P, 1934- XII. 31. 
Ebben bennfoglaltatik a vanyarci birtok fenntartására rendelt 

államsegély, valamint az egyházközségeknek járó, de még akkor ki 
nem osztott rk. adócsökkentési segély 8670 P-nyi összege, — úgy 
hogy a tiszta maradvány 2577.44 P. 

Megállapítja a felügyelő osztály, hogy Amót hátralékos fenn-
tartó járuléka már 196.01 P-t tesz ki, amihez még 66 P 75 f-tűz-
kárbiztosítási járulék is csatlakozik, úgy hogy Arnót összesen 2621.76 
pengővel tartozik a kerületi pénztárnak. Fizetésre nyomatékosan fel-
hivandó. 

2. A felügyelő osztály ropancsolást is tartott a kerületi pénztár-
ban, amelyben 3439.60 P készletet talált, amely egyezik a pénztár-
könyv egyenlegével. 

3. A pénzügyi bizottság teljes ülése ezután a számadásokat a 
felügyelő osztály javaslata értelmében teljesen rendben találva hi-
telesítette és jóváhagyásra az egyházkerületi közgyűlés elé azzal a 
javaslattal terjeszti, hogy az egyházkerület pénztárosának, aki nem-
csak szakszerűen kezeli a pénztárt, hanem annak aktívvá tételében 
is nagy érdemeket szerzett, mert hosszú évek óta most mutatkozik 
először aktív maradvány, — elismerésének és hálájának adjon kife-
jezést és neki a felmentvényt az 1934. évre adja meg. 

javasolja a teljes ülés ezzel kapcsolatosan, hogy ennek a ma-
radványnak a terhére utaljon ki a közgyűlés a szokások értelmében 
is bizonyos segélyeket a központi alkalmazottaknak, u. m.: 
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joób Olivér püspöki titkár helyettesnek 120 P-t, 
Mikler Erzsébetnek 120 P-t, 
Roszinszky Istvánné irodaszolgának 60 P-t, 
Az egri missziónak1 200 P-t. 

500 P. 
íí. Tárgyalta a teljes ülés az 1936. évi költségvetést és kapcso-

latosan ezzel a kerülethez befutott egyes segélykérvényeket. 
A költségvetés alapjául az 1935-ös költségvetés szolgált, amely 

bizonyos módosításokkal a teljes ülésben elfogadásra került. 
Államsegélybevételek 14.486.— P-t 
Gazdáktól visszatérítés 650.— P 
Adócsökkentésből 400.— P 
Úgyhogy összes bevételünk 16.336.— P 
Kiadás az 1934-es költs, szerint 14.186.92 P 
Ehhez püspöknek fiz. kiegész. 2.000.— P 
Püspöki titkári nyugdíj 500,,— P 
Levéltárkezelő részére 50.—P 16.733 92 P 
Túlkiadás 397.92 P 

Összehasonlítva a bevétel összegével: kiadási többlet: 397.92 P, 
amely kétségtelenül megtérül a jövő évi bevételtöbbletből. 

Az ily módon összeállított költségvetést a teljes ülés, az egy-
házkerületi közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. 

2. A költségvetéssel kapcsolatban foglalkoznia kellett a teljes 
ülésnek egyes kérelmekkel, amelyek támogatás érdekében intéztettek 
a kerülethez. Ilyen a Szarvasi Árvaház, a Missziói Lapok, Magyar 
Ker. Leányegyletek Szövetsége, Bethlen Gábor Kör, Családvédő Orsz-
Egyesület, Nyomorék Gyermekek Otthona, Miskolci Vakok és Va-
kokat Gyámolító Országos Egyesület kérelme, amelyek közül a 
Szarvasi Árvaházat a ker. gyámintézethez teszi át a bizottság, a 
többit pedig a püspök úrhoz, hogy a szabad rendelkezésre álló 
alapból a lehetőséghez képest honorálja. 

< 3. Azt az indítványt, hogy a kerület a püspöki másodlelkész ja-
vadalmát emelje, nem találta elfogadhatónak, de a másodlelkész 
anyagi helyzetének megvizsgálását szükségesnek tartja, a kerületi 
elnökséget pedig arra kéri, hogy a másodlelkész segélyezésére más 
forrásból keressen fedezetet. 

' 4. Az egyetemes felügyelő azon átiratát, amelyben a KIE. titkár 
javadalmazásához anyagi támogatást kér 1931. szeptember l- ig 
visszamenően olyan értelemben, mint azt Abaffy Gyula kapta, a 
teljes ülés nem tudta most érdemben tárgyalni, — megállapítva, 
hogy ezt a kérdést a kerületre nehezedő súlyos kötelezettségek miatt 
csak a jövő esztendőben veheti tárgyalás alá. 

5. Duszik Lajos bizottsági tag;nak azt az indítványát, hogy a ke-
rület útján felterjesztés intézendő a pénzügyminiszter úrhoz, hogy 
az egyházkerület, egyházak és egyházi intézmények s egyházi tiszt-
viselők hadikölcsönkötvényei után valorizáltan fizettessenek oszta-
lékokba pénzügyi bizottság elfogadja, s a kerületi közgyűlésnek el-
fogadásra ajánlja. 
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6. Azon indítványt, hogy a napidíjak — az egyetemen dívó 8 
pengős napidíjak ellenében az egyházkerületnél 12 pengőben álla-
píttassanak meg, a teljes ülés a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja, 
úgy, hogy megszállással 12, anélkül 8 pengő legyen a napidíj. 

t 7. Duszik Lajos és Tóth József előterjesztésére a ip- ü. bizott-
ság javasolja, hogy a nyugalombavonuló Gerhard Béla tanítóképző-
intézeti igazgatót, hervadhatatlan érdemeire tekintettel az egyház-
kerület, ill. a tanítóképzőintézet részesítse némi anyagi elismerésben 
és ezért írjon át a felügyelő-bizottsághoz, hogy a javasolt értelem-
ben Gerhard Béla nyugalmazott igazgató honorálása érdekében te-
gye meg a szükséges intézkedéseket és pedig olyanformán, hogy a 
folyó tanévben még az iskolában eddig élvezett fenntartói hozzájá-
rulásban az igazgatót részesítse. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság minden je-
lentését tudomásul veszi és az 1934. évi egyházke-
rületi számadásokat jóváhagyja és azoknak két pél-
dányát az egyetemes számvevőszékhez felterjesz-
teni rendeli. 

A pénztárosnak őszinte háláját fejezi ki azért a 
nagy buzgalomért, amellyel kerületünk pénzügyeit 
rendezte és egyensúlyba hozta, s neki a felmentést a 
mult évre vonatkozólag megadja . 

A költségvetést, amint azt a teljes ülés egybeállí-
totta, jóváhagyja, ill. megállapítja. 

A költségvetéssel kapcsolatosan felmerült indít-
ványokat és javaslatokat magáévá teszi és végül 

Gerhard Béla ny. főigazgató, a miskolci tanító-
képzőintézet igazgatójának az intézet körül szerzett 
érdemeiért némi elismerésül javasolt anyagi támoga-
tás megadását méltányosnak találja s ily értelem-
ben való intézkedésre a tanítóképző felügyeleti bi-
zottságát maga is felhívja azzal, hogy az összeg 4000 
P-t meg nem haladhat. 

34. Előadó bemutatja a Báró Baldácsy-alap jövedelmé-
nek kiosztásáról szóló javaslatot, melyet a közgyűlés elfo-
gad és megállapít: 

1. A püspöki javadalmazás kiegészítésére y» rész, azaz 
2000 pengő, minthogy az egyházkerületi püspöki javadal-
mat képező földbirtok kisebb, mint a többi egyházkerü-
letekéi. 

2. Egyházak felsegélyezésére 2500 pengő, és pedig: Ko-
rnádi és Sátoraljaújhely egyenkint 300—300 P, Tokaj , Köl-
ese, Kisvárda és a Délszabolcsi Misszió 100—100 P. Diós-
győr és Hernádvécse egyenkint 400—400 P, Abaúj-
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szántó, Egri misszió, Fancsali szórvány, Ózdi szórvány, 
Sajókazai szórvány, Tállyai szórvány és Ujcsanálosi szór-
vány céljaira 100-100 P. 

3. Lelkészek, özvegyek és árváknak 1500 P, és pedig: 
Dr. Dómján Elek, Szelényi Endre és Hronyecz Pál 200— 
200 P, özv. Vietórisz Lászlóné 150 P, Csákó Gyula, Belák 
Sándor, Erdős Mihály, özv. Kovácsi Gyuláné, özv. Csók 
Györgyné, özv. Krmann Lajosné és özv. Wallentinyi Ala-
dárné 100-100 P, Farbaky Gizella 50 P. 

4. A brassói magyar egyház kérését nem1 talál ja a maga 
részéről teljesíthetőnek, de méltánylandó szempontok fi-
gyelembevételével a jánl ja ezt az egyetemes egyházi köz-
gyűlés jóindulatába. 

35. A kerületi számvevő beterjeszti az egyházkerületi 
számvevőszék jelentését és javaslatait. A számvevőszék 
megvizsgálta a két egyházmegye forgalmi kimutatását, va-
gyonmérlegét és költségvetését, valamint a nyiregyházi Kos-
suth Lajos reálgimnázium és leánygimnázium, valamint a 
miskolci tanítóképző és a miskolci jogakadémia számadá-
sait. Valamennyit rendben levőnek találta. Hiányzott a nyír-
egyházi reálgimnázium Rothermere-diákotthon számadása, 
mely nem jutott a számvevőszék elé s ezt később fog ja felül-
vizsgálni. 

íely szerint 
H i b a k i i g a z í t á s : i t o s z t a n d ó 

nyaegyház-

8 0 - i k o l d a l ú i r ó l a 6 - i k s o r b a n : - l á l j a s r n i -
zsegbol ki-

0 f ö l d b i r t o k j ö v e d e l m e j e l e n t é k e n y e n rületi járu-
k i s ebb 0 ja. 

st. Az egy-
íagyja és a 

pénztárosoknak a felmentvényt a szokásos fenntar-
tással megadja. 

A Rothermere-internátust utasí t ja számadásainak 
benyújtására. 

Felhívja az érdekelteket, hogy a számadásaikat 
akként juttassák a számvevőszékhez, hogy azoknak 
a felülvizsgálása és elbírálása kellő időben megtör-
ténhessék. 

2 
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Diósgyőr kérését méltányosnak találja š až egy-
házkerületi járulékát 25 P-ben, Diósgyőr-vasgyáréit 
pedig 50 P-ben állapít ja meg. 

36. Az előadó bemutatja az egyházkerületi Gyámintézet 
jelentését, mely szerint 1523.71 P gyűlt be, ami a mult évi-
vel szemben 120 P emelkedést mutat. A rendelkezésre álló 
572.90 P segélyösszeget akként osztotta fel a közgyűlés, 
hogy Borsodnádasd, Diósgyőr-vasgyár, Eger, Kisvárda és 
Toka j 100—100 P-t, a délszabolcsi misszió 50 P-t kap, 
míg a fennmaradó összeg a folyó költségekre marad. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a gyám-
intézeti istentisztelet szónokának: Varga Lászlónak 
építő szolgálatáért köszönetet mond. 

37. Joób Olivér előadó beterjeszti a délszabolcsi missziói 
egyházközségről szóló jelentését az alábbiakban. 

1934. szeptember 1-én a misszió megszervezésére kiküldött misz-
sziói lelkész mintegy 1370 négyzetkilométeren szétszórt kb. 2500 
lélek összegyűjtésének és gyülekezetté szervezésének a munkájával 
találta magát szemben. A területet illetve a híveket 3 csoportba 
lehetne besorozni: 1. olyan területek, ahol a hívek Nyíregyházával 
való kapcsolat nélkül már korábban részesültek rendszeres intentisz-
teletekben (Érpatak, Geszteréd, Kálmánháza ); 2. olyanok, ahol a 
hívek Nyíregyházával tartottak fenn kapcsolatot s beleilleszkedtek 
a nyíregyházi gyülekezet életébe; 3. olyanok, ahol a hívek a szó 
legszigorúbb értelmében szórványhívek voltak, teljesen kidobva más 
vallású tömegek közé s így felekezetileg elszíntelenedve, egyre ro-
hamosabban vesztek el az evangélikus egyház számára s olvadtak 
bele az idegen környezetbe. Mindhárom pont alatt említett helyen 
a körülmények-diktálta eszközökkel megindult a munka rendsze-
res istentiszteletek, majd a magánházaknál rendszeresített összejö-
vetelek bevezetésével. Ez utóbbiak az ily nagykiterjedésű és annyira 
szétszórt szórványterületen, amely Magyarország legnagyobb evan-
gélikus szórványgyülekezete, igen áldott eszközöknek bizonyultak. 

A missziói lelkész lakóhelyéül a körülmények folytán egyedül 
Nyíregyháza mutatkozott alkalmasnak, ahol a missziói lelkész a 
misszió felügyelőjénél díjtalan lakást és ellátást élvezett. 

A szervezés munkájának vezérelve volt a misszió területén élő 
híveket egy gyülekezeti közösségbe kapcsolni, úgy azonban, hogy 
az egyes népesebb gyülekezetek saját vezetőségükkel az élükön 
bizonyos önállóságot és önkormányzatot élvezzenek. Az anyagiak 
terén a missziói egyházközség vezetősége teljes centralizációra tö-
rekedett, ami lehetővé teszi azt, hogy a rendelkezésre álló csekély 
anyagi erő ott legyen felhasználható, ahol arra a legnagyobb szük-
ség van s nehogy elforgácsolódjék az autonómiának esetleges hely-
telen értelmezése következtében. A szervezés munkája jelenleg nem 
tekinthető befejezettnek s pár évnek kell eltelnie, míg az eddig ki-
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zárólag a nyíregyházi gyülekezethez kapcsolódott tanyalakók ott-
hont találnak az új gyülekezeti közösségben. 

Nagy lökést adott a missziói munkának az, hogy f. é. március 
hó 1-től kezdve a nyíregyházi egyházközség megértése és a püspök 
úr támogatása folytán beállott a munkába a második missziói lelkész 
Tarján Béla ózdi segédlelkész személyében. Már korábban is, de 
azóta nyilvánvaló, hogy a Délszabolcsi Misszió területén legalább 
két missziói szórványgyülekezet szervezhető, amennyiben önként 
kínálkozik a missziónak egy déli és egy északi félre osztása. Mind-
két fél még így is igen nagy szórványterületet foglalna magában, 
egyenkint mintegy 1300 lélekkel. A missziói egyházközség területén 
mintegy 370 mindennapi tanköteles hitoktatását kell ellátni kb. 12 
különböző helyen szétszórva. 

A missziói egyházközség anyagi helyzetéről világos képet raj-
zolni most még nehéz, mert az első polgári évnek éppen az a része 
van még hátra, amikor egyházi adóbevételre lehet számítani. Számol-
nunk kell azzal, hogy az első esztendőkben az adófizetés csak igen kis 
mértékben fog folyni, hiszen olyan embereket kell adófizetésre szok-
tatnunk sok helyen, akik azelőtt már 10—20, sőt 30 évig nem fizet-
tek egyházi adót. A folyó és jövő esztendőben mintegy 300 P egy-
házi adón kívül missziói egyházközségünk biztos pénzjövedelmét 
csak a f. évre megadott rendkívüli államsegély 1140.— P, valamint 
két segédlelkészi congrua összege, 720 P képezi. Az egyházkerület 
az elmúlt esztendőben 250 P-vel járult a missziói egyházközség ter-
heinek a viseléséhez. Mindebből kitűnik, hogy ha csak a missziói 
lelkészek szerény javadalmazását vesszük figyelembe, s nem va-
gyunk tekintettel az állandó utazás igen nagy költségeire, melye-
ket a lelkészek sajátjukból fedeznek, most, a megindulás idején misz-
sziói egyházközségünk igen hathatós közegyházi támogatás nélkül 
nem tud megfelelni hivatásának és a továbbiakban kénytelen lesz a 
munkát egyes területeken kisebb keretek közé szorítani. Mindemel-
lett azonban teljes jogunk van arra a reménységre, hogy a kezdet 
nehézségeivel közegyházunk segítségével megküzdve, talán rövid 
idő múlva két életképes szórványegyház létesül a Délszabolcsi Misz-
szió mai területén, feltételezve természetesen, hogy a kultuszkor-
mány is méltányolni fogja a szórványhívekért folytatott küzdelmet és 
a két előálló új egyház-alakulatnak rendes lelkészi congruákat fog 
juttatni. 

Az anyagi nehézségek ellenére is 400 P költséggel sikerült a már 
siralmas állapotban lévő érpataki templomot kívül-belül kijavít-
tatni s valósággal újjá varázsolni. 

A missziói munka érdekében szabaddá tettük a geszterédi ta-
nítói lakást, ahová Tarján Béla missziói lelkész a közeli napokban 
kiköltözik s ezáltal a geszterédkörnyéki hívek jobb és állandóbb lelki-
pásztori gondozáshoz jutnak, ez viszont egyházközségünknek újabb 
terhet jelent, mert a szórványterülettől meglehetősen félreeső Gesz-
teréden ló és kocsi nélkül lelkészi állomást elképzelni nem lehet. 

A missziói egyházközség elnöksége felsőbb egyházi hatóságok 
jóváhagyásával az Érpatak—Zsindelyestanyán lévő iskoláját föl-
ajánlotta a VKM-nek, mivel azonban a VKM. az iskolát nem volt 
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hajlandó államosítani, anyagi fedezet hijján a missziói egyházköz-
ség iskoláját beszüntette. Jelenleg az iskola épületét Érpatak község 
béreli iskolája számára, amelyben evangélikus tanítót alkalmaz. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a misz-
szióban megindult lelkipásztori munkáért mindkét 
lelkes missziói lelkésznek elismerését nyilvánítja. 

38. Marcsek János előadó bemutat ja a putnoki misszió-
ról szóló jelentését: 

A putnoki misszió az ózdi egyházközségtől északra fekvő terü-
let, amelyen az anyaegyháztól 20—50 km. távolságban 20 község-
ben, illetve tanyán szétszórtan élnek evang. hívek, számszerint 260-an. 
Nagyobb tömegben csak három helyen vannak: Putnokon, Bánrévén 
és Királdon, a többi helyeken szétszórtan. Legtöbben vannak Put-
nokon. 

A hívek Putnok, Bánréve és Királd leszámításával rendszeres 
gondozásban csak három év óta részesülnek. E három helyen kívül 
eső rész egyházi teherviselés szempontjából ma még egyáltalán nem 
jöhet számításba. Az ózdi egyházközség, amely az elmúlt évben 
722Í.— P-t költött szórványgondozásra, tetemes összeget fordított 
éppen a putnoki misszió gondozására is, annál inkább, mert a Put-
nokról, Bánrévéről és Királdról befolyó egyházi illeték a kiszállá-
soknak a fuvarköltségeit sem fedezi. 

A hívek túlnyomórészben ref. környezetben élnek, ami azonban 
nem ment fel minket attól, hogy kötelességszerűen teljesítsük az 
evang. öntudat felébresztését. 

A szórványmunka ez idő szerint a következőkből áll: 
Az anyaegyházközség minden hónapban egyszer istentiszteletet 

tart Putnokon, Bánrévén és Királdon. Ugyanott hetenként van hit-
oktatás. A távolabb eső helyeken évenként 2-3 istentisztelet van 
tervbevéve. A hitoktatásban részesítendő gyermekek a szórvány 
egész területén nyilvántartásba és gondozásba vannak véve. A Put-
nok, Bánréve és Királdon kívül eső szórványterületen jelenleg 12 
tanköteles iskolás gyermekünk van, akik hittankönyvekkel el van-
nak látva és időnként vallástanításban részesülnek. 

Í Putnokon, Bánrévén és Királdon a tanulók száma a következő: 
Putnokon 10 elemi iskolás, 32 polgári és 5 gazdasági iskolai ta-
nuló, összesen 47. Bánrévén 4 elemi iskolás, Királdon 5 elemi is-
kolai tanuló, mind összesen 55 tanuló. 

* A missziói munka leghatalmasabb eszköze az elmúlt évben már 
megkezdett, ez évben pedig megismételt háromnapos missziói körút, 
amelyet az anyaegyház két segédlelkésze végzett a hívek megláto-
gatása és nyilvántartása céljából. 

< Minden remény megvan arra, hogy az egyre jobban mélyülő 
missziói munka eredményt fog elérni és gyümölcsöket fog teremni. 
Ajánljuk azért a missziói területünket egyházkerületünk jóindu-
latú figyelmébe. 

A közgyűlés a jelentést elismeréssel veszi tudo-
másul. 
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39. Garam Lajos előadó beterjeszti az egri misszióról 
szóló jelentését az alábbiakban: 

Az egri missziót a gyöngyösivel együtt 1933. őszén vette át az 
egyetemes egyház a tiszai kerülettől gondozás végett és azt Hatvan-
hoz csatolva, megalakította az Eger—(Gyöngyös—Hatvan-i Missziót. 
Az egri evangélikusok ezt megelőzőleg, sőt legnagyobbrészt azután 
is a református egyház gyülekezeti közösségében éltek s a hatvani 
missziói lelkész gondozása Egerben havi egy istentiszteleti prédi-
kációból, hetenkénti egy biblia órából és égy hittanórából állott. 
1935. januárjában az egri evangélikusok fiókegyházzá alakultak, 
majd ugyanezen év februárjában önálló missziói körré szervezked-
tek s ez év március 1-től Egerben missziói lelkész működik, akit 
március 17-én Duszik Lajos főesperes iktatott be hivatalába a misz-
sziói kör felügyelőjével, tisztikarával és presbitériumával együtt-

* Kívánatos a missziói kör határainak pontos megállapítása, 
mialatt a missziói lelkész mindent elkövet a hívek számbavétele és 
névsorba foglalása érdekében. 

Miután a helybeli református egyházközség a templomnak, vagy 
a régi kczös imaháznak evangélikus istentiszteleti célra való áten-
gedése iránti kérelmet nem méltányolta, az istentiszteielek az állami 
polgári leányiskola egyik tantermében történnek. A hívek lelkében 
azonban kezdettől fogva él az a vágy, hogy minél hamarabb saját 
otthonhoz, templomhoz jussanak. 

A missziói lelkész a vasárnapi és ünnepnapi istentiszteleteken 
kívül hetenként bibliaórát s vasárnap délután házi istentiszteleteket 
tart. Működik a gyülekezetben vasárnapi iskola, megalakult az 
énekkar, megindult az ifjúsági munka a diákok között, a nőegylet 
és leányegylet alakulóban van. 

A hitoktatást a missziói lelkész elemi, középiskolás leány- és fiú-
csoportokban heti 2-2 órában végezte. Konfirmáltatott 6 egyén. 

' Megindult a szórványok látogatása, ahol Egercsehiben volt két 
ízben istentisztelet. 

A misszió bevételeit az 1935. évben a hívek megajánlott 881 P 
egyházi adója, az egyetemes egyháztól kapott 500 P és egy s^géd-
lelkészi kongrua képezi. Az egyházkerület, pénztára helyzetéhez ké-
pest mintegy 200 P segélyt kilátásba helyezett. 

A hívek nagy buzgósága, az Úrvacsorázók szép száma arra a 
reménységre jogosít, hogy az egri misszió életrevaló és buzgó gyü-
lekezet lesz s ezért megérdemli az érdeklődést s a legmesszebbmenő 
támogatást. 

Az egyházkerületi közgyűlés a megnyugtató je-
lentést támogató készségének a biztosításával veszi 
tudomásul. 

40. Előadó jelentést tesz arról a munkáról, melyet az 
egyházkerület területén a diakonisszák végeznek. 

A tiszai egyházkerület területén dolgozó diakonisszák a győri 
diakonissza-anyaház, illetve a Fébé evangélikus Nőegylet diako-
nissza anyaházának tagjai. 
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Miskolcon Kovalcsik Ilona diakonisszanővér 1929. szeptember 
1-től áll az egyházközség szolgálatában. A diakonissza működése 
igen sokoldalú s felöleli a gyülekezeti belmisszió csaknem min-
den ágát. A diakonissza ellátásáról az egyházközség és nőegylet 
közösen gondoskodnak. 

Debrecenben Kusinszky Klára diakonissza nővér 1934. decem-
berétől teljesít szolgálatot a gyülekezetben. A diakonissza működési 
tere különösen a nőegyleti és ifjúsági leányegyleti munka, részt-
vesz ezenkívül a lelkészi hivatali munkákban, de áldásos munkát 
végez a belmisszió egyéb ágaiban is, különösen a szegény- és be-
tegápolás terén. A diakonissza ellátásáról az egyházközség a hívek 
önkéntes megajánlásai útján gondoskodik. 

Nyíregyházán a Eébé diakonissza anyaház két diakonisszája, 
Pál Edit és Babos Ottilia diakonissza testvérek 1934. január 1-től 
teljesítenek szolgálatot. Időközben Pál Edit diakonissza testvért 
Brokés Melinda, őt pedig később Kermeszky Éva diakonissza testvér 
váltotta fel A diakonissza testvérek munkája párhuzamosan folyik 
a városban és a Nyíregyházát környező tanyákon. A városban mun-
kájuk legnagyobb része szociális természetű munka, míg a tanyá-
kon igehirdető belmissziói munka. Természetesen részt vesznek azon-
ban mind a városban, mind a tanyákon a belmissziói munka vala-
mennyi ágában. A diakonisszák ellátásáról az egyházközség és a 
nőegylet közösen gondoskodnak. 

A nyíregyházi egyházközség f. é. március hó 1-től kizárólag 
tanyai munkára egy diakónust is alkalmazott, aki azóta .szép ered-
ménnyel végzi munkáját s munkájára jó reménységgel lehet te-
kinteni. 

A közgyűlés a jelentést örvendetesen veszi tu-
domásul. 

41. Levéltáros jelenti, hogy az egyházkerületi levéltár 
rendezése részben megtörtént, amennyiben a régi, haszna-
vehetetlen nyomtatványok, értesítők stb. kiselejteztették 
és az azok értékesítéséből befolyó összeg alkalmas állvány 
készítésére, javításokra és festésre fordít tatott . A további 
rendezés is folyamatban van. 

Közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 
42. A mult évi közgyűlés 35.jkv.pont alatt hozott hatá-

rozatával kapcsolatban bemutat j a előadó az evangélikus egy-
házkerületek jóléti egyesülete elnökeinek püspökhöz inté-
zett értesítését, melyből megállapítható, hogy a folyó évi 
június 30-ig eltelt egy esztendő után 752.40 P díjbevételi 
részesedés illeti meg kerületünket; a taglétszám 3,934-gyel 
emelkedett s az a f. év június 30-án 5.435-öt tett ki; az 
egyházkerületek u. n. temetkezési gyorssegély-csoportjában 
szereplő tagok a jövő gazdasági év végén már a jóléti 
egyesületek tagjaivá válnak; kerületünkből 148 taggal sza-
porodott a létszám. 
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Közgyűlés a jelentésből megállapítja az egye-
sület fe j lődését ; m. évi határozatának, mely szerint 
az ügyvitelre fokozott befolyás gyakorlandó, további 
fenntartásával kapcsolatban az e vállalkozás révén 
juttatott részesedési jutalék egyéb határozatokkal le 
nem kötött részéből tartalékalap létesítését határozza. 

43. Tárgyaltatott a presbiteri és i f júsági konferenciáról 
szóló jelentés, mely szerint a Tiszavidéki Egyházmegye 
megkezdte úgy az i f júságnak, mint a felnőtt egyháztagok-
nak egyházmegyei keretben való evangelizálását. 1935. jú-
nius 20. napján Nyíregyházán egyházmegyei presbiteri kon-
ferenciát tartott, amelyen Dr. Geduly Henrik püspök ige-
hirdetést tartott, a hívek elé állítva az igazi presbiter esz-
ményképét a Csel. 20. 16—38. alapján. M a j d Dr. Streicher 
Andor, egyházmegyei felügyelő megnyitó szavai után Belák 
Sándor, Werner Gyula és Elefánty Sándor tartottak elő-
adást. Dr. Dómján Elek főesperes zárószavaival és imádsá-
gával záródott a konferencia. 

Ezenkívül a nyíregyházi Bálint-bokorban, Benkő-bokor-
ban ifjúsági konferencia tartatott, melyen a felnőttek se-
rege is részt vett. 

Közgyűlés az i f júságnak tiszta evangéliumi szel-
lemben való nevelését elsőrendű feladatnak tekinti 
és úgy ezt a munkát, valamint a presbiteri konferen-
ciában megnyilvánuló nagyfontosságú egyházépítő 
munkát a lelkészi kar figyelmébe ajánl ja . 

44. Előadó jelentést tesz az egyházkerületi lelkészegyesü-
let folyó évi szeptember hó 26-án, Miskolcon tartott gyűlé-
sének az egységes liturgia, a vegyesházasságok, a presbiteri 
konferenciák, a szórványgondozás és a segédlelkészi kon-
gnia ügyében hozott határozatairól. 

1. A liturgia kérdésében határozatilag kimondja a lel-
készegyesületi gyűlés, hogy a Raf fay Sándor-féle tervezet 
mai alakjában még kötelezővé nem tehető, hanem további 
tárgyalásnak alapjául alkalmasnak mutatkozik. 

Kívánja, hogy a munkálat a német és tótnyelvű litur-
giával való megegyeztetés érdekéből egy vegyes bizottság 
elé utaltassék. 

Kívánja azt is, hogy a sok tekintetben hiányos Dunán-
túli Énekeskönyv és más használatban levő énekeskönyvek 
helyébe egy ú j énekeskönyv adassék ki egyetemes jelleg-
gel és érvénnyel. 
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Kívánja végül a gyűlés, hogy ugyancsak egyetemes jel-
legű és kötelező erejű agenda adassék ki, amely már-már 
nélkülözhetetlen, mert a lelkészi szolgálat teljesen egyéni 
elhatározásokból született szertartásokra van utalva. 

2. A vegyesházasságokat illetően a gyűlés határozata az: 
Mivel az 1868. évi X. tc. 12. §-ának visszaállítása ma még 
alig remélhető, minden törekvésünkkel a házasságkötések 
esetében arra kell törekednünk, hogy tiszta házasságok köt-
tessenek.. 

A hercegprímás által tervezett házasságjogi reformi elfo-
gadhatatlan és visszautasítandó. 

3. A presbiteri konferenciák helyes és üdvös rendszeresí-
tését ma már halaszthatatlan követelménynek tar t ja . 

4. A szórványgondozást a közegyház legfontosabb és 
legaktuálisabb teendőjének tekinti és egyetemes üggyé kí-
vánja tenni, hogy egyetemes alapból egy egyetemes szór-
ványgondozó bizottság intézze a segélyezés ügyét. 

5. A segédlelkészi kongrua újra, a közszükségletnek meg-
felelő rendezését halaszthatatlan követelménynek tart ja . 

6. E jegyzőkönyvet a MELE-hez felterjesztendőnek 
határozza el. 

A közgyűlés helyesléssel veszi tudomásul a je-
lentést. 

45. Előadó bemutat ja Tóth József alesperesnek egyházi 
közfunkcionáriusok az államkormány részéről való kitünte-
tésének egyházi úton való értékelése tárgyában benyújtott 
javaslatát. 

Az egyházkerületi közgyűlés Tóth József ales-
peres javaslata fölött — arra való tekintettel, hogy 
egyházi kitüntetést, címet az egyház csakis egyházi 
érdemek elismeréseként adományozhat, az tehát ily-
képen világi kitüntetések járuléka nem lehet, az 
egyházkerületnek pedig egyházi címek adományozása 
adott esetekben amúgy is módjában áll, — napi-
rendre tér. 

46. Előadó bemutatja a tanárok és tanítók szabályszerű 
elbánás alá vonása tárgyában kiadott 1160—934. Ein. sz. 
V. és K. min. rendeletet. 

Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott mi-
niszteri rendeletet tudomásul veszi, a rendelet értel-
mében megalakítandó hármas bizottság elnökévé 
Geduly Henrik püspököt, tagjaivá Streicher Andort 
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és Zsedényi Bélát, helyettes elnökévé Lichtenstein 
László egyházker. felügyelőt, póttagjaivá Dómján 
Eleket és Szirmay Lászlót választja meg és felha-
talmazza a püspök urat, hogy amennyiben e rendelet 
értelmében a V. és K- Miniszter Ur még más bizott-
ságokba is delegálást kívánna az egyházkerület ré-
széről, a bizottsági tagokat saját hatáskörében je-
lölje ki. 

47. Püspök jelenti, hogy Lichtenstein László lemondott 
a vanvarci birtokkezelést ellenőrző bizottsági elnöki tiszté-
ről. javasol ja püspök, hogy az ekként megüresedett elnöki 
tisztre a közgyűlés Dr. Streicher Andor egyházmegyei fel-
ügyelőt válassza meg. 

Közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a va-
nyarci birtokkezelést ellenőrző bizottság elnöki tisz-
tére Dr. Streicher Andor egyházmegyei felügyelőt 
megválasztja. 

48, Utalással az 1934. évi egyházkerületi közgyűlés jegy-
zőkönyvének 47. és 47/a. pontjaiban foglalt határozatokra, 
— tárgyalás alá kerül az egyházkerületi Elnökség jelen-
tése az evangélikus tanulóknak a két nyíregyházi középisko-
lában való létszámaránya kérdéséről. A jelentésből meg-
állapítható, hogy a püspök úgy a Kossuth Lajos reálgim-
názium, mint a leánygimnázium vezető köreivel ismételten 
is megbeszélés tárgyává tette az evangélikus tanulók lét-
számának kedvezőtlen aránya kérdését. A megbeszélések 
eredménye abban foglalható össze, hogy a Kossuth Lajos 
reálgimnáziumból elmaradtak azoknak a gőmöri, szepes-
ségi stb. felvidéki tájaknak az evangélikus növendékei, ame-
lyeket az idegen megszállás sújtott , — és elmaradtak a nyír-
egyházi környéki kisgazdák evangélikus gyermekei, —mert 
a gazdaközönségre nehezedő súlyos létfenntartási viszo-
nyok miatt az evangélikus társadalomnak ez a rétege ma 
nem képes gyermekeit iskoláztatni. — A leánygimnáziumból 
pedig elmaradtak ugyancsak a felvidéki és a ma román 
megszállást szenvedő területrészek evangélikus leánynöven-
dékei, akik pedig az alapítást követő első esztendőkben 
jelentékenyen előmozdították a kedvezőbb arányszám ki-
alakulását. 

A megbeszélések eredményeként jelenti még a püspök, 
gondoskodás történt arról, hogy mindkét tanintézet 

hozzon továbbmenő áldozatokat arra a célra, hogy az 
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evangélikus tanulók iskoláztatási terhein könnyítések tör-
ténhessenek. 

A jelentést a közgyűlés megnyugvással veszi tu-
domásul. 

49. Elnökség hivatkozással a püspöki jelentés idevonat-
kozó részére és az abban foglalt javaslatra, e helyütt is 
jelenti, hogy a m. é. egyetemes közgyűlés vonatkozó 9. 
sz. határozata értelmében még a f. év elején felkérte a 
dunáninneni egyházkerület elnökségét, hogy a két egyház-
kerület valamelyik püspöki székének megüresedése esetén 
leendő közös kormányzat tárgyában tartandó értekezletre 
és a f. é. egyetemes közgyűlés előtt e tárgyban javaslat 
készítésére egyházkerületünk elnökségével közösen és kellő 
időben való tárgyalásra jö j jön össze. Ez az értekezlet azon-
ban egyházkerületünk felügyelőjének, illetve a dunáninneni 
egyházkerület püspökének közbejött sajnálatos elhunyta 
következtében a mai napig megtartható nem volt. 

Közgyűlés ismételt utalással arra, hogy a maga 
részéről elvileg nem zárkózik el az egyetemes köz-
gyűlés azon óhajtásának a teljesítése elől, hogy az 
esetre, ha a jelenlegi trianoni határok közt a két egy-
házkerület valamelyikének püspöki székében ürese-
dés állana be, a két egyházkerületet a közgyűléseik 
által meghatározandó közelebbi feltételek alatt a hi-
vatalában megmaradó püspök kormányozza: meg-
új í t j a az e tárgyban elnökségének adott megbízását, 
a püspöki jelentésben foglalt javaslat értelmében 
a részletek kidolgozása céljából az egyházkerületi 
elnökség elnöklete alatt Dr. Zsedényi Béla, Dr. Bar-
tus Dezső, Dr. Dómján Elek, Duszik Lajos és Dr. 
Streicher Andor tagokból álló ad hoc bizottságot 
küld ki és a jelen határozatról szóló jkvi kivonat el- ' 
küldésével felkéri a dunáninneni egyházkerület el-
nökségét, hogy szíveskedjék a tárgyalások oly idő-
ben való lefolytatását lehetővé tenni, hogy az egye-
temes közgyűlés által bekívánt jelentést kellő idő-
ben benyújtani lehessen. 

50. Elnökség jelenti, hogy Dr. Streicher Andor egyház-
megyei felügyelővé történt megválasztása folytán lemon-
dott az egyházkerületi törvényszéken viselt bírói tisztéről. 
Intézkedés szükséges továbbá a Hronyecz József távozásá-
val megüresedett püspöki titkári és egyházkerületi levéltá-
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rosi tisztségek betöltése céljából. Végül be kell tölteni a 
pénzügyi bizottságnak Dr. Kubassy Béla elhalálozása kö-
vetkeztében megüresedett tagsági helyét. 

Elnökség javaslatára a közgyűlés a Dr. Streicher 
Andor lemondásával megürült egyházkerületi tör-
vényszéki tisztségre Dr. Alexander Imrét, a Dr. Ku-
bassy Béla halálával megüresedett pénzügyi bizott-
sági tagságra Körmendi Árpád tokaji egyházfel-
ügyelőt, a Lichtenstein László helyére Dr. Streicher 
Andort, levéltárossá Joób Olivért választja meg s 
egyben az utóbbit azon időpontig szóló hatállyal, 
amidőn a Hronyecz József részére annak idején fo-
lyósított congrua további folyósítása biztosítható s 
ekként az állás véglegesen betölthető lesz, h. püs-
pöki titkárrá és egyházkerületi irodavezetővé meg 
választja. 

51. A hegyaljai egyházmegye felterjesztést infez az 
egyházkerületi közgyűléshez a szórványgondozás ügyében. 
Szükségesnek tar t ja a szórványok megfelelő ú j beosztását, 
hogy minden szórvány a legközelebbi és legkönnyebben 
megközelíthető egyházközséghez csatolandó legyen és a 
szórványgondozás költségeinek biztosítása végett kívána-
tosnak tar t ja , hogy az egyházkerület a missziói alapot rend-
szeresen fejlessze. 

A közgyűlés teljes mértékben elismeri a szórvány-
gondozás fontosságát és szükségességét. A szórvá-
nyok megfelelő beosztását sürgősen végrehajtandó-
nak tar t ja és erre a szükséges intézkedéseket meg-
teszi, addig is az egyes lelkészeket kötelezi az egy-
házközségük területén szórványban lakó hittestvé-
rek felkeresésére és megfelelő gondozására. A szük-
séges kiadások fedezésére egyetemes alap létesíté-
sét tar t ja szükségesnek s egyben rámutat arra, hogy 
az érvényben levő E. A- a közalapot létesítette ezzel 
a céllal, megkeresi tehát az egyetemes közgyűlést 
a közalap megfelelő növelésére, esetleg a járulék-
százalék felemelésével, hogy hivatását teljesíthesse. 

52. Tárgyalta az egyházkerületi közgyűlés a tiszavidéki 
egyházmegye felterjesztését a politikai községeknek egy-
házközségekbe és missziói körökbe való beosztásáról szóló 
egyházkerületi szabályrendelet módosítása tárgyában. 
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Kpzgyűlés a felterjesztésben foglaltakat magáévá 
téve, megbízza a kerületi elnökséget, hogy a hivat-
kozott szabályrendeletben szükséges módosításokat 
az ú j helyzetnek és a nyegváltozott közlekedési viszo-
nyoknak figyelembevételével az egyházmegye elnök-
ségeinek és az érdekelteknek bevonásával hajtsa 
végre s amennyiben a módosítás más kerületekhez 
való viszonyunkban is szükségesnek látszanék (Szol-
nok, Gyöngyös, Hatvan) ezekkel a kerületekkel is 
vegye fel a fenti cél elérése érdekében az érintkezést. 

53. Tárgyalta a közgyűlés a tiszavidéki egyházmegye fel-
terjesztését a közalapi segélynek a megváltozott viszonyok-
hoz képest alkalmasabb kulcs szerinti szétosztása, illetve, 
amennyiben szükséges, a tiszai egyházkerület közalapi járu-
léka globális összegének a felemelése tárgyában. 

Közgyűlés, tekintettel arra, hogy a közalapi se-
gély szétosztása eddig csakugyan olyan kulcs szerint 
történt, amely a legutóbbi idők változásait nem vette 
figyelembe, az egyházkerületi elnökség elnöklete 
alatt kiküld egy kerületi segélyosztó bizottságot, 
hogy egy ú j szétosztást kulcsot állapítson meg s a 
gyámintézeti segélyek kivételével a többi segélyeket 
egységes szempont szerint ossza fel, nehogy előfor-
duljon az az eset, hogy egyik egyházközség több for-
rásból is kap segélyt, egy másik rászoruló egyházköz-
ség pedig egyből sem. Ennek az egyházkerületi se-
gélyosztó bizottságnak a tagjaivá az egyházkerületi 
elnökség elnöklete alatt kiküldi az egyházkerületi 
számvevőszék az egyházkerületi pénzügyi bizottság 
és az egyházkerületi gyámintézet elnökségeit, vala-
mint az egyházkerületi számvevőt. Közgyűlés egy-
szersmind felterjesztéssel fordul az egyetemes köz-
gyűléshez, illetve az adóalapi bizottsághoz a tiszai 
egyházkerület közalapi járulékának tetemes feleme-
lése érdekében, mert a jelenlegi összeggel a tiszai 
egyházkerület nem tud ja egyházközségeinek azt a 
támogatást megadni, amelyet a nagy szórványterü-
letekkel rendelkező régi egyházközségei s az újonnan 
szervezett vagy szervezés alatt álló missiói egyházai, 
tekintve a szórványok ellátásának egyetemes érdekét, 
jogosan igényelhetnek. 
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54. Tárgyalta a közgyűlés a hegyaljai egyházmegye 
tanügyi felterjesztését. 

A konfirmációi oktatás hatékonyabb ellenőrzése 
szempontjából kimondja a közgyűlés, hogy az ellen-
őrzést a lelkészdékánok hatáskörébe utalja, akik e 
munkát az iskolalátogatások kapcsán végezzék el. 

55. Tárgyaltatott a Tiszavidéki Egyházmegye javaslata, 
melyben a szolgalmi idő megrövidítése ellen foglal állást. 

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot ma-
gáévá teszi, felír az egyetemes közgyűléshez, hogy 
tegyen lépéseket a szolgalmi idő megcsonkítása ellen. 

56. Olvastatott a tiszavidéki egyházmegye 'folyó évi köz-
gyűlésének 4-ik jegyzőkönyvi pont alatti felterjesztése, 
amelyben felír a magasabb kormányzati testületekhez, hogy 
a ker. egyházak közti békét megbontani és a nemzet erejét 
gyengíteni alkalmas s a magyar társadalmat észrevétlenül 
felekezetek szerint ellenséges táborokra osztó reakciós — 
internacionális mozgalmakra hívja fel feliratában a magyar 
kormány figyelmét, hogy még kellő időben ezeknek a 
veszedelmes akcióknak gátat vessen. 

Kapcsolatban ezzel súlyos aggodalmait fejezi ki a hivat-
kozott egyházmegyei határozat a házassági jognak olyatén 
reformja ellen, amely ismét a felekezetek kezére juttatná a 
házasságkötés jogát s ezzel a protestáns egyházakat a mai-
nál kedvezőtlenebb helyzetbe vinné bele. 

Ellenben felállít ja ú j ra követelését az 1868. évi II. (53.) 
tc. 12. §-ának visszaállítása érdekében, amely a felekezetek 
közti féltékenykedésnek, torzsalkodásnak és áldatlan vi-
szálynak megszüntetését jelentené és sok családban visz-
szahozná a békét, amelyet az 1894. évi XXXII . tc. megza-
vart. 

Azt is kéri a közgyűlési határozat, hogy ahol a legna-
gyobb a veszedelem, ép a fent előadottak következtében, t, 
i. a szórványok és missziók területén, oda koncentráltassék 
minden egyházi és közegyházi erő. 

A missziói ügy végleges és egyetemes jellegű rendezése 
érdekében is felír az egyházkerület út ján az egyházegye-
temhez, hogy a maga pénzforrásából, vagy más források-
ból ,de feltétlenül megteremtendő missziói alapból saját-
maga gondoskodjék a missziók fenntartásáról és a missziói 
lelkészek dotálásáról. 
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Ennek az egyetemeš jellegű ügynek igazgatására égy. 
egyetemes szórvány, vagy missziógondozó bizottság volna 
választandó. 

Közgyűlés minden pont jában méltányolva a ti-
szavidéki egyházmegye fel terjesztését: 

1. Felír az egyetemes közgyűléshez, hogy a ma-
gas kormányt újból emlékirattal figyelmeztesse a 
felekezeti békét veszélyeztető s a törvény kereteit át-
hágó internacionális és reakciós mozgalmak vesze-
delmére. 

2. Egyáltalában nem látja a családvédelemi ér-
dekeit és céljait elérhetőnek a katolikus részről ter-
vezett házassági jogi reform által, amiért az ellen 
határozottan állást foglal. 

57. Olvastatott a tiszavidéki egyházmegye folyó évi köz-
gyűlésének 27. jegyzőkönyvi számú határozata, illetve fel-
terjesztése, amely szerint a segédlelkészi kongruának már 
érvényben lévő felosztási terve nem felel meg a megnyilat-
kozó közszükségletnek, s azért ú jabb és megfelelőbb fel-
osztási tervre nézve tesz javaslatot. 

A segédlelkészi kongruát a püspöki kar értekezletén a 
segédlelkészt tartó egyházközségek két csoportba osztásá-
val állapította meg. Az első csoportba tartoznak a 3000 lé-
leknél kisebb gyülekezetek, a másodikba a 3000-nél népe-
sebb gyülekezetek. Az elsők teljes segédlelkészi, havi 30 P, 
a második csoportba tartozók fél, havi 15 P segédlelkészi 
kongruára tarthatnak igényt. Ezt a kongruát kiegészíti a 
segédlelkésztartási segély (25 P), végül az egyházközségek 
ily célra történő kötelező felajánlásai. Az egyházmegye ké-
relmezi, hogy a 3000 lelkes határ túlságosan magas lévén, 
az leszállíttassék 2000-re, ezen felül 3000 lélekig legfel jebb 
kivételes esetben j á r jon fél kongrua, ezen felül pedig semmi 
sem. A 2000 lélekszámnál kisebb gyülekezetek se részesül-
hessenek segédlelkészi kongruában, ha vagyoni helyzetük 
a segédlelkésztartás költségeit elbírja. 

Meghagyandó azonban a kpngruális és segédlelkész-
tartási államsegély az egyházmegyék székhelyén, az espe-
resek mellett alkalmazott segédlelkészek részére. 

A fenti kívánalmak teljesítése esetén oly Összeg szaba-
dulna fel a segédlelkészi kongruából, hogy abból kétség-
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telenül több ú j segédlelkészi állás dotálása leníie biztosít-
ható, ami szórványaink, missióink gondozása szempontjából 
végtelen nagy jelentőségű volna. 

Kapcsolatban ezzel az egyházmegyei közgyűlés a se-
gédlelkésztartási államsegély megszüntetésének a tervét 
aggályosnak és lehetetlennek is tar t ja . 

U j segédlelkész! állások szervezendők: Kisvárdán, Szol-
nokon és Debrecenben. 

Közgyűlés helyesnek és jogosnak ismeri el a 
tiszavidéki egyházmegye felterjesztését, azt teljes 
egészében magáévá teszi és elfogadás végett felter-
jeszti az egyetemes közgyűlés elé. 

A segédlelkésztartás nagy jelentőségénél fogva 
állást foglal a kerületi közgyűlés a 25 P segédlelkész-
tartási államsegély megszüntetése ellen. 

58. Foglalkozott a közgyűlés a tiszavidéki egyházmegye 
közgyűlésének 21. jkvi pont ja alatti, s a komádii vallási 
sérelmekre vonatkozó felterjesztésével és 

sajnálattal állapította meg a felterjesztésből, 
hogy az ügy elintézésére delegált közös bizottság 
református tagjai nem nyilatkoztak arra a részünkről 
hozzájuk intézett felhívásra, amelyben a közös ta-
nácskozásra hely és idő kitűzését, ill. erre nézve ja-
vaslatokat kértünk tőlük. Sem arról nem tudunk, 
hogy az egyetemes felügyelő úr, akit közbelépésre 
felkértünk, ért-e el ebben a tekintetben a reformá-
tusoknál valamely eredményt. 

E l fogadja a tiszavidéki egyházmegyének idevo-
natkozó javaslatát, hogy a kornádi vallássérelmi ügyet 
tekintse most már a maga részéről befejezettnek, 
mert kénytelen belátni, hogy közös bizottsági tárgya-
lás út ján annak elintézése teljesen kilátástalan. 

Ilyen "értelemben tesz felterjesztést az egyete-
mes közgyűléshez is. 

A kornádi egyházközség életében ezzel szemben 
megnyugtató momentum az a tény, hogy iskoláját 
szeptember havában megnyitotta. Ezzel a sérelmi 
ügyek legnagyobb része természetes megoldást talál. 
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59. A tiszavidéki egyházmegye felterjeszti a debreceni, 
szolnoki és kisvárdai egyházközségek abbeli kérelmeit, 
hogy a missziói kerület lelki gondozása érdekében, amely-
nek ellátására nincs számára elsősorban anyagi lehetőség, 
nyújtson az egyházmegye pénzbeli segítséget, amellyel egy-
egy hitoktató-segédlelkészi állás kreálását tenné lehetővé. 
A debreceni egyházközség a pénzbeli támogatást legalább 
egy évre, vagy csak félévre kéri. Az egyházmegye e kérel-
meket, mivel magának anyagi erőforrásai nincsenek, az 
egyházkerületi közgyűlés elé kénytelen terjeszteni azzal a 
kéréssel, hogy azt az egyházkerületi közgyűlés méltányló 
figyelemben részesíteni méltóztassék. 

Közgyűlés méltányolja ugyan Debrecen és Szol-
nok kérelmét, de maga nem rendelkezvén erre acélra 
kellő alappal, a kérelmet a segédlelkészi kongrua 
szétosztásának tervével kapcsolatban kívánja meg-
oldani s esetleg közegyházi segélyforrásaihoz utalja 
azt. 

Örömmel veszi tudomásul a püspök jelentését, 
hogy a kisvárdai segédlelkészi állás kérdése máris 
kedvező megoldás út ján van. 

60. Előadó ismerteti a hegyaljai egyházmegye felter-
jesztését az evang. vallású katonák pasztörizálásé tárgyá-
ban. 

Közgyűlés annak az egyházépítő és evang. ön-
tudatot kifejlesztő munkának értékét elismerve, mely 
az evang. katonáknak saját lelkészük által végzendő 
pasztoralizálásában és egyházias szellemben való to-
vábbnevelésében áll, felterjesztést intéz az Egyetem-
hez aziránt, hogy az evangélikus katonáknak templo-
mon kívüli vallásos nevelése a helyőrségük szerint 
illetékes lelkésznek feladatává tétessék; természetes 
csak ott, ahol evang. tábori lelkész nincs. 

61. A hegyaljai egyházmegyei közgyűlés felterjesztést 
intéz az egyházkerületi közgyűléshez, hogy a m. kir. kor-
mány azon rendelkezéséért, mely által a vasárnap megszen-
teléséhez közelebb jutott a vasárnapi munkaszünet telje-
sebbé tételét szolgáló rendelkezése folytán, hálás elisme-
rését nyilvánítsa a miniszterelnök előtt és kérje a teljes 
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vasárnapi munkaszünet behozatalát és a korcsmák egésznapi 
zárvatartását. 

A közgyűlés a javaslatot oly értelemben teszi 
magáévá, hogy az egyetemes közgyűlésnek javasolja, 
küldjön újabb felterjesztést a m. kir. kormányhoz, 
melyben elismeréssel veszi tudomásul annak a va-
sárnap részleges megszentelése érdekében tett intéz-
kedését, de arra kéri, bocsásson ki olyan — a köz-
érdeket és közvéleményt kielégítő — rendelkezést, 
mely a boltok és korcsmák egésznapi zárvatartásá-
val az általunk is sokszor sürgetett teljes vasárnapi 
munkaszünetet lesz hivatva megvalósítani. 

62. Olvastatott a hegyaljai egyházmegye felterjesztése 
templomainknak naponkénti áhitatra leendő megnyitása tár-
gyában. 

Közgyűlés teljes mértékben átlátva a templo-
maink állandó és rendszeres használatában rejlő 
egyházépítő érdek fontosságát, — határozatilag ki-
mondja, hogy minden egyházközségben — ameny-
nyiben még ilyenek nem volnának, bevezettessenek 
a naponkénti templomi áhitatok s azok következetes 
megtartását minden lelkésztől, mert az amúgy is 
hivatásszerű kötelessége, elvárja. 

63. Előadó bemutatja a hegyaljai egyházmegye felter-
jesztését, mely sajnálatát fejezi ki a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium azon rendelkezése felett, mely szerint 
a portóvisszafizetést beszünteti. Sajnos, eddig is nagyon 
csekély összeg jutott az egyes egyházközségeknek. 

A közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez, keresse meg a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumot, hogy az egyes egyházközségi 
és esperességi hivatalok igazolt portókiadásait leg-
alább a kiadások egy részében térítse vissza, mert az 
egyházközségek roskadoznak a gazdasági viszonyok 
okozta súlyos terhek a la t t 

64. Előadó ismerteti az elmaradt, de az illetékes ható-
ságoktól bekövetelt anyakönyvi másodpéldányok ügyét. 

Közgyűlés az előterjesztésből megállapítván, hogy 
elmaradt anyakönyvi másodpéldányok utánpótlásá-
hoz szükséges nyomtatványok és a kiíráshoz (kivált 

2 
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a népesebb egyházakban) szükséges segédmunka-
erők alkalmazása ü j terhet ró az egyházakra, — azzal 
a felterjesztéssel fordul az Egyetemes Egyházhoz, 
hogy egységes nyomtatványok és a munkadíj tár-
gyában a belügyminisztériumhoz átírni méltóztassék. 

65. A Zsedényi-ösztöndíj a folyó .évben kiosztandó ka-
matait az elnökség javaslatára 

a közgyűlés Prékopa István c. igazgató-tanító-
nak ítéli oda. 

66. Előadó ismerteti az u. n. osztályozott parochiák rend-
szerének a kérdését. Ennek a rendszernek a behozatala biz-
tosítaná szerinte a lelkészek pragmatikus előrehaladásának 
a lehetőségét s véget vetne a számítgatásoknak, intrikák-
nak és alaptalan áskálódásoknak. Lényege ennek az, hogy 
a nagyobb lélekszámú gyülekezeteinkbe csak olyan kitűnő 
minősítésű lelkész, illetve segédlelkész kerülhessen, aki már 
más egyházakban 5—10 évig szolgált. 

Közgyűlés az indítványt, mint a hegyaljai egy-
házmegye felterjesztését, magáévá teszi es az in-
tézkedések megtétele végett az egyetemes közgyűlés 
elé terjeszti fel. 

67. Elnöklő püspök hálás köszönetet mond Dr. Streicher 
Andor egyházmegyei felügyelőnek, aki Lichtenstein László 
egyházkerületi felügyelő beiktatásáig a közgyűlés helyettes 
elnöki tisztét volt szíves ellátni. 

68. Előadó ismerteti Egyed Dávid rozsnyói árvaatyának 
a rozsnyói árvaház tu la jdonjogi igényei ügyében a szlo-
venszkói ev. egyházkerület részéről támasztott követelései 
tárgyában előterjesztett jelentését és ismerteti az árvaház 
jelenlegi tu la jdonjogi helyzetét. 

Az egyházkerületi közgyűlés felhatalmazza az 
egyházkerületi elnökséget, hogy a rozsnyói árvaház 
tu la jdonjogára vonatkozólag támasztott szlov. kel. 
egyházkerületi igények tárgyában az egyházkerület 
érdekeinek megfelelő és szükségesnek mutatkozó in-
tézkedéseket egyetértésben az ev. egyetemes egyház 
elnökségével és külügyi bizottságával, valamint a 
szlovák ev. egyház vagyoni követelése tárgyában az 
ev. egyetemes egyház által már eddigelé is elfoglalt 
jogi álláspontra való tekintettel tegye meg. 
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Ezzel a tárgysorozat kimeríttetvén, a közgyűlés a püs-
pök hálaadó imádságával véget ért. 

Hitelesíti a közgyűlés jegyzőkönyvének 2-ik pont jában 
kiküldött bizottság 

Nyíregyházán, 1935. október 10-én 

homrogdi Lichtenstein László 
egyházkerületi felügyelő 

Dr. Zsedényi Béla 
egyházkerületi vil. főjegyző 

Dr. Aradványi Endre 
egyházkerületi vil. jegyző 

Dr. Streicher Andor 
Margócsy Emil 

Dr. Dómján Elek 
hit. bizottsági tagok 

D. Geduly Henrik 
püspök 

Duszik Lajos 
egyházkerületi e. főjegyző 

Mar esek János 
egyházkerületi e. jegyző 

Belák Sándor 
egyházkerületi e. jegyző 



Mellékletek. 

I. 

Dr. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter 
homrogdi Lichtenstein László egyházkerületi felügyelőt az 
alábbi levélben üdvözlte : 

Kedves Barátom ! 
Őszintén sajnálom, hogy a tiszai evangélikus egyház-

kerület közgyűlésén és beiktatásodon nem tudok megjelen-
ni, de a Pázmány-Egyetem 300 éves jubileuma ezeken a 
napokon teljesen lefoglalja időmet. 

Fogadd ez alkalomból szívből jövő szerencsekivána-
taimat és további munkásságodra a Mindenható áldását 
kérem. 

Szives üdvözlettel 
Hóman. 

II. 
Az egyházkerületi közgyűlés a 300 éves jubileumát 

ünneplő Pázmány Péter Tudományegyetemet a következő 
táviratban üdvözölte : 

A magyar nemzeti kultura 3 százados zászlóhordo-
zóját, Pázmány-Egyetemünket ünnepi érzésekkel köszönti 
a tiszai evangélikus egyházkerület mai közgyűléséből 
Lichtenstein, felügyelő. Geduly, püspök. 

III. 
Az egyházkerületi közgyűlés a Kormányzó Ur Ő Fő-

méltóságát a következő táviratban üdvözölte: 
Tiszai evangélikus egyházkerületünk mai,, felügyelő-

iktató ünnepi közgyűlése hódolattal fejezi ki Ő Főméltó-
sága „előtt áldó köszöntését. Istentől megtartó kegyelmet 
esd Ő Főméltóságára, mint a magyar reménység teljese-
désének biztató ígéretére. 
homrogdi Lichtenstein László D. Geduly Henrik 

felügyelő püspök 



IV. 

A Kormányzó Úr Ö Főméltóságát üdvözlő táviratra 
Ö Főméltósága Kabinetirodája az egyházkerület püspöké-
hez az alábbi válasz-iratot intézte: 

A Kormányzó Úr Ö Főméltósága a tiszai evangélikus 
egyházkerület ünnepi közgyűléséből Nagyméltóságod és 
Lichtenstein László egyházkerületi felügyelő által távirati 
uton előterjesztett hódolatot köszönettel fogadni méltóztatik. 

Erről van szerencsém Nagyméltóságodat értesíteni. 
Budapest, 1935. évi október hó 2. napján. 

Vértessy, 
a kabinetiroda főnöke. 
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