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JEGYZŐKÖNYVE. 
A gyűlés előbb dr. Zsigmondy Jenő, mint hivatalára nézve legidősebb kerületi fel-

ügyelő, utóbb báró Radvánszky Albert újonnan beiktatott egyet, egyházi és iskolai felügyelő 
és Geduly Henrik, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége alatt tartatott meg. 

AZ ÜLESEN JELEN VOLTAK : 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: 

báró Radvánszky Albert egyet, egyházi és 
iskolai felügyelő; 

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

dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző ; 
dr. Lehotzky Antal, tb. világi egyet, főjegyző ; 
dr. Mikler Károly, világi egyet, aljegyző, úgy 

is mint jogakadémiai dékán és egyet, 
törv. bíró; 

Sztehló Kornél, egyet, ügyész ; 
Bendl Henrik, egyet pénztáros ; 

Góbi Imre, egyet, levéltáros; 
Geduly Henrik, mint hivatalára nézve leg-

idősebb püspök, úgy is mint a tiszai 
kerület püspöke ; 

Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző ; 
Belicza András, egyházi egyet, aljegyző ; 
Tóth József (Fancsal), egyh. egyet, aljegyző ; 
Ziermann Lajos, egyet, gyámintézeti egyházi 

elnök ; 
Draskóczy Lajos, teológiai akadémiai igazgató ; 
Stráner Vilmos, teológiai akadémiai igazgató. 

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

dr. Polner Ödön, Rácz László; Horváth Sándor (paksi), Sárkány Béla, Varga 
Gyula, Balogh István, Kruttschnitt Antal, 
dr. Kovács Sándor, Dómján Elek, Csővári 
Géza. 

kB) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: 

dr. Zsigmondy Jenő, a bányai ker. felügyelője ; 
Lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni ker. 

felügyelője ; 
dr. Zelenka Lajos, a tiszai ker. felügyelője; 

Kapi Béla, a dunántúli kerület 
dr. RafFay Sándor, a bányai ke! 
Kiss István, mint a dunáninneni 

C) Egyházkerületi kiküldöttek: 

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

a) Megbízólevéllel: 
Földváry Elemér, dr. Haberern I. Pál, báró 

Kaas Albert, báró Prónay György ; 
Bartos Pál, Blatniczky Pál, Geduly Lajos, 

Kovács Andor, Kruttschnitt Antal, Saguly 
János, dr. Szeberényi Lajos Zsigmond ; 

Sasskó Samu, főgimn. igazgató. 



b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Glück Frigyes, Halászy László, Hein János, dr. 
Hittrich Ödön, Landgráf János, dr. Mészá-
ros Gyula, Mikolik Kálmán, dr. Osváth 
Gedeon, dr. Rásó Lajos, dr. Scholtz Osz-
kár, Szeszlér Hugó, dr. Szigethy Lajos, 
Zsigmondy Dezső : 

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

a) Megbízólevéllel : 

dr. Händel Béla, dr. Kéler Bertalan ; 

Broschkó G. Adolf, Noszkó István, Sommer 
Gyula. 

Balogh István, Belicza András, Csővári Géza, 
Kirchner Rezső, Meskó Károly, Pod-
hradszky János. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Hoffmann Rezső, Kirchner Gyula, ifj. Lasz-
káry Gyula; 

Mihálovics Samu. 

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

a) Megbízólevéllel : 

dr. Mesterházy Ernő, Radó Lajos ; Nagy Lajos. Németh Károly, Pálmai Lajos, 
dr. Pröhle Károly, Schöll Lajos, Takács 
Elek, Zulauf Henrik. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

dr. Bertha Benő, dr. Félix Antal, dr. Ittzés 
Zsigmond, Mihályi Sándor, Mesterházy 
Sándor ; 

Czipott Géza. 

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

a) Megbízólevéllel: 

dr. Tomcsányi Vilmos Pál, dr. Foltin Endre 
Hostyák Albert; 

Duszik Lajos, Farkas Győző, Marcsek János, 
Nemes Károly, Paulik János, Turóczy 
Zoltán ; 

Adorján Ferenc, Moravszky Ferenc, főgimn. igazgatók. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal 

dr. Bruckner Győző, Fürész Sándor, Zorkóczy 
Samu ; 

dr. Deák János, Ligeti Ede. 

V E N D E G E K : 

dr. Raffay Sándor püspök, a kormányzó kép-
viseletében : 

dr. Petri Pál államtitkár, a kultuszminiszter 
képviseletében ; 

Belitska Sándor honvédelmi miniszter; 
Walkó Lajos kereskedelmi miniszter; 
dr. Nádosy Imre országos főkapitány, a bel-

ügyminiszter képviseletében ; 
Sárkány Jenő tábornok, a hadseregfőparancs-

nok képviseletében. 
A nemzetgyűlés képviseletében: Almássy 

László, alelnök. 
A ref. egyház képviseletében : dr. Ravasz 

László püspök és dr. Darányi Ignác fő-
gondnok vezetése mellett 15 tagú kül-
döttség. 

Az unitárius egyház képviseletében: Józan 
Miklós esperes, püspöki vikárius és dr. 
Hajós Béla, köri fefügyelögondnok ; 

A görög-keleti egyház képviseletében : Nedely-
kovics Velimir esperes-stawrophor, szent-
széki alelnök. 

A skandináv egyházak képviseletében: Johnson 
Gisle norvég lelkész és misszionárius. 

A tábori lelkészek képviseletében : Taubinger 
Rezső ezredes-lelkész, tábori esperes. 

A főkapitányság képviseletében: Szeszlér Hugó 
tokapitányhelyettes. 

Pest vármegye képviseletében : dr. Agorasztó 
Tivadar alispán és dr. Mészáros Gyula 
vármegyei főügyész. 

Az Erzsébet Tudományegyetem képviseletében : 
dr. Kérészy Zoltán rektor. 



3 

1. (Sz.) Dr. Zsigmondy Jenő ker. felügyelő, a lemondás folytán üresedésben levő egye- 1 —4. 
temes felügyelői tisztség ideiglenes ellátására hivatott, hivatalára nézve legidősebb ker. felügyelő, 
az ülést megnyitván és a mai rendkívüli közgyűlésnek indokát, a megválasztott új egyetemes 
felügyelő beiktatásának fontosságát hangsúlyozván, üdvözli a vendégeket, valamint az egyházak 
képviselőit. N 

A jegyzői kar bejelentvén, hogy az egyházkerületek küldöttei kellő számú megbízó-
levelet mutattak be és hogy a határozatképes számban megjelentek jegyzéke összeállíttatott, 
elnöklő kerületi felügyelő a közgyűlést megalakultnak jelenti ki. 

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

a közgyűlés az elnökség elnöklete alatt, a jegyzői karon kívül, kiküldi: dr. Kéler 
Zoltán, báró Kaas Albert és Broschko Gusztáv Adolf közgyűlési tagokat. 

2. (Sz.) Áttérve a napirendre, elnöklő ker. felügyelő bejelenti, hogy az 1922. évi köz-
gyűlés 12. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozatával elrendelt szavazás a báró Solymossy 
Lajos egyet, felügyelő lemondása folytán megüresedett egyet, egyházi és iskolai felügyelői 
állásra szabályszerűen megtörtént, a szavazatok az arra kiküldött bizottság által felbontattak, 
megvizsgáltattak és számbavétettek és a választás eredménye az, hogy báró Radvánszky 
Albert, a budapesti egyházmegye felügyelője, az egyet, gyámintézet és a Luther-társaság elnöke, 
választatott meg egyet, egyházi és iskolai felügyelőnek. 

Ezen elnöki jelentés kapcsán felolvastatott a szavazatok felbontására kiküldött bizott-
ságnak Budapesten 1923. évi február 16-áról keltezett jelentése, mely szerint a leadott 505 
érvényes szavazatból báró Radvánszky Albert 467 szavazatot kapott. 

Az egyet, közgyűlés a bejelentést lelkes éljenzés között tudomásul vévén, a 
választás eredményét megállapítja és báró Radvánszky Albertet megválasztott egyet, 
egyházi és iskolai felügyelőnek jelenti ki és elhatározza, hogy őt küldöttségileg meg-
hívja a gyűlésbe. 

3. (Sz.) Elnöklő ker. felügyelő megállapítván, hogy az egyet, felügyelői eskü és az 
egyet, felügyelő kötelességei szabályrendeletileg meg lévén állapítva, további intézkedésre ez 
irányban szükség nem forog fenn és a közgyűlés az "ünnepély rendjének megállapítását is 
elfogadván, mely szerint a megválasztott egyet, felügyelő hivatalába beiktattassék, 

az egyet, közgyűlés az újonnan választott egyet, felügyelőnek a gyűlésbe leendő 
meghívására a következő tagokból álló küldöttséget választja meg és kéri fel, ú. m. : 
Kapi Béla püspök, dr. Kéler Zoltán és dr. Zelenka Lajos ker. felügyelők, dr. 
Mágócsy-Dietz Sándor, egyet, tanügyi bizottsági elnök, Paulik János, a Meie, elnöke, 
Ziermann Lajos, az egyet, gyámintézet elnöke és dr. Mikler Károly jog. akad. dékán. 

A küldöttség eltávozván, az egyet, felügyelő megérkezéséig az elnöklő ker. 
felügyelő az ülést felfüggesztette. 

4. (Sz.) Megérkezvén a küldöttség kíséretében, lelkes éljenzés közepette, báró Radván-
szky Albert, megválasztott egyet, felügyelő, és az elnöklő dr. Zsigmondy Jenő ker. felügyelő kér-
désére kijelentvén, hogy az egyet, felügyelői állást elvállalja és az általa ismert hivatali esküt 
kész letenni: az egész gyűlés a Deák-téri templomba vonult, ahol is a megválasztott egyet, 
felügyelő a helyettes egyet, felügyelő és Geduly Henrik egyházi elnök között, a többi püs-
pökök, ker. felügyelők, egyházi tisztviselők és egyet, törvényszéki bíráktól kísérve, az oltártól 
jobbra foglalt helyet. Buzgó egyházi ének után, dr. Raffay Sándor, a bányakerület püspöke 
végzett oltári szolgálatot és mondotta el a következő imát: 

Isten, jó Atyánk, hozzád száll fohászunk: hajtsd felénk, kérünk, atyai szívedet s hall-
gass meg minket nagy kegyelmesen! 

Tépett szívekből száll hozzád imánk, ne ítéld meg hát, ha bátortalan. Megtiport nép, 
megszaggatott egyház gyermekei állanak előtted, imádságunk merész szárnyalását megbénítja 
a szívbeli bánat. Örvendezés napja volna nekünk ez a mai, és mi mégis búsúlásba hajló 
tépelődéssel tudunk csak feltekinteni hozzád a magasságokba. Az ínség és a gyalázat pusz-
tájába kidobott néped bánat terhe alatt roskadoz, nyugalomra, felemejtetésre vár, vezérekre 
vágyik. Mert így elepedünk, így elsorvad bennünk a megállásnak és a jövendőt kivívó aka-
rásoknak lelke, oh IJram ! Ha a mai napot ébredő reménységek verőfényes tavaszi napjává 
kívánod tenni, jó Atyánk, légy érte örökre áldott, oh irgalomnak és segedelemnek örök 
szent Istene ! 

Légy áldott, hogy e mai szent napon vezérkedő lélek küldésével örvendezteted meg 
csüggedezni kezdő szívünket. Légy áldott, hogy evangéliomi Sionodba, e megdúlt falú erős 
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4. várba vezért rendelsz egyik hü fiadban. Benned örül ezért a mi lelkünk és Tégçd áld ezért 
szívünknek fohásza. 

Elismerjük, Uram, nagy alázatossággal, hogy megérdemeltük minden látogatásodat, 
mellyel az utóbbi esztendőkben megveszőztél minket. De esedezve kérünk a te nagy nevednek 
dicsőségéért: elégeld meg ostorozásodat s derítsd fel ránk, édes magyar hazánkra s ebben 
evangéliomi anyaszentegyházadra kegyelmed és megsegítő jóságod ragyogó szép napját. Sza-
porítsd meg köztünk számát a nagyoknak, kik a békesség és a jólét örömeire igyekeznek 
vezetni népedet. Töltsd el a buzgóság lelkével a hívek seregét, hogy épüljön nyomukban a 
te szent országod. Áld meg közöttünk mindazokat, kik neked szolgálnak, munkálván a köz-
jót, terjesztvén és ajkuk beszédében, karuk munkájában, szívük elgondolásában hordozván a 
te igazságaidat. 

Áldd meg Uram e férfiút is, ki mostan itt áll szent színed előtt s áldásodat várja 
vezérkedő pályafutására. Vele együtt imádkozunk mi is mindannyian : légy vele támogató atyai 
szerelmed hatalmas erejével mindenkor. Vezesd kézen, hogy el ne vétse soha azt az utat, 
mely alélt nemzetünk feltámadásához s megrokkant egyházunk erősbödéséhez vezeti népedet. 
Keltsd fel benne és tedd diadalmassá apáinak egyházépítő lelkét, nemzetszolgaló szívét, hogy 
elődei érdemeit öregbítse, utódainak pedig példájává legyen. 

Terjeszd ki áldásodat mindnyájunkra, oh jóságos Isten. Áldd meg hazánkat, áldd meg 
ennek kormányzóját, irányzó tanácsosait, áldd meg egyházainkat és azok munkáját; áldd meg 
városunkat, áldd meg népünket Áldd meg, Uram, mindazokat, akik benned bíznak; térítsd 
magadhoz, akik elfordultak tőled. Hogy így a te áldásaid által igaz örömre forduljon minden 
bánatunk s minden szívből törjön fel az egekig a te szent neved magasztalása. 

Uram légy velünk és áldj meg minket most és mindörökké! Ámen. 

Az ima után Geduly Henrik tiszakerületi püspök, mint az egyet, egyház egyházi elnöke, 
lépett az oltár elé s mondotta el beiktató beszédét, melynek végeztével az egyet, felügyelőnek 
az Úr szent vacsoráját szolgáltatta ki. A beszéd szövege a következő : 

Alapige: Galátziai levél V. 6. 
Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! 

Szolgálatra elhívott Testvérem ! 

A lelkünk külső porsátorára tartozó dolgokat odakünn hagyva, az Úr házában örömben-
bánatban, kötésnél-oldozásnál mindent ama láthatatlan anyaszenteg)ház örök törvényeinek a 
mérlege alá helyezünk, amelynek feje: a Krisztus. S azért ma is, midőn egyetemes egyházunk 
tanácskozó terméből ide, az Úr hajlékába vonultunk, hogy itt ünnepet szenteljünk az Úrnak, 
abban a pillanatban, mikor e szent küszöböt átléptük, úgy éreztük, mintha a Mózes égő 
csipkebokra körül gyűltünk volna fel, amelynek van lángja, fénye, világossága, ámde nincs 
perzselő heve, emésztő, pusztító tüze. Levetve a földi lét gyarlóságait, itt tiszta isteni magas-
ságokban röpköd a lélek, tiszta régiókban, ahová a maga külön istenáldotta érzékével és 
tehetségeivel csak a vallás, csak a hit tud. felemelkedni. 

Ebben a -szellemben ma is nem embert, de Istent jöttünk ide dicsőíteni és ünnepelni, 
Istent, aki a gyöngében is erős, a gyarló ember által is hatalmas. Lélekben imádjuk, lélek 
szerint szolgáljuk őt ebben az ünnepi órában is, s azért, amidőn most egyet, felügyelőt iktatunk, 
nem testszerinti, de lélekszerinti koronázást végzünk, ahol távol minden emberi kéz öntötte 
szimbólumtól, az oltár előtt megtisztult lelkek vallásos fohásza, reménye és forró testvéri áldás-
kívánata jelképezik az Istentől való küldetés elismerésének koronagyémántjait. 

Ez a küldetés — testvérem az Úrban — a legdíszesebb fejedelemség, mert a legalá-
zatosabb szolgálattétel. Bűvös palástként borul ebben reád az Úrnak elhívó szózata és jótetszése, 
igéjének kegyelmet, segedelmet hirdető ereje, egyházának, egyházadnak forró imádsága, édes 
reménysége. Magad is úgy érzed, hogy e pillanatban, amidőn az ő szent oltára előtt atyáid 
dicső örökébe lépsz, papi hevület, apostoli átszellemültség tölti el valódat, oh, mert érzed, 
hogy e pillanatban a legfenségesebb, legönzetlenebb kötelességteljesítésért való felelősség 
egész a szíveket és veséket vizsgáló Isten trónjához felérő tágas boltozata tárul fel előtted 
és érzed, hogy a te lelked ennek másként megfelelni nem tud, mintha mindennap imádkozik, 
újjászületik és áldoz az egyházszeretet, az egyházért való munka, fáradság, igyekezet és 
küzdelem oltárán. 

A történelmileg kifejlődött egyházszervezet csúcsfokára hágva, istenadta fényes tehet-
ségeid erejével széles területeken hordozod körül látó tekintetedet. És bizonyára vallod, hogy 
a keresztyén evangéliumi egyházi szolgálat — akár a legkisebb, akár a legmagasabb fokon — 
vagy erkölcsi értékeket vált ki és gyümölcsözteti őket az Isten országa, a nemzet és társa-
dalom javára, vagy nem termel ki magából ilyen gyümölcsöket és akkor több benne a pogányság, 
mint a keresztyénség, több benne az átok, mint az áldás. „Jessének ama gyökereamelyből 
idők folyamán akár a prófétai, akár az apostoli, akár a presbiteri és felügyelői szolgálat 
kifejlődött, maga a Krisztus. Az ő örök eszményi értékeinek hű megőrzése, magunkban és 
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másokban való gyarapítása nélktil lehet a keresztyénség- a formák, a szabályok és ceremóniák 4. 
egyháza, de nem lesz soha életté, éltető erővé kovásszá, amely általjárja a tésztát és az 
üdvre sóvárgó léleknek megadja az élet kenyerét : lehet a zelóták, a fantaszták és farizensok 
egyháznak nevezett közössége, de nem lehet azzá a tiszta lobogóvá, amely alatt az élet nemes 
harcát Isten országa valódi javára kell megóvnunk. 

Nagy munkát, éber önbírálatot, szigorú felelősségérzetet hárít hát reád és kíván tőled 
az Úr, amidőn egy országos keresztyén egyház legfőbb kormányszékébe illtet. Mert ebben az 
egyházban nem a formán, de a lelken, nem a külső szabályok erőnyűgöző hatásán, de a 
közösség nagy eszményeinek hű követésén, nem a betűn, de a szellemen van a hangsúly. 
Amikor Pál apostol az Isten házában való forgolódást, mint oly szolgálatot említi, amely az 
élő Isten anyaszentegyházának, az igazság oszlopának és erősségének a szolgálata, bizonyára 
nem a léleknélküli formaságokra, de az élő hitből fakadó, igazságokért és eszményekért lelkesülő 
szolgálatra gondol, és Luther és Kálvin formailag új egyházi közösségben tömörítve a velük 
együttérző hittestvéreiket, sohase gondoltak arra, hogy a legtökéletesebb egyházkormányzati 
formát találták volna fel, de igenis szentül hitték, vallották és hirdették, hogy ebben a közös-
ségben a legnemesebb, a legmagasztosabb, a leghívebb őseredeti evangéliumi szellemi kincsek 
találtak új otthonukra. 

Bizonyára úgy van, ahogy a Szentlecke mondja, „az Úr anyaszentegyházában, a Jézus 
Krisztusban nem a formák használnak, hanem a hit, amely a széretet által cselekszik". 

Igen! „Szeretetben munkás hit a Megváltó Jézus Krisztusban", ez a nagyszabású apos-
toli és reformátori ideál, mint a keresztyénség földi rendeltetésének, földi életcéljának egyen-
értékű kifejezése. Ez a gerince az egyházi szellemközösség életművének, legyen az akár ige-
hirdetés, akár szentségosztás, akár kormányzás, akár törvénykezés. Ez a tengelye annak a 
járműnek, amelyet a maga mozgásában a Jézusunktól vett örök rendeltetése szerint az emberiség 
és a nemzet legmagasztosabb szellemértékei gyarapításának a célja kell hogy irányítson, s 
amely, ha e keretek közül kicsap : megtagadja örök, szent alapítóját, rendeltetését, nevét, 
dicsőségét, létjogát. 

A Megváltó Jézus Krisztusban gyökerező szeretetben munkás hittel töltsd be hát — 
szolgálatra elhívott testvérem — hivatalod minden tisztet, egyházkormányzati egész munkás-
ságodat. Légy őre a törvénynek, jognak, alkotmánynak, de mindezeket ne tekintsd az épület 
egyetlen díszének, koronájának, hanem csupán a külső szerkezet egysége szempontjából nél-
külözhetetlen tégladarabnak, amelyet válhatatlan, szilárd egybeforrasztással építesz reá ama 
szegeletkőre, amely a Jézus Krisztus. 

Légy hű követője apáid, elődeid dicső példájának, akik köziil az egyik Radvánszky 
vértanúságot szenvedett evangéliumi hitéért, a másik, nagyatyád pedig, mint a magyarhoni 
evang. egyházegyetem feledhetetlen bölcs és hithű vezéré egy egész hosszú élet szolgálatával 
tett bizonyságot szeretetben munkás evangéliumi hitéről. Az ő példájukban és a többi nagyok, 
a többi Radvánszkyak, a Zayak, Zsedényiek és Prónayak példájában lásd meg azt az igaz-
ságot, hogy mi, bármily körben és hivatásban éljünk, mindannyian csak tűnő jelenségek, 
mulandó lények, fájáról egykor lehulló falevél vagyunk, amelyet a mulandóság szele ideig-
óráig seper, aztán végkép eltaposnak ; de az intézmény, amelyet Isten nevében szolgálunk, 
örök és hamvainkhoz annyi áldó emlék tapad, amily mélyen rétegeződtek be szolgálataink az 
intézmény örökkévaló céljainak az előbbrevitelébe. 

Légy a legfelső bástyafokon álló hű és következetes védelmezője, oltalmazója egy-
házunk önkormányzati jogainak, de ne feledd, hogy akik a tornyokon, a bástyákon állanak 
őrséget, azoknak nemcsak hogy a szavuk hallik messzebbre a másokénál, de ők maguk is 
legalább is egy fejjel közelebb állanak a minden vigyázások Urának számonkérő székéhez s 
éppen azért Tőled várja egyházegyetemünk, hogy a sok vérnek, szenvedésnek, tudásnak és 
anyagiaknak áldozatával megszerzett önkormányzati jogait ne csak kívülről jöhető veszedelmek 
ellenében védd meg, de a történelmileg adott kereteket belül is töltsd el élettel, tartalommal, 
hogy Krisztus egyházában mindenütt meginduljon és felpezsdüljön a munka, mindenütt elevenen 
ható erőként érvényesüljön az önkormányzati jogkörrel járó súlyos felelősségtudat és alsóbb 
és felsőbb fokozatokon mindenütt bekövetkezzék a valláserkölcsi és szeretetmunkásság körében 
egyházunk részéről is tanúsítandó céltudatos haladás. 

E részben, ha valaki, úgy Te, szolgálatra elhívott testvérem, gazdag fegyverzettel lépsz 
a vezéri lobogó alá. Hiszen Téged gyámintézetünk szeretetmunkásságának és Luther-társasá-
gunk tudományos irodalmi búvárkodásának munkamezejéről hívott el a magyarországi evang. 
egyházegyetem csaknem osztatlan közbizalma a gyakorlati közigazgatás és kormányzás terére. 
Amit ott megtanultál, hogy a Krisztusban csupán a szeretetben munkás hit használ, azt egy-
házunk önkormányzatában a legalsó foktól fel a legfelsőig Isten dicsőségére és anyaszent-
egyházunk javára mindenha gazdagon értékesítheted. 

S ezzel a munkairánnyal illesztheted be egyházvezéri alkotó tevékenységedet a 
magyar nemzet közjavának céltudatos szolgálatába is. Egyházunk elnevezése szerint ágostai 
hitvallású evangélikus egyház, de az ágostai hitvallásban lefektetett hitelvi és erkölcsi életeszményt 
rendeltetése szerint magyar földön, magyar levegőn, magyar szellemben, a magyar nemzet 
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4. javára és dicsőségére kell valóra váltania. A magyar haza testén idegen erőszak iilt zsák-
mányt s a róla letördelt (jarabokkal együtt és egyszerre estek áldozatul százados becses alkotó-
részei, híres-neves művelődés-tűzhelyei evangelikus egyházegyetemitnknek is. Azóta felhők 
takarják a m;igyar égbolt s egyházegyetemünk csillagzatát . . . „Odakünn még zavaros 
mámorban égnek az agy velők, még homályosak a szemek a gyűlölettől, még süketek a fülek 
az igazság szavára" (Nemz. Újs. 1923 jan. 26-iki sz.), a nemzet elrablott testén, evangelikus 
apáink elrablott drága alkotásain még csattog a gyűlölködő és hatalmaskodó erőszak ostora. 

Visszafojtott lélekzettel érezzük, hogyha valamikor, úgy ma kell nekünk valami lát-
hatatlan erő, amely lebírhatatlan, legázolkatatlan védőpaizs gyanánt boruljon aggályoskodó 
lelkünkre. Viharjárásos időben közelebb simulnak egymáshoz a fészek madarai. Simuljunk 
össze, mi magyarok, mi magyarhoni evangélikusok is a Szabadító, Megváltó Jézus Krisztus-
ban gyökerező szeretetben munkás hitben és reményben. Ez majd megacélozza lelkünket s 
karjainkat a zivatar lélekzetfojtó napjaiban abban a szilárd meggyőződésben, hogy a Krisz-
tus igazsága a mi igazságunk és a krisztusi igazságszolgáltatás jutalomosztása végül is csak 
az ártatlanul szenvedőkre vár. Ez majd a tapasztalás erejével tölti el valónkat azzal a fel-
magasztosító tudattal, hogy egyház és társadalom akkor küzd igazán erőgyarapító módon a 
nemzet igazaiért, ha nem tér le a szeretetben, egyetértésben munkás hit gyakorlatáról. Simul-
junk össze világiak és egyháziak, protestánsok és nem protestánsok ebben az elhátározásban 
s akkor bármily zavarosan dübörögjön is odakünn a világ vásárja, bármily új eszmeáramlatok-
nak nyisson is kaput a maga életútjain a ma annyira tévelygő emberiség: ám hazánk és egy-
házunk magasztos eszményi világán, Isten akaratából való örök rendeltetése és hivatása tuda-
tán, feltámadása reménységén és azon a meggyőződésünkön, hogy hazát, egyházat, társadal-
mat a szeretetben munkás hittel szolgáljuk a legáldásosabban : csorbát nem üthet soha! 

Szolgálatra elhívott testvérem ! Bizonyságtételül hívott ma minket egybe az Úr, hogy 
lelkedben ily eszményekkel gazdagon, szívedben a mi erős várunk, Urunk Istenünk megsegítő 
kegyelmében bízva, bátran és boldogan foglalhatod el dicső emlékű őseidnek, fényes nevű 
elődeidnek a székét egyetemes egyházunk hivatott világi vezéreként. 

A minden áldások Ura Istene árassza ki gazdagon az ő kegyelmét a te egyetemes 
felügyelői működésedre. Lélekszerinti koronáztatásod utolsó sugára vetítse majdan reá a te 
lelkedre annak az égi koronának édes sugárfényét, amely igazolás és hű jutalom a nemesen 
megfutott földi pálya és a híven betöltött hivatás minden harcosának. 

Az Úr engedje, hogy amit az ő szent nevében elkezdettünk, azt az ő kegyelméből be 
is végezhessük, az ő nevének dicsőségére, anyaszentegyházunknak javára mostantól fogva 
mindvégiglen ! Ámen. 

A beszéd elhangzása után és az Úrvacsora felvétele után az újonnan megválasztott 
báró Radvánszky Albert egyet, felügyelő letette az egyet, felügyelői hivatalos esküt, mire a 
beiktató püspök őt törvényesen megválasztott és beiktatott egyet, egyházi és iskolai felügyelő-
nek nyilvánította. 

A Himnusz eléneklése után a gyűlés a terembe visszatérvén, dr. Zsigmondy Jenő 
elnöklő kerületi felügyelő a következő lelkes beszédet intézte az ekként ünnepélyesen beik-
tatott egyet, felügyelőhöz : 

Méltóságos Egyetemes Felügyelő Úr ! Amidőn Méltóságodat, mint a magyarhoni csonka 
egyetemes egyház majdnem teljes egyhangúsággal megválasztott egyházi és iskolai felügyelő-
jét, az istenházában letett hivatalos eskü után egyetemes felügyelői állásába való beiktatása 
alkalmából a legszívélyesebben üdvözölném, ez a feladat úgy tűnik fel előttem, hogy a pálya-
futása vége felé közeledő és leszállóban lévő nap köszönti a ragyogó pompájában felkelő napot 
azzal a hő kívánsággal, hogy támadjon nyomán pályafutása egész idején át minél több fény 
és minél gazdagabb élet. 

Méltóságos Egyetemes Felügyelő Úr ! Általánosan ismert igazság, hogy a mi egy-
házunk nem osztogathat méltóságokat. Ámde ez nem zárja ki azt, hogy egyházunk híveit 
kitüntetésekben ne részesítse. 

A legszebb és legnagyobb kitüntetésnek tekintem azt, ha egyházaink a legalsó foktól 
a legfelsőbbig bizalmukkal tisztelik meg azokat, akiket egy-egy vezető állásba emelnek, amivel 
egyúttal elismerésüknek, hálájuknak és köszönetüknek adnak kifejezést azzal szemben, akiről 
meggyőződtek, hogy az egyház ügyei iránt már a múltban nemcsak érdeklődött, hanem annak 
javát mindenkor önzetlenül szolgálni és előmozdítani igyekezett. 

Egyetemes egyházunk is akkor, amidőn Méltóságodat tisztelte meg osztatlan bizalmá-
val, elismerésének, hálájának és köszönetének kívánt kifejezést adni Méltóságodnak az egy-
házunk kebelében és egyházi intézményeink körül kifejtett odaadó és buzgó tevékenységeért 
és áldozatkész fáradozásaiért. Egyházközségi és egyházmegyei felügyelői állásaiban, de a 
Luther-társaság és az Egyetemes Gyámintézet elnöki székében kifejtett buzgó tevékenységével is 
igazolta Mélóságod a vezető állásra való hivatottságát és ezért azzal a megnyugtató érzéssel 
iktatjuk be Méltóságodat nagyfontosságú új állásába, hogy Méltóságod a megválasztásához 
fűzött reményeket minden irányban teljesen valóra fogja váltani. 



Egyházunk akkor, amikor valakit bizalmával kitüntet, e bizalmáért ellenszolgálatokat 4. 
vár a kitüntetettől és pedig- az eddiginél is fokozottabb mértékben. Nincs okunk kételkedni 
abban, hogy Méltóságod egyházszeretete és kötelességérzete ebben az irányban a legkifogás-
talanabbul meg fog nyilvánulni. 

Méltóságos Egyetemes Felügyelő Úr! Nem áll szándékomban, hogy ebből az alka-
lomból kiterjeszkedjem az egyetemes felügyelői állással egybekötött kötelességek bővebb tag-
lalására, mert hiszen meg vagyok róla győződve, hogy Méltóságod teljesen tisztában van az 
állásával járó jogok és kötelességek mivoltával; arról a szellemről pedig, amellyel ezeket 
érvényre juttatni óhajtja, felvilágosítást és tájékozást fog nekünk nyújtani érdeklődéssel várt 
programmbeszéde. 

Mégis engedje meg Méltóságod, hogy egy fontos mozzanatot szóbahozhassak. Egy-
házunk immár több, mint négy éve egyrészt szubjektív, de talán még inkább objektív okokból 
az utóbbi éveknek válságos állami és nemzetközi alakulatai folytán nélkülözni volt kénytelen 
az egyház általános irányítására hivatott legfőbb vezető férfiút. Felesleges mondanom, hogy 
ez a tény egész egyházi életünkre nyomasztólag hatott és mindinkább közóhajjá érlelte azt a 
kívánságot, hogy egyházunk hajójának kormánya ismét erőteljes és céltudatos kezekbe kerül-
jön. Egyetemes egyházunk nemcsak reményű, hanem elvárja Méltóságodtól, hogy egyetemes 
felügyelői állásában ne szorítkozzék csupán az állással járó reprezentatív kötelességek teljesí-
tésére, hanem legyen minden irányban erélyes, bátor és bölcs szellemi vezetőnk, aki nemcsak 
állásának tekintélyével, hanem kiváló egyéniségének súlyával is egyházunk tekintélyét úgy 
magában országunkban, mint a külföldön is emelje és megszilárdítsa. Egyúttal biztosítom 
Méltóságodat, hogy ebben az irányban kifejtendő tevékenységénél feltétlenül számíthat úgy az 
egyházkerületek, mint az egyházmegyék és egyházközségek odaadó és bizalomteljes támo-
gatására. 

Ezeknek előrebocsátása után és közegyházunk érdekében kifejtendő széleskörű műkö-
désére az isteni gondviselés bő áldását kívánva, ezennel átnyújtom Méltóságodnak a hivatalos 
hatalmat jelképező egyetemes felügyelői hivatalos pecsétet és felkérem Méltóságodat,, hogy az 
elnöki széket elfoglalni méltóztassék. 

Ezen üdvözlő beszéd után báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő átvévén a 
felügyelői hivatalos pecsétet és elfoglalván elnöki székét, a következő székfoglalóheszédét 
mondotta : 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés ! 

Letettem az Úr házának oltára előtt az esküt, 
mely egyházunk legfelsőbb világi vezetőhelyére állít 
s így a mai naptól kezdve egyetemes egyházunk szolgá-
latára rendel és kötelez. 

És most, midőn első alkalommal szólok erről a 
helyről, méltóztassék megengedni, hogy mindenekelőtt 
az egyházközségek és tanintézetek velem szemben meg-
nyilvánult felette megtisztelő bizalmáért hálás köszö-
netemnek adjak kifejezést. 

Elfogódottan állok itt a főtisztelendő egyetemes 
közgyűlés színe előtt, mert ha végigtekintek az imént 
lefolyt egyetemes felügyelői választásban résztvett 
egyházközségeink és tanintézeteink megfogyott soroza-
tán, akkor fájdalmas érzés fogja el lelkemet. E fájó 
érzést azon minden igaz magyar lelkében kiirtha-
tatlanul élő remény, sőt mondhatnám, meggyőződés 
teszi csak némileg elviselhetővé, hogy mégsem lesz 
képes a történelem szomorú változása állandóan el-
választani azt, amit Isten akarata együvé rendelt, a 
természet is összetartozandónak teremtett és egy ezer 
éves mult közösen átélt öröme és elviselt bánata pedig 
oly szorosan egybekapcsolt. 

Ezen reményemből, illetve meggyőződésemből 
kifolyólag már most kijelentem, hogy csak addig 
tekinthetem magamat ezen állásban a közbizalom 
letéteményesének, amíg az elszakított részeken lévü 



egyházközségeinknek és tanintézeteinknek is nem adatik 
meg az alkalom arra, hogy akaratuknak ők is szabadon 
kifejezést adhassanak és így, ha a körülmények ezt 
lehetővé teszik, kötelességemnek fogom ismerni ezen 
állást az egyházközségek és tanintézetek rendelkezésére 
bocsátani, hogy bizalmukkal szabadon ajándékozhassák 
meg akkor azt, akit ezen állás betöltésére legalkal-
masabbnak tartanak. 

Mélyen átérzem főtiszt, egyetemes közgyűlés ezen 
reám nézve oly ünnepélyes pillanatban a részemre 
felette kitüntető egyetemes felügyelői állás jelentőségét 
és azon hivatásnak nagyságát, melynek betöltésére vál-
lalkozom és nem tagadom, ha összehasonlítom ezen 
állás jelentőségét erőim fogyatékos voltával, mind erő-
sebbé válik azon aggályom, képes leszek-e, különösen 
a mai végtelenül nehéz és komoly időkben eleget tenni 
azon követelményeknek, amelyeket az egyetemes egy-
ház felügyelőjétől méltán, sőt kötelességszerűen el-
várhat. 

Jóllehet ily aggódó, de nem csüggedt lélekkel 
tekintek a jövőbe, amely a befejezett eseményeket és 
tényeket elénk táró múlttal szemben már ezen termé-
szetéből kifolyólag is csak a bizonytalanság jellegével 
bírhat, mégis meghajlok hittestvéreim bizalmában meg-
nyilvánult elhívása előtt és bízva Istenem értelmet és 
erőt adó áldásában, vállalom az egyházi életünkben 
részemre kijelölt ezen legfőbb világi vezetőhelyet. Mert 
meggyőződésem szerint az egyházi élet terén akadályok-
tól visszariadni nemcsak nem szabad, hanem inkább 
az egyház szolgálatába kell állani ott és akkor, ahová 
és amikor Isten akarata az egyént állítja. 

Az evangéliumi egyház szervezetének főerősségét 
éppen abban találja, hogy közegeinek működése egyrészt 
a bizalomnak, másrészt a szabad elhatározásnak folyo-
mánya és ha működésünk külsőleg a kötelesség jellegét, 
belsőleg mégis erőink és egyéniségünk önkéntes oda-
adásának bélyegét viseli magán. 

Végtelenül megtisztelő és jóleső a bizalomnak velem 
szemben való ilyetén megnyilvánulása, nemcsak azért, 
mert abban az egyházi élet terén kora ifjúságom óta csekély 
tehetséggel, de mindenesetre egyházam iránti szeretet-
től áthatott becsületes törekvéssel és szándékkal kifej-
tett szerény munkásságomnak minden várakozást meg-
haladó mértékben való méltányolását kell látnom, de 
még inkább azért, mert érzem, hogy megválasztásomban 
elsősorban és talán legfőképen az elismerés, kegyelet 
és hálás visszaemlékezés nyilatkozik meg hittestvéreim 
részéről azon őseimmel szemben, akiknek emlékével 
magyarhoni evangélikus egyházunk története jó és bal-
sorsban évszázadokon át oly szorosan egybeforrott. 

Azt hiszem, nem követek el szerénytelenséget, ha 
ezen, őseim emlékével szemben táplált kegyeletes 
érzelmeimnek itt ezúttal is kifejezést adok, megfogadva, 
hogy hazafias érzéstől áthatott hithűségük lesz ezen 
állásban is működésemnek vezérlő csillaga. 

Ez a körülmény teszi, főtiszt, egyetemes közgyűlés, 



a bizalom megnyilvánulását előttem kiváltképen becsessé, 
de kötelez is egyszersmind arra, hogy komoly ag-
gályaim dacára elfoglaljam azon egyet, felügyelői szé-
ket, amelyet előttem egyházunk legjobbjai töltöt-
tek be. 

Ha végigtekintek ezek során és hazánknak az 
utóbbi években bekövetkezett szomorú közállapotai foly-
tán működésének kifejtésében megakadályozott, de 
egyébként egyházunk ügyei iránt kétségtelenül jóaka-
ratú érdeklődést tanúsított közvetlen hivatali elődöm 
személyétől tekintetemet egyházunknak már bizonyos 
történelmi távlatból áttekinthető távolabbi múltjába irá-
nyítom, akkor megelevenedik lelki szemeim előtt egy 
Zsedényinek történelmileg kimagasló alakja és életre 
kél azon korszak, midőn boldog emlékű nagyatyám 
töltötte be az egyetemes felügyelői állást. Egyházunk-
nak az ő személyével nemcsak ezen elnöki székben, 
de egyébként is egybeforrott korszakával azonban bő-
vebben foglalkozni nem óhajtok, mert ezen korszakot 
mások, akik tőle érzelmileg távolabb állanak, mint én, 
tárgyilagosabban ecsetelhetik és ítélhetik meg. Ot kö-
vette a sorban egyházunk ma is élő büszkesége, báró 
Prónay Dezső, aki 35 hosszú éven át töltötte be lán-
goló hazafiúi érzéssel és egyházszeretettel ezen állást 
és kormányozta mély tudással, valamint lelkéből ki-
áradó igaz keresztény világnézettel egyházunk hajóját. 
Nemes egyénisége egyházunk intézményeivel ezen három 
évtizedet meghaladó időn át oly szorosan egybeforrott, 
hogy jóllehet immár több mint 4 éve, hogy hittestvérei 
osztatlan nagyrabecsülése és soha el nem múló hálás 
elismerése mellett eltávozott ezen helyről, lelke mégis 
itt él és élni fog köztünk a jövőben is. Az ő nemes 
példájának követése legyen az a kiapadhatatlan forrás, 
melyből egyházunk ügyeinek vezetése közben erőt me-
rítünk; ezen erőforrásból kívánok én is meríteni azon 
reményben, hogy egy munkában eltöltött hosszú életen 
át szerzett tapasztalatokból leszürődött bölcs tanácsait 
nem fogja megvonni tőlem, gyönge utódjától sem. 

Ily bölcs irányításra fokozott mértékben van szük-
ség, Főtiszt. Egyetemes Közgyűlés, éppen napjainkban, 
midőn a szélső radikalizmus és nemzetköziség kísérője-
ként jelentkezett destruktív haza- és hitromboló irány-
zatok a közelmúltban úgyszólván végpusztulással fenye-
gették szerencsétlen hazánkat és vele együtt egyházun-
kat is; nagy és nehéz feladatok várnak e téren megoldásra, 
hogy ezen — ha nyiltan talán nem, de lappangva még 
mindig kísértő — irányzatok hatalomra és erőre ismét 
ne jussanak. 

Az egyházaknak általában és így a mi egyházunk-
nak is elengedhetetlen kötelessége, hogy az egyetemes 
emberiség javát célzó építő munkából kivegye a maga 
részét azzal, hogy féltékenyen megőrizze a multakból a 
jövő számára mindazt, ami történelmileg értékes, ugyan-
akkor azonban iparkodnia kell a protestantizmust jel-
lemző folytonos fejlődés és haladás elvéből kifolyólag a 
történelem folyamán kifejlődött kereteket a kor igényei• 



nek megfelelően, az igazi krisztusi világnézet alapján 
tartalomban gazdagítani és fejleszteni. 

Ezen munkának itt e földön való végzésére az 
egyházunk tanítása szerint a kereszténység eszményét 
jelentő láthatatatlan egyháztól megkülönböztetett és a 
hívek földi közösségét alkotó látható egyház van hi-
vatva a maga szerveinek összességével. A látható egy-
háznak minden egyes szerve és intézménye egyaránt 
fontos és értékes tényező, minden egyes tisztviselője 
egy-egy őrszeme és harcosa a láthatatlen egyház fo-
galmában rejlő fenséges nagy eszménynek. Ez teszi köte-
lességemmé, hogy mint e szervezet élére elhívott tényező, 
első felszólalásommal vázlatosan körvonalazzam jövendő 
működésemnek irányelveit. 

Az egyetemes felügyelőnek, Főtiszt. Egyetemes Köz-
gyűlés, egyrészt eszmei magaslatokra, másrészt a földi 
élet reális követelményeire kell irányítania tekintetét. 
Látnia kell a multat összes tanulságaival és bizony-
ságaival, ugyanakkor azonban a jövő fejlődés irányát 
jelző termő barázdát is kell hasítania a jövendő földjén. 

1. 
Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

Egyházi alkotmányunk az egyetemes felügyelő jog-
és kötelességkörét oly módon jelöli meg, hogy az egye-
temes egyház egyházi és iskolai felügyelője kormá-
nyozza és képviseli az ágostai hitvallású evangélikus 
egyházat. 

Ezen kettős kötelességemnek megfelelően egyházi 
alkotmányunk szellemében és annak rendelkezései sze-
rint, továbbá legjobb meggyőződésem és szerény képes-
ségeim egybevetésével, valamint egyetemes egyházunk 
minden munkás tényezőjének megbecsülésével és fel-
használásával fogom kormányozni és képviselni egy-
házunkat. 

Az egyház képviselésére vonatkozó kötelességem-
ből kifolyólag igyekszem, Főtisztelendő Közgyűlés, 
egyházunkat közjogi helyzetének és méltóságának 
megfelelően képviselni az állammal, a többi egyházak-
kal, a nemzet társadalmával és a külföldi prot. egy-
házakkal szemben. Amennyire elhibázottnak tartanám 
erőimnek e feladat teljesítésében való kimerítését, 
annyira mulasztásnak minősíteném, ha az egyház 
képviselésének jelentőségét nem értékelném kellően. 
Egyházunknak van számbeli, de még inkább erkölcsi 
és kulturális súlya, egyházunk integráns része a 
magyar államnak és a nemzet társadalmának. Alkotó 
tényezői voltunk a múltnak, munkás tényezői vagyunk 
a jelennek és éppen ezért van hivatásunk a jövőben is. 
Ezen történelmi hivatás és erő ismeretében és annak 
elismertetése érdekében képviselni fogom egyházunkat 
minden szükséges esetben, de sohasem személyem elő-
térbe helyezése, hanem mindenkoron csak az egyház 
igazi érdekében. 



Nagyrabecslilöm és értékelem az evangélikus 
szolidaritás jelentőségét és ezzel együtt a külföldi 
protestáns egyházakkal való kapcsolatot is. Sokra 
becsülöm azt az eredményes munkát, mely ezt a kap-
csolatot megteremtette és azt megóvni, sőt mélyíteni 
igyekszik. Az evangelikus szolidaritást és a külföldi 
protestáns egyházakkal való ezen kapcsolatot a magam 
részéről nemcsak azzal kívánom szolgálni, hogy egy-
házunkat külföldi kapcsolatainkban szükség esetén 
személyesen is képviselni kötelességemnek ismerem, 
hanem egyszersmind azzal is, hogy egyházunk köz-
véleményében megerősíteni kívánom a külföldi kapcso-
latok fontosságának tudatát. 

Az egyházi alkotmány, Főtiszt. Egyetemes Köz-
gyűlés, másik irányú kötelességeimet a kormányzás 
fogalmában foglalja össze. Egyházkormányzati feladatai-
mat az egyház lényege szerint állapítom meg; a kormány-
zásnál alkalmazandó irányelveimet pedig egyházi alkot-
mányunkban keresem és találom meg. 

Evang. egyházunk az Isten igéjén felépült és álló, 
hitvallási iratokkal, zsinati törvényekkel, valamint 
szabályrendeletekkel körülhatárolt isteni szervezet, mely 
emberekkel, emberek és emberi intézmények közt tel-
jesíti isteni hivatását: tiszta emberi életre neveli és a 
lélek üdvösségére vezeti a Krisztusban hivők közösségét. 

Az egyház ilyetén megállapított lényege természe-
tessé teszi ama felfogásomat, hogy az egyház kor-
mányzása nem merülhet ki az egyház közigazgatási 
teendőinek ellátásában, hanem az igazi egyházkormány-
zás az egyetemes egyháznak előre megállapított irány-
elvek és munkaprogramm alapján való vezetését követeli 
meg. Erős elhatározással ígérem, hogy egyházunk ezen 
munkaprogram m ját kialakítani és amennyiben az az 
egyetemes egyház helyeslésével találkozik, azt lelki-
ismeretesen keresztülvinni igyekszem ; mindent elkövet-
vén, hogy egyet, egyházunk ne legyen csak egy máról 
holnapra élő emberi jogi szervezet, de legyen isteni 
hivatásának betöltésén öntudatosan munkálkodó isteni 
szervezet. 

A kormányzásnál érvényesítendő irányelveimre 
vonatkozólag csak egy rövid kijelentést óhajtok tenni. 
Nem saját személyem túlértékelését, de a bennem 
központosult bizalom megbecsülését jelenti, ha elő-
terjesztendő munkaprogrammomho^ ragaszkodom és 
azt megvalósítani igyekszem. Meggyőződésemet nem 
erőszakkal, hanem meggyőzéssel kívánom érvényesíteni, 
egy pillanatra sem felejtkezvén meg arról, hogy egyéni 
meggyőződésemet — ha csak saját lelkiismeretemmel 
és egész valómmal ellenkezésbe nem jutok — alá kell 
rendelnem egyházunk közmeggyőződésének, mert én 
magam is engedelmességgel tartozom az egyetemes 
közgyűlés kialakult felfogásának és törvényesen meg-
hozott határozatainak. 

Ugyanezen elvből kifolyólag, mint gyűléseink 
vezetője, még csak megkísérlem sem kívánom saját 
véleményemet és akaratomat erőszakkal keresztülvinni, 



sőt biztosítani kívánom mindenki részére ' a szabad 
véleménynyilvánítás és szólásszabadság jogát. Ugyan-
ekkor azonban kötelességszerűen őrködni fogok a felett, 
hogy gyűléseink személyes ellentétekből vagy félszeg 
egyéni velleitásokból származó ellentétek kilobbanásá-
nak színhelyévé ne váljanak. 

Az egyházkormányzás munkaprogrammjának ki-
alakításánál a következő szempontok vezérelnek. 

Az egyház és állam viszonyát illetőleg a tételes 
törvények alapján állok. Védelmezem egyházunk auto-
nómiáját és törvényben biztosított, részben kielégített, 
részben még kielégítetlen jogigényeit. Jóleső megelé-
gedéssel kell itt rámutatnom arra, hogy ezen a téren 
a rendezés legutolsó ténye, a protestáns tábori püspök-
ség intézménye, egy régen vajúdó kérdést intézett el 
közmegnyiigvásra, úgy a református, mint a mi egy-
házunk szempontjából. 

Az 1848. évi 20. t.-c.-ben gyökerező jogainkat 
fenntartani és a törvény fokozatos végrehajtását szor-
galmazni kötelességemnek ismerem. A törvény végre-
hajtásának menetét, illetve időpontját az általános 
politikai és államháztartási helyzettől vélem függővé tenni. 
Szándékosan használom a fokozatos kifejezést, mert 
egyrészt számolnunk kell az államnak ugyancsak szo-
morú pénzügyi helyzetével, másrészt pedig, azt hiszem, 
senki közülünk nem is kívánná a törvény szószerinti 
végrehajtását, mely az egyház összes szükségleteinek 
állami forrásból való kielégítését írja elő, ami ha 
valaha bekövetkeznék, veszélyt jelentene féltékenyen 
őrzött autonómiánk szempontjából. Az egyházzal szem-
ben fellépő jogos igények kielégítése és közérdekű 
missziónk teljesítése szempontjából saját erőinknek, 
teherbiró képességünk végső határáig való igénybevétele 
mellett, számítunk az állam fokozott, de nem egyes 
célokra, hanem törvényhozásilag az egyház autonóm 
rendelkezésére bocsátott, alapítványszerűleg biztosított 
támogatására, ezzel reméljük biztosíthatni a jövőben 
nagy céljaink eléréséhez ' szükséges anyagi erőt. 
Ezen mód kínálkozik már csak azért is a legcélirányo-
sabbnak, mert az esetenként felmerülő szükségletek 
így nyerhetnek a leghelyesebb és leggyorsabb módon 
kielégítést. 

Mivel pedig egyházunknak az állammal való szoros 
anyagi kapcsolatát* oly értelemben, hogy az egyház az 
anyagiak tekintetében inkább az államra támaszkodjék, 
mint saját erőire, egyházi szempontból aggályosnak 
tartom, a nélkül, hogy törvényben biztosított jogaink-
ból bármit is feladnék, hivatalbeli kötelességemnek 
ismerem egyházunk anyagi és erkölcsi erőinek lehető 
fokozását és alkotó munkába való állítását. 

A különböző egyházakkal szemben őszinte nagyra-
becsülést és testvéri szeretetet ápolok szívemben. A velők 
való együttműködést keresem, mivel azt a keresztény 
egyházak keresztény karakterének kidomborítása és 
nemzetünk érdekében valónak találom. De vallom azt 
is. hogy együttműködés csak egymás megbecsülése alap-



ján lehetséges, testvéri érzést csak testvéri indulat vált-
hat ki. A felekezetközi békességért és keresztény egy-
házak együttműködéseért áldozathozatalra is hajlandó 
vagyok, de sohasem ev. egyházunk törvényes jogainak, 
önérzetének és méltóságának rovására. 

A testvér ref. egyházzal szemben különösképen is 
ápolni kívánom a közös származásunkban és történelmi 
multunkban gyökerező testvéri jó viszonyt. Egyházaink 
érdekében kiválóan értékesnek tartanám, ha a testvéri 
együttműködés útján valláserkölcsi és kulturális törek-
véseinkben közelebb jutnánk egymáshoz. 

Belső egyházi életünk s ezzel összefügyően egyházi 
közigasgatásunk az egyszerűsítés, az olcsóvátétel és 
időtakarítás szempontjából reformra szorul. Ezen cél 
érdekében felsőfokon az egyetemes iroda kiépítését 
és az egyetemes előadó munkakörének szervezeti sza-
bályzatban való pontos megállapítását szükségesnek 
vélem. 

De meg vagyok arról is győződve, hogy nem intéz-
ményekkel, hanem csak belső lelki megújhodással 
biztosíthatjuk egyházunk igazán helyes és kívánatos 
közigazgatását. Ezért különösen nagy súlyt helyezek az 
intenzív hitélet felébresztésére. Ezen kijelentésemmel azt 
kívánom éreztetni, hogy egyetemes egyházunk nem lehet 
a törvények és paragrafusok útvesztője és egyházunk 
lelke nem száradhat bele az élettelen rendeletekbe és 
jegyzőkönyvi határozatokba, hanem a szó szoros értelmében 
a lélek egyházának kell lennie. 

Nem kedvezően befolyásolja újabban a hazai 
protestantizmus fejlődését, hogy egyházunk élő törzséről 
helyenkint kisebb vallási közösségek, szekták válnak 
le, amelyek nemcsak külön egyházi életet élnek, hanem 
még hódításra is törekszenek. Világos, hogy egyházunk 
sáncfalainak ezen megbontását tétlenül nem nézhetjük, 
keresnünk kell a baj okát és akkor megtaláljuk orvos-
szerét is. Egyházunk az utolsó időben az Ige egyházá-
tól lassanként közeledett a jogszabályok egyháza felé. 
A lelkészi állás helyenkint rideg hivatallá lett. Nagy 
városokban a hívek számának, a lelkészi munkaerők-
höz viszonyított aránytalan szaporodása, a belmissziói 
munkának a lelkészi és egyházhatósági ellenőrzés alól 
való függetlenítése idézte elő ily csoportok alakulását. 
Amiben tévedtünk, ismerjük be férfiasan és tegyük 
azt jóvá. Térjünk vissza az elhagyott régi útra, váljunk 
ismét az Ige egyházává, vigyük az elszakadókkal szemben 
harcba egyházunk isteni charizmáit, vigyük be az élet-
nek minden ágába és akkor azokat, akiknek elvesztése 
fáj, vissza is hódítjuk. 

Az előadottakból kifolyólag a missziók felkarolásái 
és szervezését, a szórványok állandó gondozását egye-
temes egyházi érdeknek és így feladatomnak is tartom. 

Ezen programmpont különös fontosságot nyer 
hazánk mai válságos helyzetében, mert az evangélium-
ból szertesugárzó szeretet legbiztosabb alapja a nemzet 
szebb és jobb jövendőjének. De fontos ez a munka-
programul azért is, mert a világnézetek küzdése még 



mindig tart és evang. egyházunk ezzel szemben a 
siker reményében csakis hitéletének mélyítésével 
veheti fel a harcot. Egy, csupán jól adminisztrált 
egyház csak részleges értéket jelent, a jól adminisztrált 
egyháznak legfőképen hivő egyháznak is kell lennie, 
mert csak ez jelent teljes és igazi értéket. Mindent 
elkövetek tehát, hogy a hitélet mélyítésével egyházunk 
az élő hit egyházává legyen. 

II. 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

Iskolapolitikámban ugyanezen szempont érvénye-
sítését tartom létérdekünknek ; szükséges ugyanis, hogy 
minden fokozatú iskolánk általános kulturális feladatain 
kívül teljesítse egyházi feladatát is és az iskola falát 
díszítő nevén kívül szellemével is éreztesse egyházi 
rendeltetését. Ezen szempontból vizsgálom majd nép-
iskoláink szervezetét s tanítóik iskolai és gyülekezeti 
munkáját, amelyre nézve nagyon óhajtandó lenne, hogy 
az egyházközségek hitéletébe, azok mozgalmaiba, mint 
hivatott, tevékeny tényezők erőteljesebben kapcsolódjanak 
bele. Ezen szempontból vizsgálom gimnáziumaink és pol-
gári iskoláink, valamint tanáraik működését, amelyek-
nek egyházi szellemétől függ evang. intelligenciánk 
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erkölcsi értéke és belső karaktere. Éppen ezért felette 
kívánatos, hogy minden fokú iskolánkban »alkalmazott 
tanerők erős evang. szellemtől legyenek áthatva. 

Ezen szempontból figyelem tanítóképző-intézetein-
ket. Tekintettel rendkívül fontos egyházi feladataikra, 
valamint arra, hogy a képesítést nyert evang. tanítóink-
tól függ evang. népiskoláink egyházi értéke, ezen 
tanintézeteinkre különös gondot fordítok. 

Ezzel kapcsolatosan megemlékezem az evang. 
kántorképzésről, melyet egyetemes egyházunkat érintő 
jelentőségénél fogva egyetemes ügynek tekintek. Kívána-
tosnak tartom, hogy a kántorképzés felekezeti jellegét 
az állam is elismerje és kántorképesítés megadására 
csakis felekezeti tanítóképző-intézeteink nyerjenek fel-
jogosítást. 

Nem kisebb érdeklődéssel viseltetem az evang. 
nőnevelés ügye iránt, amelynél irányadónak tekintem 
a szakismeretek biztosítása mellett az evangéliumi vallás-
erkölcsi eszményeken alapuló műveltség megszerzésé-
nek biztosítását. 

Lelkészképzésünk kérdése egyetemes egyházunk 
legfontosabb kérdései közé tartozik. Az állami egyetemi 
theológiai fakultás szervezésével egyházunknak ember-
öltőkön át dédelgetett ábrándja valósult meg, amely 

, remélhetőleg éppoly magasra emeli lelkészeink tudo-
mányos színvonalát, műveltségét és verseny erejét, mint 
az németországi, skandináviai, finn- és észtországi hit-
testvéreinknél tapasztalható. A szervezendő lelkészképző-
intézetre vár az a hivatás, hogy a lelkészképzésnek 
gyakorlati és egyházi követeléseit kiegészítse. Nemzeti 



és egyházi szempontok szükségessé, sőt kívánatossá 
tették, hogy a theológiai fakultás Sopronban helyeztes-
sék el. Amennyire helyes és megnyugtató a jelen körül-
mények közt az elhelyezésnek ezen módja, annyira két-
ségtelen, hogy az egyetem székhelyén való elhelyezéssel és 
a tökéletes beillesztéssel kapcsolatosan kell keresni a kér-
dés* végleges megoldási módját, mely végcélul Pozsony 
nevét vetíti szemeink elé. 

A felvidéki protestáns rendek és szabad kir. vá-
rosok együttes áldozatkészségéből 1667-ben alapított 
egyetlen jogakadémiánk kegyeletes maradvány a multak 
nemes alkotásaiból és komoly kötelezés reánk nézve, hogy 
az otthonától megfosztott, gyökereiből kitépett ezen — 
az eperjesi collégiumnak nélkülözhetetlen szerves részét 
képező — főiskolánk nyugodt fejlődését bármily áldo-
zatok árán is biztosítsuk. 

Egyetemes egyházunknak egységesen kialakított 
iskolapolitikája mindeddig nem volt, mert az egyház-
kerületek történelmi múltú intézetei és az egyházkerü-
letek speciális érdekei befejezett tények elé állították 
az egyetemes egyházat. Egyházunk területi megcson-
kulása, az iskolafenntartás terheinek növekedése, a 
szétforgácsolt erők központosításának szüksége köteles-
ségünkké teszi az egyetemes egyház egységes iskola-
politikájának kialakítását. Részemről legalább őszintén 
törekszem arra, hogy ezt az egészséges iskolapolitikát 
egyetemes egyházunk az egyházkerületek sérelme nél-
kül kidolgozza s ezáltal biztosítsa egyházunk részére 
az összes szükséges iskolákat, mégis csak oly számban, 
ami az egyház szükségleteinek és anyagi erejének 
megfelel. 

Munkaprogrammomba iktatom az állami, községi 
és más vallásfelekezeti iskolákba járó ev. növendékek 
hitoktatásáról való gondoskodást és ennek megalapoz-
hatása végett a szakszerű vallástanárképzés kérdését is. 
Ezen kérdést, ha lehetséges, az állammal való egyez-
ségre jutás, úgy az önálló hitoktatói intézmény fel-
használásával, ha pedig ez nem volna lehetséges, akkor 
az egyetemes egyház anyagi erejével kell rendezni. 

III. 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

Mindezek a külső és belső átalakulások azonban 
szükségessé teszik a régi kereteknek az új követel-
ményeknek megfelelő tágítását és átalakítását. 

Egyházunk közvéleménye éppen az említett szem-
pontból szükségesnek ítéli a zsinat megtartását. Az 
utolsó alkotmányozó zsinat tiszteletreméltó, érdemes 
munkát végzett, de a változó idő az alkotmánynak 
nemcsak egyes részeiben, hanem alapvonatkozásaiban 
való reformálását is szükségessé tette. Egyház közigazga-
tásunk nehézkes és a mai viszonyok közt költséges. 
Ezen kettős szempontból megfontolandó, nem lenne-e 
célszerű a presbyteriális rendszert az összes közigaz-
gatási fokozatokon kiépíteni. Egyházi adózási rendsze-



rünk elavult, egyházi törvénykezésünk, valamint a 
lelkészválasztás rendje is reformra szorul, utóbbi oly 
irányban, hogy a gyülekezet autonóm jogainak tiszte-
letbentartása mellett a felsőbbségnek, éppen a gyüle-
kezet igazi érdekeinek megóvása szempontjából, az 
esetleg szükségessé váló beavatkozásra szélesebb körű 
jog biztosíttassék. A püspöki állással szemben fokozódó 
szükség és általános egyházi érdek a püspöki szék-
helyek állandósításának gondolatát veti felszínre. 

Ezen és még sok más tisztázandó kérdésen kívül 
nemzetünk és egyházunk siralmas szétszaggatottsága is 
a zsinat összehívását sürgeti. Területileg kisebbek let-
tünk, számbelileg elerőtlenedtünk, az egyházkerületek 
szembetűnően aránytalanokká lettek és a nélkül, hogy 
ezek bármelyikének eltörlésére gondolnék, célszerűnek 
vélném takarékossági és a munkaerők gazdaságos ki-
használásának szempontjából, ha egyes kerületek a 
nem vezető hatáskörrel bíró szerveik közös alkalmazása 
tekintetében egymással megegyezésre jutnának. 

Komoly aggodalmat ébreszt azonban a zsinat 
összehívása, azon szempontból, hogy az összeülő zsinat 
nem lesz egész magyarhoni egyetemes egyházunk tör-
vényhozó testülete, hanem csak csonka ev. egyházunk 
küldötteinek alkotmányozó egyházi munkára összeülő 
gyülekezete lenne az. Aggodalmat ébreszt továbbá az 
idők folyton érezhető forrongása is, ami arra enged 
következtetni, hogy a mostani idő a messze jövendőre 
kiható alkotmányozó munkára nem alkalmas. 

Az egyetemes közgyűlés határozatától függ a 
zsinat összehívása, vagy össze nem hívása ; a zsinat 
bölcsességétől pedig az érintett komoly nehézségek el-
hárítása. 

Amennyiben a zsinat megtartása, várakozásom 
ellenére, mégis esetleges elháríthatatlan nehézségekbe 
ütköznék, úgy véleményem szerint, megfontolás tár-
gyává kellene tenni, hogy az összehívott zsinat magát 
magasabb egyházi érdekek megóvása szempontjából 
elnapolva, az egyetemes gyűlést hatalmazná fel, mintegy 
törvénymagyarázó jogkörben, egyes elodázhatatlanná 
vált kérdéseknek, mint pl. az adózásnak és más kor-
szerű problémáknak ideiglenes rendezésére. 

A különböző egyháztársadalmi szervezetekben egy-
házunk hűséges munkásait és az egyház hivatalos 
közegeinek munkatársait látom. Meggyőződésem szerint 
áldásos egyházépítő munkát akkor végeznek, ha önálló-
ságuk dacára megőrzik az egyházzal való élő kapcso-
latukat és egyházi szellemben működnek az egyházért. 

Hivatalos működésemben mindenkor a legnagyobb 
érdeklődéssel kísérem az evang. egyetemes gyámintézet 
szeretetmunkáját és a Luther-társaság, mint egyedüli 
önálló irodalmi társaságunk, valamint az országos 
Luther-szövetség törekvéseit. Törekvéseiket nemcsak 
érdeklődésemmel és támogatásommal, hanem köz-
egyházunk érdeklődésének felkeltésével kívánom bizto-
sítani. Meleg támogatásomról biztosítom egyházunk 
egyéb szeretetintézményeit: az árvaházakat, szeretet-



házakat, mint a krisztusi szeretet áldott otthonait. 
Létesítésüket, a meglévőknek felkarolását, példaadással 
és élénk érdeklődéssel óhajtom szolgálni. 

Különös fontosságot tulajdonítok az evang. sajtó-
nak és éppen azért annak teljes kiépítésére törekszem. 
Jf téren különösen a Luther Irodalmi Társaság és az 
Orsz. Evang. Szövetség közreműködésének és szerve-
zetének igénybevételére gondolok. 

Az egyházkormányzási munka nemcsak a tanács-
kozóteremben, hanem az egyháztársadalomban is követeli 
erőnket. Az egyház nemcsak a lelkészi karé és nem 
is kizárólag a hivatalos közegeké, hanem minden 
evangelikus emberé. Ébren kell tehát tartani állandóan 
a világi elem érdeklődését is, hiszen minden vallását 
és egyházát szerető egyénnek ki kell vennie a maga 
részét a munkából, amint mindenkire esik egy rész 
az egyházért való felelősségből. 

Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy egész-
séges egyházi közszellem fejlődjék ki egyházi életünk 
keretei között. Összekötő kapocs akarok lenni az egyház-
kerületek között. Meg kell őrizni az egyházkerületek-
nek a történelem folyamán küzdelmek árán kiforrott 
egyéniségét, ezen egyéniségnek azonban, mint egyházi 
erőtökének, nem szabad csak önmagáért érvényesülnie, 
hanem a különös történelmi alakidatokban előttünk 
álló értékeket a közös oltárra kell vinnünk, hogy 
velők az egyházi közös eszmény is új erőforrásokkal 
gazdagodjék. Arra törekszem, hogy egyetemes egyházunk-
ban a munka s az erkölcsi érték legyen a kiválás elve 
és alapja. A közérdek diadalmaskodjék az önérdek, a 
szeretet és egymás megbecsülése az ellenérzés és közö-
nyösség felett. Hogy pedig másoktól ezt elvárhassam, 
e követelést önmagammal szemben alkalmazom első-
sorban. Megértést, megbecsülést, kötelességtudást és 
munkahűséget, valamint emberi és munkatársi szere-
tetet hozok magammal. 

Ezen munkálkodásomhoz kérem az egyetemes köz-
gyűlés sokra értékelt támogatását. Kérem a hivatalára 
nézve legidősebb püspök urat, mint elnöktársamat, 
hogy engem munkálkodásomban bölcs tanácsaival segít-
sen. Kérem az egyházkerületek elnökségeit, a-püspöki 
és egyházkerületi felügyelői kart, az egyetemes egyház 
érdemes tisztviselői karát, különböző bizottságait, vala-
mint egyházunk minden egyházi és világi vezérét és 
munkását, tanárokat és tanítókat, nyújtsák felém támo-
gató kezüket. 

Munkálkodásom eredménye a Mindenható Istennek 
kezében van, kinek erejével törekszem hivatásomat 
betölteni. Arról biztosíthatom a főtisztelendő egyetemes 
közgyűlést, hogy a velem szemben megnyilvánult 
bizalom életem külső vonalán felemel ugyan, de ben-
sőmben annál inkább megaláz, mert fokozott mértékben 
állítja elém elhivatásom nagysága érdemtelenségemet 
és erőim fogyatékos voltát. 

Egy bizonyos, hogy szívem és lelkem tele van 
jószándékkal és nemes elhatározással és hogy nem hiú 
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uralkodásra törekszem, hanem hasznos szollá lásra 
ajánlom csekély életerőmet. 

Eljárásomban tévedhetek és ezen tévedéseimhez 
előre is kérem szíves elnézésüket, de arról legyenek 
kérem meggyőződve, hogy lelkiismeretem parancsszaván 
kívül más iránytűt nem ismerek. A 

Magyarhoni ág. hitv. evang. egyet, egyházunk 
' egyetemes egyházi és iskolai felügyelői székét ezennel 

elfoglalom. 
isten engem úgy segéljen. 

A nagyszabású és ismételten tetszésnyilvánításokkal kértis székfoglalóbeszéd elhang-
zása után elsősorban a Kormányzó Úr 0 Főméltóságának dr. Raffay Sándor püspökhöz intézett 
leirata olvastatott fel, amelyben őt megbízta, hogy a beiktatóünnepélyen báró Radvánszky 
Albert egyet, felügyelőt az ő nevében üdvözölje és az egyet, egyház érdekében kifejtendő 
működéséhez legjobb kívánságát tolmácsolja. A leirat felolvasása után dr. Raffay Sándor 
püspök így üdvözli a Kormányzó Úr 0 Főméltósága nevében és megbízásából az újonnan 
megválasztott egyet, felügyelőt : 

A reám ruházott felette megtisztelő megbízás alapján Magyarország Kormányzója 
0 Főméltóságának nevében az állást megillető tisztelettel és meleg magyar szívvel köszöntöm 
Méltóságodat egyetemes felügyelői tisztének megkezdésekor. Köszöntöm egy történelmi hivatást 
magyar hazánk javára és előmenetelére századok óta nagy kulturális munkával betöltő egyház 
vezéri székében. Isten gazdag áldása kísérje Méltóságod működését, melyet a mainál dicső-
ségesebb mult eszményeinek követésével a mainál boldogabbnak és szebbnek óhajtott jövő 
érdekében őseitől örökölt vallásos és hazafias lélekkel végezni kíván. Isten áldja meg Méltó-
ságodat és annak az egyháznak munkáját, melynek élére állította a közbizalom. 

Ezen üdvözlés elhangzása után felolvastatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
leirata, melyben báró Radvánszky Albertnek a megüresedett egyet, felügyelői székbe való 
beiktatása alkalmából a magyarhoni ev. keresztyén egyház egyetemét üdvözli és az összes 
gyülekezeteknek őszinte jó kívánatait fejezi ki. Kifejezést ad annak, hogy báró Radvánszky 
Albertben egy olyan egyéniség került az egyik hazai protestáns egyház vezérlő férfiai közé, 
akinek puritán jelleme és munkaerejének teljessége a legfőbb biztosítéka annak, hogy szeren-
csétlen országunk régi fényét, társadalmunk megzavart erkölcsi életét, és ezzel a régi magyar 
puritán erkölcsök restitucióját a keresztyén felekezetek egymást kölcsönösen és őszintén támo-
gató testvéries egyetértése útján visszaállíthatjuk. Ezután a további üdvözléseket fogadta az 
egyet, felügyelő, a református testvéregyház részéről dr. Ravasz László püspök üdvözölte, azután 
az unitárius egyház részéről dr. Hajós Béla Köri felügyelő-gondnok, a görögkeleti egyház 
Nedelykovics Velimir esperes-stawrophor, szentszéki alelnök, a skandináv egyházak nevében 
Johnson Gisle norvég lelkész és misszionárius, hasonlóképen Pest vármegye küldöttsége nevé-
ben Agorasztó Tivadar alispán, az Erzsébet-tudományegyetem nevében pedig annak rektora, 
dr. Kérészy Zoltán üdvözölte az új egyet, felügyelőt. Ezután dr. Kéler Zoltán dunáninneni 
ker. felügyelő üdvözli őt az összes kerületek, esperességek, egyházak és intézmények nevében, 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a tanügyi bizottság elnöke az összes tanintézetek nevében, Ziermann 
Lajos az egyet, gyámintézet, Paulik János a magyarországi ev. lelkészegyesület, Taubinger 
Rezső ezredes-lelkész az ev. tábori lelkészi kar nevében, Kapi Béla püspök és báró Kaas 
Albert a Luther-társaság, illetve Luther-szövetség nevében, végül az egyet, főjegyző a tiszt-
viselői kar nevében üdvözli az új egyet, felügyelőt, ki az üdvözléseket egyenként meleg sza-
vakkal megköszönvén, az ünnepélyes közgyűlést berekeszti és a napirenden levő tárgyak le-
tárgyalására az ülés folytatását délutánra tűzi ki. 

D é l u t á n i ü l é s . 

5. (Sz.) Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő az ülést megnyitván, elsősorban 
üdvözli az újonnan megválasztott dunáninneni kerületi püspököt, Kiss Istvánt és a tiszai egy-
házkerület felügyelőjét, dr. Zelenka Lajost, kik mint beiktatott püspök, illetve felügyelő, először 
vesznek részt az egyetemes közgyűlésen ; továbbá hálás köszönetet mond dr. Zsigmondy Jenő 
kerületi felügyelőnek az utóbbi években a távollevő, illetve lemondott egyetemes felügyelő 
helyett teljesített odaadó fáradozásaiért. 
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Az egyetemes közgyűlés a maga részéről is üdvözli Kiss István püspököt és 5—í>. 
dr. Zelenka Lajos kerületi felügyelőt és meleg köszönetének ad kifejezést dr. Zsig-
mondy Jenő kerületi felügyelő iránt az egyetemes egyház érdekében kifejtett önzetlen 
és odaadó, buzgó munkálkodásáért. 

6. (Sz.) Egyetemes főjegyző bejelenti, a zsinati előkészítő bizottság nevében, hogy a 
bizottság működését megkezdte és az alapvető kérdések tárgyalására albizottságot, küldött ki, 
amelynek referensévé dr. Stráner Vilmos theol. igazgatót kérte fel; továbbá kiküldte az 
egyházalkotmány többi részei átdolgozásának előkészítésére a referenseket. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

7. (Sz.) Tárgyaltatik az egyetemes pénzügyi bizottság jelentése a Luther-szövetségnek 
a foiyó évre engedélyezett 1 7a millió korona hitel ügyében, melyet az E. A. 232. § ának 
analógiájára, illetve alapján a Luther-szövetségnek rendelkezésére bocsátott, hogy egyház-
mentő társadalmi munkáját minél előbb megkezdhesse. Megtette ezt annál inkább, mert a 
Luther-szövetség elnöki tanácsának tagjai ezen összegért teljes anyagi és erkölcsi garanciát 
vállaltak. 

Az egyet, közgyűlés a tett intézkedést a maga részéről is jóváhagyólag 
tudomásul veszi, maga is át lévén hatva azon meggyőződéstől, hogy egyházunk 
jövőjét csakis az egyházhívek társadalmi megszervezése biztosíthatja. 

8. (Sz.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület felterjesztése az eperjesi (miskolczi) kol-
légiumi jogakadémia fenntartásának ügyében, melynek kapcsán olvastatik úgy a tiszai egyház-
kerületnek felterjesztése, mint a jogakadémiai tanárok országos egyesületének emlékirata, 
valamint Geduly Henrik püspöknek a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a jogakadémiai 
tanárok fizetéskiegészítésére szolgáló államsegélyeket beszüntető rendelet ellen emelt óvása, 
melynek kapcsán utalás történik, hogy a miniszteri rendelkezés ellenkezik az 1790/91. évi 
26. törvénycikkel, melyben jogot kaptunk, hogy mindennemű iskolát tarthatunk fenn és ellen-
kezik az 1848:20. törvénycikkel, mely szerint az állam köteles az egyházakat segélyezni; 
utalás történik továbbá, hogy a protestáns középosztály jogásznemzedéke könnyebben talál 
elhelyezkedést egy jogakadémián, mint az egyetemeken, továbbá hogy a jogtanárkérdés 
tekintetében is fontos, hogy létezzék egy az egyetemhez vezető közvetítő állomás, úgyszintén 
hogy egyházunknak is szüksége van saját intézményében jogot végzett világi férfiakra. 

Az egyet, közgyűlés a jogakadémiai tanári fizetéskiegészítési államsegély 
megvonására vonatkozó miniszteri intézkedést sérelmesnek tekinti, felterjesztést határoz 
el a miniszterelnök és a vallás és közoktatásügyi miniszterekhez, hogy mindhárom 
hitfelekezet kebelében legalább egy-egy jogakadémia fenntartásának költségeihez 
járuljon hozzá; felkéri az elnökséget, hogy ezen felterjesztést küldöttségileg adja át 
az illetékes minisztereknek, esetleg a közös protestáns bizottság, illetve a ref. con-
venttel karöltve járjon el. 

9. (Sz.) A theológiai fakultás ügyében jelenti egyet, főjegyző, hogy a Kormányzó Úr 
O Főméltósága 1923 február 8-án kelt magas elhatározásával megengedte, hogy a m. kir. 
Erzsébet-tudományegyetembe való szerves bekapcsolódással teljesjogú evangélikus hittudományi 
kar állíttassék fel, mel^ átmenetileg Sopronban helyeztessék el. Erről a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 3,336 ±/l923. számú leiratában azzal értesít, hogy az evangélikus keresztyén egy-
háznak azonban biztosíttatik a joga, hogy a viszonyok változásához képest, a in. kir. Erzsébet-
tudományegyetem meghallgatása után, az ideiglenes területi különállás megszüntetésével, az 
ág. hitv. evang. hittudományi karnak az egyetembe leendő területi bekapcsolására vonatkozólag 
előterjesztendő kérelme teljesíttetni fog. Egyúttal átküldte a Kormányzó Úr Ő Főméltósága 
által jóváhagyott alapítólevelet. 

Az egyet, közgyűlés hálásan veszi tudomásul, hogyha átmenetileg különválva 
is, végre az evang. theol. fakultás létesülni fog és ezirányban a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek is közbenjárásáért köszönetet mond, egyúttal azonban kéri. hogy 
a pályázatot a tanszékek betöltésére vonatkozólag minél előbb Írassa, ki, miután a 
fakultásnak az 1923 szeptemberben leendő életbeléptetése esetén az egyet, egyháznak 
többrendbeli intézkedést kell eszközölnie, így elsősorban a theol. akadémiának beszün-
tetéséről kell gondoskodnia. 

Egyben kimondja a közgyűlés, hogy arra az esetre, ha a tanári kinevezések 
megtörténnek és a theol. fakultás Sopronban 1923. évi szeptemberben megnyílik, a, 
jelenleg Budapesten székelő pozsonyi és eperjesi akadémiákat beszünteti, illetve azok 
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9—13. működését ideiglenesen szünetelteti és megkeresi a dunántúli kerületet, hogy a 
soproni akadémiának működését is ideiglenesen szüneteltesse, végül felkéri a püs-
pöki kart, hogy a pozsonyi akadémia vagyonának biztosítása kérdésével és a lelkész-
szeminárium felállításának kérdésével behatóan foglalkozzék. 

10. (Sz.) Tárgyaltatik az 1848 : 20. t.-c. végrehajtásának kérdése, melynek kapcsán 
aggodalommal észleli az egyet, közgyűlés, hogy a kormány — dacára annak, hogy a mai 
államsegély csak a békebeli 10-szeresét teszi ki, és így semmi tekintetben sincs arányban a 
pénzünk leromlott értékével — mégis minden vonalon a segélyezés mérvét csökkenteni igyekszik. 
Egyet, főjegyző utal előterjesztésében arra isf hogy az evang. egyházak a mai nehéz időkben 
hatványozottan érezik a felekezetek közötti viszonosság hiányát, mert a róm. kath. egyház 
ingatlanbirtokai után a jövedelmet aranyparitásban élvezi és így alig érzi a valutaromlást. 

Az egyet, közgyűlés felterjesztést intéz a m. kir. kormányhoz az 1848 :20 . 
t.-c.-nek a viszonosság elvei alapján való fokozatos, sürgős kifejlesztése iránt. 

11. (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság elnöksége bemutatja a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter 176,508. VIII. 1922. sz. leiratát, melyet a közös prot. bizottsághoz intézett 
a csekély népességű elemi iskolák megszüntetésére vonatkozólag. 

Az egyetemes közgyűlés figyelemmel arra, hogy a közös prot. bizottság ez 
átiratra már felelt : jelenleg válaszolni nem kíván, de kiadja az egyetemes tanügyi 
bizottságnak, hogy e rendeletre vonatkozólag tegyen előterjesztést. 

12 . (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság elnökségének jelentése és javaslata alapján 
a) Alexy Lajos és Kiszely János : Bibliai történet az elemi iskolák I—II. osz-

tálya részére, 
b) Kiszely János: Bibliai történet az elemi iskolák III—IV. osztálya számára — 

című tankönyvül engedélyeztetik. 
13. (Sz.) Ezután dr. Raffay Sándor püspök terjeszti elő jelentését a rendes közgyűlés 

óta lefolyt időben a külföldi egyházakkal folytatott érintkezésekről. 
A mult év őszén tartott egyetemes közgyűlés óta a külföldi evang. egyházakkal és 

keresztyén egyházi közösségekkel az érintkezés állandóan folyamatos maradt. 
1. Az amerikai lutheránus testvérek megbízásából a mult év október végén megláto-

gatott Larsen Lőrinc dr., az amerikai Nemzeti Lutheránus Tanács elnöke, kétnapi itt tar-
tózkodása alatt egyházunk anyagi és erkölcsi támogatásának ügyét beszélte meg. E látogatás 
alkalmával az Országos Luther-Szövetség elnöke, Kaas Albert báró is beható tárgyalásokat 
folytatott Larsen elnökkel, különösen abban az irányban, hogy tőlünk néhány angolul is tudó 
fiatal lelkész menjen ki az amerikai belmisszió tanulmányozására. Látogatása alkalmából 
Larsen doktor hét- és félmillió koronát adott át, mint immár ötödik amerikai segélyt az 
általa előre meghatározott célokra. Ez összeget a kerületek püspökeiből álló bizottság a követ-
kezőkép osztotta meg: a dunántúli egyházkerület kapott 2.390,000 koronát, a dunáninneni 
910,000 koronát, a bányai egyházkerület 2.330,000 koronát, a tiszai kerület 870,000 koronát 
s végül a szarvasi árvaház 1.000,000 koronát. E segélyek kiosztása folyamatban van. Amilyen 
hálás szívvel kell megköszönnünk a Larsen elnök úr által küldött ez újabbi kegyes adományt, 
éppen olyan nagy fájdalommal és megilletődéssel gyászoljuk e kiváló egyházi férfiúnak hir-
telen elhúnytát. A fárasztó európai kőrútban kimeiülve, az alig negyvenéves, hatalmas fizi-
kumú ember folyó évi január 28-án, mikor az amerikai Egyesült Lutheránus Egyházak gyűlésén 
munkájának eredményéről beszámolt, az elfáradt test hirtelen összeomlott és egyheti vergődés 
után kimúlt. Halála nemcsak az amerikaiaknak, hanem az európaiaknak is nehezen pótolható 
veszteség. Mi egy bölcs és jószívű barátot vesztettünk benne. Én ugyan már kifejeztem részvétünket 
a Nemzeti Lutheránus Tanácsnak, mégis tisztelettel kérem, hogy az egyetemes közgyűlés 
is hivatalosan tolmácsolja őszinte részvétét ez oszlopos lutheránus vezérember elhunyta felett. 

2. A mult év nyarán Koppenhágában az európai protestantizmus helyzetével foglal-
kozó nemzetközi egyházi konferencia megküldvén jegyzőkönyvét és határozatait, azt kéri, 
hogy miután megalakult az Egyházi Segítés központja, az egyes államok egyházai, amennyire 
lehetséges, közös bizottságot alakítsanak az érintkezés fenntartására, ha azonban ez bármely 
okból nem volna kivihető, akkor a külön egyházak külön bizottságai vegyék fel a központtal 
az érintkezést. Tisztelettel javaslom, méltóztassék kimondani, hogy Magyarországon egy közös 
bizottság alakítását az egyetemes közgyűlés helyesnek és megfelelőnek tartja s azzal az 
elnökséget megbízza. 

3. A Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszövetségének szervező titkára Rev. D. 
Alexander Ramsay, február folyamán több hetet töltött közöttünk, mely alkalommal úgy az 
evangélikus, mint a református egyház néhány fontosabb gyülekezetébe is ellátogatott s az 
elnökség megbízásából azt a kérést terjesztette elő, hogy a szervezetben eddig is résztvevő 
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országos egyházak képviselői és kiküldöttei a hivatalos egyház által ténylegesen ismertessenek 14 
el. Ezzel e világszövetség nem egyháztársadalmi, hanem egyházszervezeti képviselőkből alakul 
s így természetesen a hozandó határozatainak is nagyobb súlya lesz. Tisztelettel javaslom, 
hogy Ramsay doktor óhajtása szerint az egyetemes közgyűlés alakítsa meg azt a bizottságot, 
mely a többi magyarországi keresztyén egyház bizottságával együtt ez egyházi világszövetség 
magyar osztályát képezné. 

4. A mult év őszén Németországban megalakult a Kontinental Verband für Innere 
Mission und Diakonie, mely azt a tisztességet tette meg velem, hogy igazgatótanácsába engem 
is beválasztott. Midőn ezt tisztelettel bejelentem, egyúttal kérem az egyetemes közgyűlést, 
méltóztassék e nagyfontosságú egyesület megalakulását örvendetes tudomásul venni és meg-
engedni, hogy azt az egyetemes egyház nevében üdvözölhessem. 

5. Ezzel kapcsolatosan tisztelettel kérem, méltóztassék tudomásul venni, hogy az 
upsalai érsek elnöklete alatt működő és a róm. kath. egyház kivételével a többi ker. egy-
házakat krisztianizáló életmunkára egyesítő egyházi világkonferencia az európai bizottságban 
nekem nemcsak helyet adott, hanem a kelet urópai államok protestáns egyházainak kép-
viseletével is megbízott. 

6. A szászországi lutheránus egyház Prof. Dr. Ihmels leipzigi egyetemi tanár szemé-
lyében megválasztotta első országos püspökét. Minthogy e kiváló férfiú egyúttal a magyar-
honi evang. egyetemes egyházat is magában foglaló Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kon-
ferenznek is elnöke, tisztelettel javaslom, méltóztassék őt magas tisztségében testvéri szeretettel 
üdvözölni. 

7. Végül meg kell emlékeznem arról a megaláztatásról és szenvedésről, mely német-
országi testvéreinket a francia megszállás embertelenségei következtében sújtja. Ennek a 
megszállásnak politikai vonatkozásait sem érinteni, sem elbírálni, vagy megítélni mi, mint 
egyházi testület nem érezhetjük magunkat sem kötelezve, sem feljogosítva, Mint erkölcsi tes-
tület azonban kell, hogy megütközésünket fejezzük ki a szeretet vallásának összes igazságait 
megcsúfoló és a kultúra követelményeit megalázó ama bánásmód felett, melyet az emberiség 
művelődésének szolgálatában az emberiség által igaz értékében fel sem becsülhető érdemeket 
szerzett német nép most a gyűlölet és önzés tobzódása alatt szenvedni kénytelen. Javaslom, 
fejezze ki az egyetemes gyűlés őszinte részvétét és együttérzését a szenvedő német nép és 
az evángélium lelkét hordozó hittestvérek iránt s az evangélium emberszeretetet parancsoló 
isteni törvénye nevében tiltakozzék a népek egymást pusztító gyűlöletének szabad érvényesí-
tésével szemben. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést, meleg köszönetének adva kifejezést dr. 
Raffay Sándor püspöknek, tudomásul veszi és annak kapcsán következő határozato-
kat hozta: 

a) a közgyűlés köszönetet mond az egyesült amerikai lutheránus egyháznak 
az újabban egyházunknak juttatott segélyért és mély részvétét fejezi oszlopos vezér-
férfiának D. Lauritz Larsen-nek váratlan gyászos elhúnyta felett, 

b) az Egyházi Segítés központjába Magyarországon egy a református egyházzal 
közös bizottságot alakít, meíynek tagjainak kijelölését az elnökségre bízza, 

c) a Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszövetség magyar osztályának 
létesítéséhez hozzájárul és felkéri az elnökséget, hogy a bizottság tagjait jelölje ki, 

d) a Németországban újonnan megalakult Kontinental Verband für Innere 
Mission und Diakonie-t melegen üdvözli, 

e) a közgyűlés az Allgemeine Evangelisch-Lutherische Konferenz elnökét, 
Prof. D. Ihmels lipcsei egyetemi tanárt a szászországi lutheránus egyház országos 
püspökévé történt megválasztása alkalmából melegen üdvözli, 

f ) a közgyűlés őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki a francia meg-
szállás alatt szenvedő német nép és evangélikus hittestvéreknek és tiltakozását 
fejezi ki az ellen, hogy most a békekötés után még mindég a népek egymást pusztító 
gyűlölete érvényesülhessen. 

14. (Sz.) Egyetemes főjegyző bejelenti, hogy Gyurátz Ferenc nyug. püspök elkészült 
az agenda tervezetével és azt beterjesztetette. 

Az egyet, közgyűlés a tervezetet véleményes javaslattétel végett a püspöki-
karnak kiadja. 

15. (Sz.) Tárgyaltatik Duszik Lajos lelkésznek indítványa, hogy az egyház a reverzális-
adás kérdésében szigorúbb álláspontot foglaljon el és hogy az egyház minden fokozatán csak 
oly egyháztagok viselhessenek hivatalt, kik összes gyermekeiket evangélikus vallásban neveltetik. 

Az egyet, közgyűlés az indítványt átteszi a zsinati bizottsághoz.. 



20. IB. (Sz.) Olvastatik az osztrák külügyminisztérium válasza, melyet a nyugatmagyar-
országi elszakított egyházak érdekében a külügyminiszter útján hozzá intézett felterjesztésünkre 
küldött; e szerint az osztrák kormány tudatja, hogy ezen az elszakított területen levő egyházakra 
az osztrák császári pátens joghatályát kiterjesztette és így ezen egyházak a magyarországi 
evang. egyházzal további összeköttetésben nem állanak, elesik tehát annak szüksége és 
lehetősége, hogy ezen egyházak hívei a magyarországi egyházi szervek ülésein részt vegyenek. 

Az egyet, közgyűlés sajnálattal értesül az osztrák kormánynak ezen állás-
foglalásáról. 

17. (Sz.) Egyetemes főjegyző bemutatja a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
14,383/922. számú leiratát, melyben a kizárólag fizetésükre utalt egyházi alkalmazottaknak 
az állami kedvezményes ellátásban való részesítése tárgyában intézett felterjesztésünkre azon 
szomorú értesítést adja, hogy a pénzügyminiszter elvi és pénzügyi okokból ezeknek a kedvez-
ményes ellátásba való bekapcsolásához nem járulhatott hozzá, annál kevésbbé, mert a kormánynak 
álláspontja éppen az, hogy a természetbeni ellátást fokozatosan az egész vonalon lecsökkenti. 

A közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul. 

18. (Sz.) Egyetemes főjegyző előterjeszti a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
181,851/1922/VIII. c. ü. o. számú leiratát, a tanítói javadalmak megállapítása tárgyában, 
amelyben kifejezést ad azon állásfoglalásának, hogy amennyiben egyes konkrét esetekben 
beigazoltatnék, hogy valamely tanítói állással állandóan lelkészi teendők is voltak egybekötve 
s az állásról felvett javadalmi jegyzőkönyvben feltüntetett javadalom egyes részei eredetileg 
kifejezetten a lelkészi teendők díjazására adattak, hajlandó az ily lelkészi javadalomnak a 
tanítói javadalomtól való elválasztására és a javadalmi jegyzőkönyv megfelelő kiigazításához 
hozzájárulását megadni. 

Az egyet, közgyűlés ezen leiratot tudomásul veszi és a zsinati bizottsághoz 
átteszi, hogy esetleg a leviták alkalmaztatása kérdésében a zsinat állást foglalhasson. 

19. (Sz.) Tárgyaltatik Kapi Béla püspök indítványa, hogy mondja ki az egyet, gyűlés, 
miszerint : 

1. a missziói gyülekezetek fenntartási szükségleteinek biztosítását egyetemes közegyházi 
kötelességnek tartja s arról rendelkezésére álló anyagi eszközeivel és szükség esetén új anyagi 
források biztosításával gondoskodni kíván. 

2. Missziói gyülekezeteknek minősítendők azon lélekszámra erőtlen és szegény városi 
gyülekezetek, melyek túlnyomó többségben készpénzfizetéses egyháztagokból állanak s melyeknek 
semmi néven nevezendő földbirtokuk nincsen. 

3. A segélyösszeg igazságos megállapíthatása céljából felkérendők az egyházkerületek 
püspökei, hogy a segélyre szoruló gyülekezetekre vonatkozó kimutatást a következő rovatok 
szerint összegyűjtsék s a segélyezendők névsorát megállapítsák: 1. sorszám; 2. a gyülekezet 
neve; 3. lélekszám; 4. a gyülekezet tagjai foglalkozás szerint; 5. a kivetett egyházi adó 
összege; 6. a legkisebb és legnagyobb egyházi adó; 7. az egyházi adó az állami adónak 
hány százaléka; 8. van-e földbirtoka vagy jövedelmező ingatlana; 9. a) a lelkész törzsfizetése 
a gyülekezettől évenként, b) rendkívüli segély a gyülekezettől évenként, c) az államtól kapott 
államsegélyek összege, cl) a gyülekezettől és államtól kapott készpénzjövedelem végső összege, 
e) terményjárandóság a gyülekezettől, f ) a gyülekezettől kapott fajárandóság (szállítva, fel-
vágva vagy a nélkül). 

4. A segélyre szoruló városi gyülekezetek és missziópontok segélyezése legfőképen 
az adóalapi államsegélyből történhetik, melyre vonatkozó szabályrendeletet az 1922. évi 
egyetemes közgyűlés 122. jegyzőkönyvi pontjával 1923. év végétől kezdődőleg felfüggeszteni 
határozta. Az egyetemes adóalapi államsegély teljes felszabadulásáig az egyetemes egyház 
más államsegélyeiből nyújtson fedezetet és pedig oly mértékben, hogy az ezen célra meg-
szavazott 400,000 K segély megfelelő összegre kiegészíttessék. 

Az egyet, közgyűlés az indítványokat magáévá teszi, egyúttal az adóalapból 
a folyó évre ezen célokra 800,000 K-t utalványoz. 

20. (Sz.) Egyetemes főjegyző beterjeszti az Első Keresztyén Biztosító-Intézet Részvény-
társaságnak ajánlatát, hogy amennyiben az egyházak új biztosítási szerződéseket kötnének, 
hajlandó a biztosításokat ugyanolyan feltételek mellett eszközölni, mint a többi biztosítási 
intézetek. 

Az egyet, közgyűlés ezen biztosítóintézetnek ajánlatát az egyházak figyel-
mébe ajánlja. 
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21. (Sz.) Olvastatik dr. Vass József népjóléti miniszternek dr. Raffay Sándor püspökhöz 21—25. 
intézett átirata, melyben közli, hogy a betegségi és balesetbiztosítás újjászervezése során a 
biztosítás jótéteményeiben részesíteni kívánja az ipari és kereskedelmi alkalmazottakon kívül 
mindazon osztályokat, amelyek gazdasági helyzetük következtében a mai nehéz viszonyok 
között a szokottnál is nagyobb mértékben reá vannak utalva a biztosítás útján szociális 
támogatásra' és ezek között elsősorban a törvényesen bevett vfelekezetek tisztviselőire és 
intézményeire utal. Önként* érthető, hogy a biztosítás fejében bizonyos járulékok volnának 
fizetendők, amelyeket a betegségi biztosításkor felerészben a munkaadó, felerészben a biztosí-
tottak viselnének, vagyis az esetben, ha az egyházak tisztviselőire ezen kötelező biztosítás 
kiterjesztetnék, az egyházakra bizonyos állandó teher viselése válna szükségessé. 

Az egyet, egyház bár örömmel üdvözli a biztosítás szociális előnyeit, miután 
azonban az bizonyos teherviseléssel jár, felhívja az összes egyházakat, hogy ezen 
kérdést saját hatáskörükben tárgyalják meg és elhatározásukat mielőbb hivatalos 
úton terjesszék fel. Egyúttal felterjesztést intéz a népjóléti miniszterhez, hogy a 
kötelező biztosítást a törvénytervezetben ne mondja ki, hanem biztosítson magának 
a törvényben felhatalmazást arra, hogy ezen törvény hatályát utóbb egyes társadalmi 
osztályokra kiterjeszthesse. 

22. (Sz.) Olvastatott a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a lelkészek havi drágasági 
és rendkívüli segélyenek kérdésében 8920/1923. szám alatt dr. Raffay Sándor püspökhöz 
intézett leirata, melyben a miniszter a segélyezést azon feltételhez köti, hogy az illetőnek ne 
legyen évenként 30 q búza, (w) 1000 K értéknél több járandósága, illetve a készpénzfizetésűeknél 
70,000 illetve 60,000 K-t meghaladó illetménye. 

Az egyet, közgyűlés ezen megállapítást a városi és általában a tisztán kész-
pénzbeli illetményekkel bíró lelkészekre és tisztviselőkre sérelmesnek tartja, mert 
az értékhatár a mai gabonaárak mellett már egy havi megélhetésre is alig elegendő, 
miért is elhatározza, hogy felterjesztést intéz a miniszterhez, hogy ezen rendel-
kezést megváltoztassa és az értékhatárt a 30 q búza mindenkori értékének megfelelő 
összegben állapítsa meg. 

23. (Sz.) Tárgyaltatik több esetből kifolyólag a lakáshivatalok által gyakorlatba vett 
azon szokás, hogy a parókiákat is rekviráltatja, dacára annak, hogy a lelkészi lakások még 

í a katonabeszállásolás alól is fel vannak a törvény szerint mentve. 
Az egyet, közgyűlés felterjesztést intéz a népjóléti miniszterhez, hogy rende-

letileg intézkedjék és mentesítse a lelkészlakásokat mindennemű rekvirálás alól. 

24. (Sz.) Tárgyaltatik a pénzügyi-bizottság javaslata folytán a napidíjak megállapítása. 

Az egyet, közgyűlés az újabb drágulás figyelembevételével további intéz-
kedésig a közgyűlésen és a bizottsági üléseken résztvevő tagok napidíját 1500 K-ban 
állapítja meg. 

25. (Sz.) Végül az elnöklő egyetemes felügyelő a gyűlés tagjainak, Geduly Henrik 
püspök az elnöklő egyet, felügyelőnek a tanácskozás bölcs vezetéséért a közgyűlés nevében 
köszönetet mondván, a közgyűlés az elnöklő püspök buzgó imájával befejeztetett. 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k. Bancsó Antal s. k. 
ker. felügyelő, egyet, felügyelő-helyettes, világi elnök. egyházi egyet főjegyző. 

Br. Radvánszky Albert s. k. Dr, Lehotzky Antal s. k. 
egyet, felügyelő, világi elnök. világi tb. egyet, főjegyző. 

Geduly Henrik s. k. Dr. Mikler Károly s. k. 
püspök, egyházi elnök. világi egyet, aljegyző. 

Dr. Szelényi Aladár s. k. Tóth József s. k. 
világi egyet, főjegyző. egyházi egyet, aljegyző. 

Belicza András s. k. 
egyházi egyet, aljegyző. 

Hitelesítjük : 
lándori dr. Kéler Zoltán s. k. Br. Kaas Albert s. k. 

Broschkó G. Adolf s. k. 
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FÜGGELÉK. 
A magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyetemes egyház részéről kibocsátott 

és a magyar királyi Erzsébet-tudományegyetembe bekebelezett, teljes jogú ágostai hitvallású evangélikus 
hittudományi kar szervezésére vonatkozó 

ALAPÍTÓLEVÉL. 

A magyar királyi kormány, a magyar királyi Erzsébet-tudományegyetem és a magyarországi ágostai 
hitvallású evangélikus keresztyén egyetemes egyház között folytatott tárgyalások eredményeként, a magyar 
királyi kormány az ágostai hitvallású evangélikus lelkészképzés fontosságát méltányolva, a testvér refor-
mátus egyházzal való egyenlő elbánás és a vallásfelekezetek egyenjogúságának elvét szem előtt tartva : 
elhatározta, hogy a kérdést a magyar királyi Erzsébet-tudományegyetembe szervesen beillesztett ágostai 
hitvallású evangélikus hittudományi kar felállításával oldja meg. A magyarországi ágostai hitvallású evan-
gélikus keresztyén egyetemes egyház a megoldást az 1921. évi november hónapnak 10-én és 11-én tartott 
közgyűlésén felvett jegyzőkönyv 46. pontja ^alatt hozott határozatával elfogadván, a további szükséges 
intézkedések megtételével, valamint a magyar királyi kormánnyal kötendő szerződést magában foglaló 
alapítólevél kiállításával az alólírott öttagú bizottságot teljes hatalommal felruházta. 

Mi, alólírottak, a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyetemes egyház teljes 
hatalmú bizottságának tagjai, a magyar királyi Erzsébet-tudományegyetem képviselőivel folytatott tárgya-
lások és megállapodások következménye gyanánt, az alább következő alapítólevelet állítjuk ki. 

1. A magyar királyi Erzsébet-tudományegyetem kebelében felállítandó ágostai hitvallású evangélikus 
hittudományi karon nyolc rendes tanszék rendszeresíttetik az alábbi megnevezésekkel : 

a) Ószövetségi írásmagyarázat és theológia. 
b) Újszövetségi írásmagyarázat és theológia. 
c) Rendszeres theológia. 
d) Egyetemes keresztyén egyháztörténelem. 
e) Gyakorlati theológia. 
f ) Egyházi jog (különösen a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus egyház alkotmánya és 

igazgatása) és magyar protestáns egyháztörténet. 
g) Vallástörténet, vallásbölcsészet és keresztyén neveléstudomány. 
h) Újszövetségi írásmagyarázat és a rendszeres theológia segédtudományai. 
A magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén Egyetemes egyház fenntartja magának 

azt a lehetőséget, hogy a mutatkozó szükséghez képest az egyetemi tanács útján további rendes tanszékek 
felállítását kívánhassa. 

A felsorolt tanszékeken működő tanárok köteles heti óraszáma tíz. Az előadások a megállapítandó 
sorrendben, nyolc félévre osztva tartan dók és az előírt vizsgálatok alapjául szolgálnak. 

E szorosan theológiai tárgyakon kívül a nyolc félév alatt kötelesek lesznek a hallgatók az egy-
házban szokásos istentiszteleti nyelveket tanulmányozni és elsajátítani, továbbá 

a) két féléven át két, vagy egy féléven át négyórás előadásban közegészségtant; 
b) két féléven át legalább négyórás előadásban közgazdaságtant; 
c) egy féléven át legalább négyórás előadásban magyar közjogot; 
d) két féléven át legalább háromórás előadásban magyar történelmet hallgatni, a kollokvium 

kötelezettsége nélkül. 
Kívánatos továbbá, hogy amennyiben idejük és képességük engedi — ugyancsak a kollokvium 

kötelezettsége nélkül — az egyetem jog- és államtudományi karán magyar magán- és közigazgatási jogi, 
bölcsészet, nyelv- és történettudományi karán pedig irodalomtörténeti, nyelvészeti, művelődéstörténeti, 
filozófiai és pedagógia kollégiumokat hallgassanak. 

A hittudományi karon rendszeresített előadások megtartásáról a hittudományi kar tanári karának 
kell megfelelő módon gondoskodnia. Azon tárgyak előadására pedig, melyeknek hallgatása a hittudományi 
kar hallgatóira nézve az egyetem más tudománykarán jelen alapítólevélben kötelezőnek vagy kívánatosnak 
mondatott ki, a hittudományi karnak az egyetem székhelyétől ideiglenes távolléte tartamára, a lehetőség 
szerint és a feltétlen szükséghez képest, előadók bizatnak meg. Az előadók meghívása az egyetem arra 
illetékes karainak hozzájárulása alapján történik. 

Kívánatos, hogy a kötelező heti tíz óra keretén belül minden tanszéken szemináriumi munka is 
végeztessék. 

2. Az ágostai hitvallású evangélikus hittudományi karon az egyetemi vizsgálatok a következők : 
a) A negyedik félév végén első alapvizsgálat, melynek tárgyai : 
bölcsészettörténet, általános keresztyén és neveléstörténet, theológiai enciklopédia; 
b) a hatodik félév végén második alapvizsgálat, melynek tárgyai : 
általános vallástörténet és vallásbölcsészet, egyetemes keresztyén egyháztörténet, egyházi jog és 

magyar protestáns egyháztörténet, az ótestámentomi iratok tudományos magyarázata. 
Kivételes esetekben az alapvizsgálat az ötödik, illetve hetedik félév elejére halasztható. A vizs-

gálat elmaradása, vagy sikertelensége esetében a következő félévek nem számíthatók be a tanulmányi 
időbe. Az alapvizsgálati bizottságokat a hittudományi kar alakítja meg évenként a kar nyilvános, rendes, 
rendkívüli és magántanáraiból. 

A lelkészképesítő vizsgálat (theológiai szakvizsgálat és lelkészi vizsgálat) mint nem egyetemi 
vizsgálat, az egyház által szabályozandó és megállapítandó bizottságok előtt tétetik le. 
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Azon tárgyakból, amelyek nem képezik a vizsgálatok anyagát, de hallgatásuk kötelező és a tanári 
kar a kollokvium szükségét megállapítja, a tárgyakból kollokviumot kell állani. 

A hittudományi doktorátust, a hittudományi kar által a magyarországi ágostai hitvallású evan-
gélikus keresztyén egyetemes egyház meghallgatása után szerkesztendő és a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által, az államfő jóváhagyása alapján kibocsátandó szigorlati szabályzat fogja szabályozni. 

3. Az ágostai hitvallású evangélikus hittudományi karra a hallgatók a görög nyelvből is kiegé-
szítő érettségi vizsgálatot tett gimnáziumi érettségi bizonyítvány alapján iratkozhatnak be, az egyetem 
Tanulmányi, Fegyelmi és Tandíjszabályzatának erre*vonatkozó rendelkezései értelmében. A beiratkozott 
hallgatók névjegyzékét a hitttudományi kar nyilvántartás céljából közli az egyházi hatósággal. 

4. A Magyarország területén jelenleg fennálló ágostai hitvallású evangélikus theológia akadémiákon 
a hittudományi kar szervezéséig, valamint a Magyarországtól elszakított részeken fennállott ágostai hitvallású 
evangélikus theológiai akadémiákon a megszálló hatalom részéről történt átvételt megelőzőleg eltöltött 
tanulmányi idő a hittudományi kar tanulmányi idejébe teljes mértékben beszámíttatik és az ott letett 
alapvizsgálatok érvényes vizsgálatok gyanánt elfogadtatnak. Ugyanez a rendelkezés marad érvényben 
ezután is a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus theológiai akadémiákon eltöltött tanulmányi időre 
és a letett alapvizsgálatokra vonatkozólag, amennyiben az illető akadémia tanulmányi és alapvizsgálati 
rendje a hittudományi kar tanulmányi és alapvizsgálati rendjének megfelel. 

A Magyarországtól elszakított részeken működő ágostai hitvallású evangélikus theológiai akadémiá-
kon, vagy főiskolákon töltött tanulmányi idő és az ott sikerrel kiállott alapvizsgálatok csak kivételesen 
és csak akkor számíthatók be, ha ezt a hittudományi kar felterjesztése alapján, esetről esetre, a magyar 
királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyezi. 

A külföldön töltött tanulmányi idő beszámításának, valamint a külföldön szerzett doktori oklevelek 
hofiosításának kérdését, a hittudományi kar meghallgatása után, a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által kibocsátandó rendelet fogja szabályozni. 

5. A theológiai magántanári képesítést a hittudományi kar. által szerkesztendő és a miniszter 
által jóváhagyandó habilitációs szabályzat állapítja meg; de szükséges, hogy a magántanárrá képesítendő 
jelölt hittudományi doktor és képesített lelkész legyen. A vallástörténeti és vallásbölcsészeti, valamint az 
egyházi jogi tudományszakokból kért képesítés esetén bölcsészettudományi, illetőleg jogi vagy állam-
tudományi doktorátus kívántatik. 

A magántanárok a habilitáció előtt ugyanolyan előzetes egyházi bírálat alá bocsátandók, mint a 
kinevezendő nyilvános tanárok. 

6. A hittudományi kar tanszékeinek betöltése esetén fenntartatik az egyháznak azon joga, hogy 
a pályázókat az egyházi és hitvallási hűség szempontjából megbírálja. A jog gyakorlására az ágostai 
hitvallású evangélikus egyház püspöki kara illetékes. 

A hittudományi kar tanszékei betöltése alkalmával a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által kibocsátott pályázati hirdetés után, a pályázók kérvényeit a hittudományi kar az egyetemi 
Tanács útján a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez terjeszti fel, aki azokat az egyházi és hitvallási 
hűség megállapítása céljából, az ágostai hitvallású evangélikus egyetemes egyház elnöksége útján a püspöki 
karhoz teszi át. A püspöki kar által kifogásoltak mellőzésével és kérvényeik visszatartásával, az egyetem 
hittudományi kara megejti a jelölést és a kérvényeket a jelöléssel kapcsolatos kari határozat kíséretében 
az egyetemi Tanács útján a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez terjeszti fel, aki a kinevezés iránt az 
államfőhöz előterjesztést tesz. Az egyetemi Tanács a jelölést érdemlegesen nem bírálhatja felül. 

Meghívás esetén hasonló eljárás követendő. 
Az ágostai hitvallású evangélikus hittudományi kar felállításakor, a tanszékeknek első ízben leendő 

betöltése alkalmával, a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter által hirdetett pályázat alapján, 
az egyetem szervezeti szabályzatának rendelkezései értelmében, a szükséges jelölést egy vegyes bizottság 
végezi, mely az ágostai hitvallású evangélikus egyetemes egyház három püspökéből és a magyar királyi 
Erzsébet-tudományegyetemnek az egyetemi Tanács által kiküldendő, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez is bejelentendő három, lehetőleg evangélikus, esetleg református nyilvános rendes tanárából áll. 
A bizottság elnökét az ágostai hitvallású evangélikus egyetemes egyház és a magyar királyi Erzsébet-
tudományegyetem kiküldöttei közös megegyezéssel választják. 

A hittudományi kar nyilvános rendes és rendkívüli tankra csak felavatott lelkész lehet. 
A kinevezendő tanárok úgy a megszállott területen való tartózkodásuk, mint az úgynevezett 

tanácskormány idején tanúsított magatartásukra nézve magukat igazolni tartoznak. Az igazolás joga a 
magyar királyi Erzsébet-tudományegyetem Tanácsát illeti. 

7. A magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyetemes egyház arra való tekin-
tettel, hogy az ágostai hitvallású evangélikus hittudományi karon működő tanárok csak felavatott lelkészek 
lehetnek, felettük a fegyelmi hatóság gyakorlását magának lartja fenn és az egyház alkotmányában előírt 
szabályok szerint gyakorolja. 

Ha ily esetben az egyházi hatóságok előtt megtartandó eljárás során valamely tanárral szemben 
a lelkészi jellegétől való megtosztás mondatnék ki, az arra vonatkozó határozat, jogerőre emelkedése után, 
az egyetem Tanácsával közlendő, hogy ennek alapján intézkedjék a tanszéknek mással leendő betöl-
tése iránt. 

8. A magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyház biztosítékot nyer arra, hogy 
a tanévet megnyitó és bezáró ünnepségek alkalmával az ágostai hitvallású evangélikus hittudományi kar 
tanárai és hallgatói, testületileg, hivatalosan az evangélikus istentiszteleteken jelennek meg. 

9. Minthogy az ágostai hitvallású evangélikus hittudományi kar átmenetileg és ideiglenesen Sopron 
szabad királyi városban helyeztetik el, a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyetemes 
egyház számára fenntartatik az a jog, hogy a magyar királyi Erzsébet-tudományegyetem meghallgatása 
után, az ideiglenes területi különválás megszüntetésével, az ágostai hitvallású evangélikus hittudományi 
karnak az egyetembe leendő területi bekapcsolását kérhesse és erre irányuló kérelme teljesíttessék. 

Az ideiglenes területi különválás tartama alatt: 
a) Az ágostai hitvallású evangélikus hittudományi kar tanárai közül rektor és prorektor nem 

választható. 
b) A hittudományi kar az egyetemi Tanács üléseire meghívandó ; de ha nem képviselteti magát, 

azért a Tanács határozatképes. 
c) A hittudományi doktorok avatása a hittudományi dékán, vagy prodékán jelenlétében az egyetem 

székhelyén történik. 



d) A hittudományi kar igazgatása az egyetemi Tanács, illetőleg a rektori hivatal útján történik. 
E rendelkezéstől a kar csak kivételes és nagyon sürgős esetben térhet el ; ilyen alkalommal azonban 
felterjesztései másolatát, a kivételes eljárás okának megjelölésével, az egyetem rektorának megküldi. 

10. A magyarországi ágostai hitvallású keresztyén egyetemes egyház a magyar királyi Erzsébet-
tudományegyetemen szervezendő ágostai hitvallású evangélikus hittudományi kar tanárainak a magyar 
államkincstár által viselendő fizetéséhez, rendes tanszékenként, évi tízezer koronával és rendkívüli tan-
székenként évi kétezer koronával járul. 

11. A magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyetemes egyház kötelezőleg 
kijelenti, hogy a mindenkori tanszékek létszáma szerint változó, de legalább évi hatvanezer koronát kitevő 
hozzájárulást az ágostai hitvallású evangélikus hittudományi kar, illetőleg a később felállítandó tanszékek 
működésének megkezdésekor, ezentúl is — a hittudományi kar állandó jellegét feltételezve — mindenkor 
minden szeptember hó 1-én kezdődő negyedéves előzetes részletekben, hiány nélkül befizeti a magyar 
királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter által kijelölendő magyar királyi állampénztárba. 

12. A magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyetemes egyház kijelenti, hogy 
ezen állandójellegű hozzájárulás beszolgáltatásának feltétele jelen alapítólevél 1—9. pontjaiban foglalt 
megállapodások teljesítése és állandó megtartása. 

13. A jelen alapítólevél 4 (négy) példányban állíttatott ki, melynek egy-egy példánya a magyar 
királyi vallás- és közoktatásügyi minisztériumban, a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén 
egyetemes egyháznál, a magyar királyi Erzsébet-tudományegyetemen és a magyar királyi közalapítványi 
ügyigazgatóságnál, helyeztetik el. 

Rudapest, 1922 december hó 18-án. 

A magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyetemes egyház nevében : 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k., Dr. Raffay Sándor s. k., 
egyet, felügy. hely. bányakerületi püspök. 

Dr. Szelényi Aladár s. k., Kapi Béla s. k., 
egyet, főjegyző. dunántúli püspök. 

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor s. k., 
egyet, tanügyi bizottsági elnök. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére ezt az alapítólevelet 
jóváhagyom. 

Kelt Budapesten, 1923. évi február hó 18. napján. 

P. h. Horthy s. fc. 
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