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1924. évi október hó 16. napján megtartott 

RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E . 
A gyűlés báró Radvánszky Albert egyet, egyházi és iskolai felügyelő és Kapi Béla, 

mint a jelenlévők közül hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége alatt tartatott meg. 

Az ü l é s e n j e l e n v o l t a k : 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: 

báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és 
iskolai felügyelő; 

dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző; 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a tanügyi bizott-

ság elnöke ; 
báró Feilitsch Berthold, egyet, gyámintézeti 

vil. elnök; 
dr. Lehotzky Antal, tb. világi egyet, főjegyző; 
dr. Petrik Aladár, világi egyet, aljegyző ; 
dr. Rásó Lajos, egyet, ügyész ; 
Bendl Henrik, egyet, pénztáros ; 
Góbi Imre, egyet, levéltáros ; 
Szelényi Gyula, egyet, ellenőr; 

Kapi Béla, mint a jelenlévők közül hivata-
lára nézve legidősebb püspök ; 

Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző ; 
Ziermann Lajos, egyet, gyámintézeti egyházi 

elnök ; 
Tóth József (Fancsal), egyh. egyet, aljegyző; 
Kuthy Dezső, egyet, nyugdíjint. ügyvivő; 

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

dr. Kéler József, dr. Kéler Zoltán, dr. Ze-
lenka Lajos, dr. Szelényi Aladár, dr. Zer-
gényi Jenő, Lichtenstein László ; 

Horváth Sándor (paksi), Vargha Gyula, Ba-
logh István, Kruttschnitt Antal, Sárkány 
Béla, Dómján Elek, Csővári Géza ; 

Rátz László, dr. Mikler Károly, Bancsó Antal, dr. Hittrich Ödön. 

B) 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 ; 
MesterházyErnő, a dunántúli ker. felügyelője ; 

Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke ; 
D. Raffay Sándor, a bányai kerület püspöke ; 
Kiss István, a dunáninneni ker. püspöke. 

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) M e g b í z ó l e v é l l e l : 

dr. Haberern J. Pál, dr. báró Kaas Albert, 
Landgráf János ; 

Kovács Andor, Kruttschnitt Artiai, öaguiy 
János, D. Szeberényi Lajos Zsigmond ; 

Reil Lajos, Sasskó Samu, főgimn. igazgatók. 
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b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Arató Frigyes, dr. Csengey Gyula, Földváry 
Elemér, dr. Hittrich Ödön, dr. Konkoly 
Elemér, dr. Mázor Elemér, dr. Mészáros 
Gyula, Mikolik Kálmán, dr. Németh Ödön, 
dr. Osváth Gedeon, dr. Papp Elek, dr. Pet-
rik Aladár, dr. Sailer Vilmos, Sass János, 
Sárkány Ernő, Sárkány László, dr. Scholtz 
Oszkár, Schulek János, dr. Szeszlér Hugó, 
dr. Szigethy Lajos, dr. Szmik Lajos, 
dr. Szontágh Antal, dr. Vangyel Endre, 
dr. Tepliczky Aladár, Zsigmondy Dezső, 
Zsigmondy Géza; 

Blatniczky Pál, Bódy Pál, Broschkó G. Adolf, 
Chugyik Pál, Draskóczy Lajos, Galle Ist-
ván, Geduly Lajos, Hüttl Ármin, Kálmán 
Rezső, Korén Márton, Májba Vilmos,* 
Noszkó István, Reif Pál, Szeberényi Gusz-
táv, Jörteli Lajos. 

% 

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

a) Megbízólevéllel : 

Csatáry Elek, dr. Händel Béla, dr. lándori 
Kéler Bertalan, Laszkáry Gyula, Okoli-
csányi Gyula, Rákóczy István, dr. Zelenka 
Frigyes ; 

Balogh István, Csővári Géza, Kardos Gyula, 
Kirchner Rezső, Meskó Károly, Mihálo-
vics Samu, Podhradszky János, Wenk 
Károly. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Kirchner Gyula, Veres Imre, Veres Zoltán. dr. Csengődy Lajos, Gáncs Aladár, D. Ko-
vács Sándor, Králik Ervin, Péter Henrik, 
Piri Károly, Szekej András, Szűcs Sán-
dor, Sztik Gusztáv, Zatkalik Károly, 
Zimmermann János. 

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 : 

ifj. dr. Berzsenyi Jenő, dr. Ittzés Zsigmond, 
dr. Károlyi Endre, Krug Lajos, Mihályi 
Sándor, Radó Lajos; 

Hérints Lajos, Mesterházy Sándor, Németh 
Károly, Pálmai Lajos, dr. Pröhle Károly, 
Scholtz Ödön, Takács Elek, Zongor Béla; 

'Arató István, Hollós János, főgimn. igazgatók. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

dr. Bertha Jenő, dr. Kring Jenő, Nádossy 
Elek, dr. Nádossy Imre, Strém Dénes, 
Szigethy Sándor; 

Baldauf Gusztáv, Czipott Géza, Eöszé Zsig-
mond, Kovács Zsigmond, Magyary Miklós, 
Mesterházy László, dr. Mohácsy Lajos, 
Molnár Gyula, Nagy Kálmán, Németh 
Gyula, Perl János, Schmidt János, Schöll 
Lajos, Seregély István, Varga József, 
Vértesi Zoltán, Wagner Ádám, Takács 
Béla, Tinschmidt Sándor, Zsiray Lajos, 
Zulauf Henrik. 

IV. À 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. Händel Vilmos, Lichtenstein László, 
Platthy Mihály, dr. Vietorisz József, Zor-
kóczy Sámuel; 

Duszik Lajos, Farkas Győző, Ligeti Ede, 
Marcsek János, Nemes Károly, Paulik 
János ; 

Adorján Ferenc, Moravszky Ferenc, főgimn. igazgatók. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Dessewffy Géza, dr. Foltin Endre, Fürész 
Sándor, Kovács Pál, dr. Obetko Dezső, 
dr. Schneller KáVoly, Werner Gyula, Zá-
hony Dezső, dr. Zsedénvi Béla; 

dr. Deák János, Draskóczy Lajos, Krieger 
Mihály, Weiszer Ernő. 
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1. (Sz.) A deáktéri templomban megtartott egyetemes gyámintézeti istentisztelet után, 1. 
melyen Dómján Elek imádkozott és Podhradszky János mondta a szószéki beszédet, a köz-
gyűlés tagjai az ev. iskola dísztermében gyülekeznek, báró Radvánszky Albert egyetemes 
egyházi és iskolai felügyelő a megjelenteket üdvözölvén, elsősorban bejelenti, hogy a hiva-
talára nézve legidősebb püspök, Geduly Henrik, közérdekű tárgyalások lefolytatása érdeké-
ben a megjelenésben akadályozva van, és ennek folyományaként felkéri Kapi Béla püspököt, 
mint Geduly Henrik után hivatalára nézve legidősebb püspököt, hogy a társelnöki széket 
foglalja el, amely felhívásnak Kapi Béla püspök eleget tesz. 

Ezután egyetemes felügyelő a következő nagyszabású beszéddel nyitja meg a gyűlést. 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

Az 1924. évi rendes egyetemes közgyűlés az az alkalom, amely minket itt ma 
egybegyűjtött. 

Úgy érzem, az évszám maga követeli, hogy annál néhány pillanatra megállapodjunk, 
mert ezen évszám az idők országútján fontos távolságjelző. Jelzi egyrészről, hogy már tíz 
esztendőt rohant előre az idő a világháború kitörése óta, de jelzi másrészről azt -is, hogy 
a nagy rombolás után, mit a világháború hozott, megsemmisítvén a békés világ annyi 
értékes alkotását, még csak nagyon kis utat tett meg az időnek jobb világ felé nagy lassú-
sággal döcögő szekere. 

Azt hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, hogy az évszám maga tárja előnkbe a 
problémákat, melyekkel elnöki megnyitóm kapcsán foglalkoznunk kell. Tény az, hogy köz-
gyűlésünk közvetlen feladata az egyházunk életében egy esztendő folyamán előfordult jelentős 
események, valamint a fontosabb folyóügyek letárgyalása és elintézése. De azon erkölcsi 
súlynál fogva, amelyet egyetemes egyházunk képvisel, szükséges, hogy ilyenkor az egy-
házat közvetlenül, vagy közvetve érintő korkérdésekkel is foglalkozzunk és nemcsak köz-
egyházunk, de az egész társadalom előtt is lerögzítsük azt az álláspontot, amelyet egy-
házunk, mint az évangélium letéteményese, azokkal szemben nemcsak jogosult, de köte-
lezett is elfoglalni. 

A háború kitörését követő első egyetemes közgyűlés alkalmából egyházunk akkori 
köztiszteletben álló és érdemekben gazdag egyetemes felügyelője, a háború okául a bűnt 
jelölte meg. Amennyire időszerű volt akkor a háború okával foglalkozni, annyira időszerű 
ma annak következményeit tenni vizsgálat tárgyává, annyival is inkább, miután azok egy-
házunkat közvetve és közvetlenül is súlyosan érintik. 

A háború következményeinek részletesebb vizsgálatánál úgy látom, hogy mindannak, 
ami a háború következtében lelkiekben és testiekben az emberiségre szakadt, főforrása a 
háború által anyagi téren eredményezett leromlás és az ennek nyomán felburjánzott szociális 
nyomor, ami viszont maga után vonta az erkölcsi állapotok és így a közállapotok lerom-
lását. Ámde a • szociális nyomor enyhülésével — sajnos — nem tart arányosan lépést a 
közállapotok javulása. Ennek megállapításakor nem annyira a külső rendre és fegyelemre 
gondolok, ami végeredményben hatalmi eszközökkel is biztosítható, hanem inkább a köz 
mentalitására és annak azon megnyilatkozásaira, amelyek, ha az állami törvényekkel nem 
is kerülnek ellentétbe, de ellentétben állanak az isteni törvénnyel és a keresztyén erkölcsi 
világrendet aláaknázzák. 

Mindezekből folyóan nemcsak az államnak és a társadalomnak, de az egyháznak is 
egyik legfőbb gondja kell hogy legyen a szociális nyomornak, mint az erkölcsi nyomor 
egyik főelőidézőjének, az enyhítése. Az ehhez szükséges anyagi eszközök azonban sajnálatos 
módon nem állanak az egyház rendelkezésére, legalább is nem kellő mértékben. 

Köztudomás szerint mind egyetemes egyházunk, mind kerületeink, valamint 
alsóbbfokú többi egyházi közületeink is nagy anyagi nehézségekkel küzdenek. Számba-
vehető anyagi főerőforrásaink egyike : a hívek adózóképessége, az egyház számára aligha 
lesz fokozottabb mértékben igénybevehető. Ezt úgyszólván a végsőkig kimeríti az állam-
hatalom, mielőtt az egyház hozzáférhetne. Másik fő anyagi erőforrásunk : az állam-
segély. Ezt, papírkoronában kifejezve, kétségtelenül tetemesen felemelt mértékben élvezzük, 
de a békeévek aranyértékű, akkor is szűkreszabott mértékét az állam elvitathatatlanul 
felette nehéz pénzügyi helyzete következtében aligha fogjuk egyhamar elérhetni. Remélnünk 
kell azonban — amit egyébként a viszonosság elvéből folyóan jogosan el is várhatunk — 
hogy az állam, méltányolva azt a tényt, hogy az állarrf sem lehet erős ott, ahol az egyház 
gyenge, pénzügyeinek konszolidálásával kapcsolatosan már csak saját jólfelfogott érdeké-
ben is fokozott mértékben fogja egyházunkat gondoskodásának körébe belevonni. 

Nagy gondot okoz a lelkészi kar különösen készpénzfizetésű részének ínséges hely-
zete s ez komoly aggodalmakra ad okot. Félő, hogy az anyagi gondok alatt felőrlődik 
ereje és elernyedt erővel nem tudja majd felvenni és úgy lefolytatni a harcot a korszellem 
túlzásaival szemben, amint azt az egyház és az evangélium érdeke megkívánná. Nagyon 
szomorú jelenség az is, hogy az önálló hitoktatói intézmény, amelynek létesítése az állam 
részéről a konszolidáció terén igen helyesen a legelső alkotások közé tartozott, nemcsak 
hogy még mindig nincs kellőképen megalapozva, állandósítva, hanem ellenkezőleg, hit-

í* 
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1. oktatóinknak még a létminimumot sem biztosító illetményei legutóbb az állam részéről még 
tetemesen le is szállíttattak, nem is szólva arról, hogy újabb állások szervezését az állam 
teljesen beszüntette. ínséges helyzetről szólva, első helyen nyugdíjas lelkészeink és özvegyeink 
sanyarú helyzetéről kellett volna beszélnem. E téren valamit tenni egyházunknak eminens 
kötelessége és érdeke. Az állam mélyreható támogatását ez ügyben sem nélkülözhetjük. 
Kifejezetten hangsúlyoznom kell azonban, hogy e kérdésnek rendezése egyházunknak nem-
csak volt lelkészeivel szemben elsőrangú erkölcsi kötelessége, de érdeke is a jelen és a 
jövő szempontjából egyaránt. A mai nyugdíj mellett ugyanis élemedettkorú lelkészeink nem 
tudnak nyugdíjba menni, ami természetszerűleg bénítólag hat sok egyházközségünk egész 
életére, fejlődésére. 

Jóllehet a szociális nyomor egyházunknak hivatalos funkcionáriusaival szemben is 
éppen elég gondot okoz, mégsem szabad szem elől tévesztenünk azt, hogy az egyháznak 
szélesebb körökkel szemben is vannak e téren kötelezettségei. Be kell vallanunk, hogy az 
egyház kötelezettségeinek szociális oldala eddigelé nem részesült kellő méltánylásban. Azt 
hiszem, munkánk e részének fokozottabb figyelemre méltatása ma, amikor ez a kérdés 
tolult minden kérdések homlokterébe, önmagától adódik, és e téren tennie kell az egyház-
nak minden fokozatán, hogy úgy fejezzem ki magamat : többet, mint amennyit tenni képes. 
Nagyon üdvösnek tartanám, ha e szempontok szem előtt tartásával egyetemes gyáminté-
zetünk alapszabályszerűleg szélesebb alapokon építené ki szervezetét, s így a mainál szé-
lesebb körben lehetne a hivatalos egyháznak eléggé meg nem hálálható módon segítségére. 

Szociális munkára nemcsak a krisztusi könyörületesség kötelezi el az egyházat, de 
az a tapasztalat is, hogy az anyagi nyomorral szorosan összefügg az erkölcsi nyomor és 
az a zavaros helyzet is, amely vallási és egyházi tekintetben lábrakapott a világon mind 
az egyházon belül, mind pedig egyházközi vonatkozásban. E tekintetben hazánk is elég 
szomorú képet mutat. Itt is nagy rombolást vitt véghez e téreken a korszellem. A nyugaton 
azonban — nem is szólva a keletről — még szomorúbb a kép. Minthogy pedig, eltekintve 
a közelmúltban hozzánk keletről behatolt, de nálunk remélhetőleg végkép elintézett 
bolsevista veszedelemtől, számunkra minden mozgalom és szellemi áramlat bölcsője kétség-
telenül nyugaton ring, és, miután a magyar annyira fogékony minden iránt, ami idegen, 
attól tartok, hogy nálunk e tekintetben a legrosszabb még hátra van, miért is szükségesnek 
vélem, hogy a jövendő kilátásaival tisztában legyünk és felkészüljünk arra az esetre, ha a 
korszellem minden túlzása hozzánk is elhatna. 

A háború nyomában fakadt laza erkölcsi felfogással és élettel azonban karöltve jár 
a hit dolgaiban való eltévelyedés is. Itt nemcsak a kifejezetten vallásellenes, bűnös irány-
zatokra gondolok, de az európai kontinens több országában az egyházon belül lábrakapott 
azon különböző theologiai irányzatokra is, amelyek liberális gyűjtőnév alatt viaskodnak az 
evangéliumi pozitivizmussal és amelyek a radikálizmussal vállvetve bontogatják az egyház 
bástyáit. Sajnos, ugyanezt eredményezi nálunk a különböző szekták képviselte rajongás is. 
Az egyénnel való intenzívebb foglalkozás mellett a szekták terjedésének okát abban is látom, 
hogy jóvalutájú külföldi segítséggel módjukban áll sokat tenni a szociális nyomor enyhí-
tése körül. Ezáltal is híveket szereznek maguknak, ami egyébként annál is könnyebb 
számukra, mivel a hirdetett sokféle tan olyan fogalomzavart idéz elő, hogy abban még a 
szakértőnek is nehéz magát kiismernie, mennyivel inkább tévelyedhetnek tehát el egyes 
naiv lelkek. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy a szekták leginkább nagyobb gyülekeze-
teinkben terjednek. El kell készülnünk arra, hogy a helyzet e téren még inkább 
rosszabbodni fog. Az előkészülés alatt a szociális nyomor elleni küzdelem kimélyítését, vala-
mint minden tekintetben egységes frontnak megteremtését értem. Ha ugyanis kis táborunkat 
még a visszavonás, vagy, ami még rosszabb lenne, a tan is megosztaná, menthetetlenül 
el lennénk veszve. Hiszem és remélem azonban, hogy a lelkészek fokozott szociális és 
missziós irányú munkáján hajótörést szenvednek a szekták további kísérletei. A szekták 
elleni fokozott lelkipásztori tevékenységet annál is inkább elvárhatjuk az e tekintetben első-
sorban illetékes lelkészektől, mert leginkább veszélyeztetett egyházközségeinkben működő 
lelkészeinket a megélhetés anyagi gondjai sem akadályozzák lelkészi hivatásuk minden tiszté-
nek teljes odaadással való végzésében. 

A szórványokban élő hívek intenzívebb gondozásbavétele, eltekintve egyéb szem-
pontoktól, már csak a fentiekben vázoltakra való tekintettel is eminens kötelessége az egy-
háznak. Nem mulaszthatom el, hogy e kérdéssel kapcsolatban ne mutassak rá Kapi püspök 
úrnak közismert nagyszabású belnfissziói programmjára, mely valósággal korszakos alko-
tásnak mondható és mint ilyen, érdemes az Egyet, közgyűlés köszönettel párosult elisme-
résére. A belmissziónak minél szélesebb körben való lelkiismeretes gyakorlása, az egyes 
lelkekkel való minél behatóbb foglalkozás szempontjából kiválóan fontos szerep jut a Luther-
Szövetségnek. Ezért láttuk célszerűnek az állami hozzájárulással megszervezett új állásban 
működő, második egyetemes misszionáriusnak a Luther-Szövetség részére történt átengedését. 
Ugyanez a szempont vezette az egyetemes egyházat akkor, amikor,a hamburgi kivándorló-
csarnokokba ez év nyarán az ev.^kivándorlók lelkigondozásának megszervezésére kiküldötte 
Kuthy Dezső, lelkész, egyetemes misszionárius, urat, aki ezen sok tudást és tapintatot 
igénylő munkakört a nála megszokott, de éppen azért eléggé nem dicsérhető, példás lelke-

\ 
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sedéssel és fáradságot nem kímélő önzetlenséggel oly alaposan megszervezte, hogy őt az 1. 
ottani rendszeres munka folytatásában a siker reményében (Fürst Ervin budapesti Deák-téri 
segédlelkész személyében) fiatalabb munkaerő válthatta fel. Egyelőre minden nyáron négy 
hónapra tervezzük a hamburgi munkát, amelynek nemcsak egyházi, de nemzeti szempontból 
való nagy fontosságát is talán felesleges ehelyütt bővebben fejtegetnem. 

Mindezen szempontok és általában egyházunk egész jövendőjének az érdeke adja 
meg a theologiai fakultás e közigazgatási év folyamán végbement megnyitása tényének mér-
hetetlenül fontos jelentőségét. Nagy megnyugvásunkra szolgálhat, hogy egyházunk jövő 
lelkészgenerációjának a képzése pozitívhitű professzorok kezébe van letéve, akik az ifjú 
lelkésznemzedéket a hit reá váró harcára az evangélium szellemében készítik elő. 

A lelkészképzés mindenekfelett fontos ügyét szolgálni hivatott lelkészképző-szemi-
nárium felállítása sajnálatos technikai, valamint pénzügyi okokból és — amit még őszintébb 
sajnálattal kell megállapítanom — a theologus ifjúságnak szerzett jogaira hivatkozó kérvé-
nyében kifejtett álláspontja miatt nem volt a folyó tanévre keresztülvihető. Hiszem azonban, 
hogy a jövő tanévre sikerülni fog megfelelő megoldást találni és ezt a lelkészeink theoretikus 
képzését praktikus képzéssel kiegészíteni hivatott intézményt megnyitni. Különösen hála 
legyen az amerikai lutheránus egyháznak, amely a szeminárium érdekében nagy anyagi 
áldozatokat hozott ée mindazoknak, akik a közös protestáns segélyzőbizottság svájci köz-
pontja által hozzánk eljuttatott segélyeikkel igyekeztek egyházunk ezen egyik legsúlyosabb 
gondterhén könnyíteni. Ennél a pontnál hálás elismeréssel kell rámutatnom a szeminárium 
szervezetének kidolgozása tekintetében D. Raffay Sándor püspök úr, a theologiai és lelkészi 
vizsgák rendjének kérdése tekintetében pedig Kapi Béla püspök úr által készített felette 
értékes elaborátumokra, amelyek a kerületek hozzászólása alapján mai közgyűlésünk tárgyalási 
anyagának egyik pontját képezendik. 

A fentiekre való tekintettel azonban nemcsak a lelkészképzés tartozik jelenünk leg-
fontosabb feladatai közé, hanem általában az ifjúság oktatásának, jobban mondva nevelé-
sének kérdése is, mégpedig annak minden fokozatán. Luther mondása ugyanis: „Gute 
Juristen schlechte Christen" nálunk eddigelé nem igazolódott be, sőt ellenkezőleg, jogá-
szaink legértékesebb egyháztagjaink sorába tartoznak. Hogy pedig ez így van, abban nem 
kevés az érdeme az eperjesi kollégium jogakadémiájának, amelynek hatása alatt jogászaink 
kitűnő egyháztagokká nevelődtek. Éppen ezért nagy aggodalommal látta egyetemes egyhá-
zunk, hogy az állam megvonta segítségét jelenleg Miskolcon székelő ezen egyetlen 
jogakadémiánktól. Annál nagyobb hálával és elismeréssel kell megemlékeznünk Miskolc 
városának a végsőkig elmenő áldozatkészségéről, amely jogakadémiánk fennmaradását 
biztosította. Ugyancsak őszinte elismerés illeti e tekintetben a tiszai egyházkerület elnök-
ségét a felmerült akadályok leküzdése körüli fáradhatatlan közremunkálásért. 

Még a jogakadémiai képzésnél is fontosabb szerep jüt azonban elemi és közép-
iskoláinknak, ideértve leányiskoláinkat is. Ha valaha, úgy ma van különösen szükség arra, 
hogy azok ne csak tanítással, de jellemképzéssel is foglalkozzanak és gyermekeinkből, 
ifjainkból és leányainkból egyaránt, sziklaszilárd lutheri jellemeket neveljenek. Tanítóságunk 
és tanári karunk válla, helyesebben lelkiismerete, egyik főpiilér, amelyen egyházunk jöven-
dője nyugszik. Ezért jut fontos szerep a tanítóképzésnek, amelynek egyetemessétételét 
nagyon kívánatosnak tartanám. Ezeknek az igazságoknak a felismerése késztet engem arra, 
hogy egyetemes felügyelői tisztem iskolai felügyelői jellegét minél inkább kidomborítsam és 
csakugyan felügyeljek arra, hogy iskoláink százados hagyományaikhoz híven teljesítsék 
egyházunk tanítói hivatását és valóban lutheri egyéniségeket képezzenek. Ezért látogattam meg 
a lefolyt közigazgatási év folyamán több különböző fokozatú tanintézetünket s ezért szán-
dékozom iskolalátogatásaimat a jövőben is folytatni. 

Van azonban egyházunknak egy másik nagyhorderejű belkérdése is, amelynek 
döntőfontossága lesz egyházunk egész jövendőjére, ez a zsinat ügye. A zsinat az egyházon 
belül részben meglevő, részben még csak fenyegető bajoknak kell hogy gátat vessen, 
illetve azoknak elejét vegye. Nem csupán tan, de külső rend és fegyelem dolgában is. 
A forradalmak, amelyek a népek önrendelkezési joga és az egyén szabadsága jelszavának 
hamis alkalmazásával nagy pusztítást vittek véghez, káros utóhatásukat egyházi közéletünk-
ben is éreztetik. Különösen két szempontból. 

A túltengő egyéni öntudat a tekintély tiszteletét megingatta. Az autonómia pedig, 
amely szent előjoga az egyháznak, félő, hogy hamis alkalmazásban az egyén autonómiájává 
fajul. Kétségtelen, hogy az evangélium egyházában a tekintély elve egész más alapokon 
nyugszik, mint egyébütt. Nálunk nincs intézménybiztosította egyéni csalhatatlanság. 
De igenis tekintélyt teremt az egyén élő krisztusi hite. S minthogy, legalább is úgy volna 
rendjén, hogy a hívek közbizalma ilyen világító krisztusi egyéniségeket emeljen vezérekké 
a szolgálatban, mégis kell, hogy azok a vezérkedő szolgák tekintély súlyával bírjanak. 
Ennek a felfogásnak érvényesülését azonban — sajnos — gyakorta nélkülözzük egyházi 
közéletünkben. Ezzel függ össze az autonómiának ugyancsak gyakran előforduló hamis 
érvényesítése. A szabadság és szabadosság közti határt sok ízben nemcsak egyesek, de 
egyházi testületeink némelyike sem tudja betartani. Míg a szabadság megkötöttség az 
erkölcsi rend törvénye által, addig a szabadosság nem ismer törvényes megkötöttséget. 
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2. A szabadság fejlődést, a szabadosság felbomlást eredményez. Ha szabadosság üti fel a 
fejét, ennek megfékezéséről idején gondoskodni a vezetők kötelessége addig is, amíg e 
bajokon a zsinat törvényhozásilag segíteni képes. Mikor tartjuk meg a zsinatot, az ma még 
bizonytalan. De jobb később tartani kellően előkészítve, mint korábban kellő előkészítés 
nélkül. Az előmunkálatok serényen folynak. Azonban egyházunk közállapotainak végleges 
és teljes javulását a zsinattól sem várhatjuk. Szeretet-sugallta megértés és minden önző 
egyéni érdeken felülemelkedő, önzetlen egyházszeretet hozhat csak e téren gyökeres javulást. 
Erre kell nevelnünk nemcsak a jövő generációt, de önmagunkat is. 

Szeretet. Ez az isteni ige szinte idegenül hangzó szó a mai nemzedék számára 
minden vonatkozásában. A háborúokozta szociális nyomor ehelyett inkább elkeseredést 
szült és elmérgesített minden kérdést az egész vonalon. Talán nem tévedek, ha erre az 
általános szimptomára vélem visszavezethetni azt a széthúzást és visszavonást, amely a 
felekezetek között is fennáll. Végtelenül sajnálatosnak és egyben végzetesnek is ítélem ezt 
a jelenséget különösen a mai szomorú időkben, amikor a szociális nyomor mellett a materializmus 
olyan ijesztő módon terjed, és a legkülönbözőbb nevek alatt felburjánzó keresztyénellenes 
világnézetek annyira hódítanak korunk emberei között. Éppen ezen szempontból kellene a 
krisztusi világnézet védelmére a keresztyén lelkiegység frontját megteremtenünk. 

Sajnos azonban, ennek az egységes keresztyén frontnak a megteremtése, úgy látszik, 
legalább egyelőre leküzdhetetlen nehézségbe ütközik és így legalább az egységes protestáns 
védelmi vonal megalkotása vált elodázhatatlanul szükségessé. Meg is alakult ez év márciusá-
ban Haarlemben a protestantizmus védelmére a világszövetség, amelybe egyházunk is belépett. 
Be kellett lépnie. Létérdekünk az a ránkkényszerített egyenlőtlen harcban, hogy magunk 
mögött tudjuk zárt sorokban a világ egész protestantizmusát, amelyre nézve ugyancsak 
nagy értéket jelent a magyar evang. egyház bekapcsolódása. Egyházunkat e világszövetség 
megalakulásánál felkérésemre nagy sikerrel Kuthy Dezső egyetemes misszionárius úr 
képviselte, kinek ezirányú működéséért itt, a közgyűlés színe előtt is, kötelességemnek 
tartom az egyház hálás köszönetét tolmácsolni. 

Ugyanezt a célt szolgálja általában a külföldi kapcsolatok felvétele, illetve kimélyí-
tése. Ezeknek az összeköttetéseknek a kiépítése terén a lefolyt év ugyancsak sok értékes 
eseménnyel gazdagította legújabbkori magyar egyháztörténelmünket, amelynek egy külön 
fejezetét képezi D. Raffay Sándor püspök úrnak finnországi útja, az út fizikai erőit 
— sajnos — nagyon megpróbálta, Isten segítségével azonban megrongált egészsége már 
úgyszólván teljesen helyreállott. Azzal az őszinte kívánsággal köszöntöm őt és köszönöm 
meg neki egyetemes egyházunk nevében a nagy és sok fáradozást, hogy újult erővel még 
soká szolgálja e téren is egyházunk ügyét. 

Köszöntésről és köszönetről lévén szó, lehetetlen mindkettővel nem illetnünk 
dr. Zsigmondy Jenő egyházkerületi felügyelő urat, akit egyházi közszereplésének ötvenéves 
jubileuma alkalmából röviddel ezelőtt lelkes ünneplésben részesített kerülete, amelynek 
keretében kötelességemnek ismertem őt az Egyet, egyház nevében személyesen üdvözölni. 
Hálás emlékezéssel arra a sok önzetlen munkára, amit egész közegyházunk, de különösen 
egyetemes egyházunk szolgálatában is végzett és végez, kérem az evangélium Istenét, 
tartsa meg őt , hogy szívének melegsége és elméjének bölcsesége még soká sugározzék 
felénk, ha egyházépítő munkára egybegyűlünk. 

Köszöntöm az egyetemes gyámintézet most megválasztott ú j világi elnökét, báró 
Feilitsch Berthold urat is bizalommal és azzal a kívánsággal, hogy vezetése mellett legyen 
a gyámintézet igazán az, ami lenni hivatott: egyházunk sebeket bekötöző és gyógyító 
irgalmas samaritánusa. 

Zárnám megnyitómat, ha az 1924. évszám még egy pillanatnyi megállást nem 
parancsolna. Ez az év olyan százados évfordulót jelez, mely a külföldi protestantizmus 
figyelmét is egyházunkra irányozza. Ez év őszén van négyszázados évfordulója annak, 
hogy György budai könyvárúst Luther irataival együtt megégették. Történészeink egy része 
azt állítja ugyan, hogy tévedés van a névben. A szóbanforgó mártír nem György budai 
könyvárús lenne, hanem Cordatus Conrad fivérének János nevű szolgája. Bármint is legyen, 
az nem változtat a tényen, hogy itt négyszáz esztendővel ezelőtt a lutheri hitnek mártírja 
volt. Legyen emléke mai közgyűlésünk jegyzőkönyvében megörökítve. Legméltóbban azonban 
akkor szenteljük meg a vértanú emlékét, ha mai egész közgyűlésünket és egész életünket 

• az a szent elhatározás hatja át, hogy hitünket semmiért, de hitünkért mindent, ha kell, 
még életünket is feláldozzuk. 

Ilyen értelemben üdvözlöm közgyűlésünk mélyen tisztelt tagjait és nyitom meg Isten 
nevében 1924. évi rendes egyetemes közgyűlésünket. 

Az egyetemes közgyűlés nagy érdeklődéssel és tetszéssel fogadván a beszédet, 
azt egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvétetni rendelte. 

2. (Sz.) Egyetemes felügyelő — a jegyzői kar bejelentése nyomán, hogy az egy-
házkerületek küldöttei kellő számú megbízólevelet mutattak be és hogy a határozatképes 
számban megjelentek jegyzéke összeállíttatott — a közgyűlést megalakultnak jelenti ki. 
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Ezzel kapcsolatban az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesítésére, az ülés 2—3. 
elején lévén, bizottság küldendő ki. A jegyzőkönyv hitelesítésére 

a közgyűlés az elnökség elnöklete alatt a jegyzői karon kívül kiküldi 
dr. Zsigmondy Jenő, D. Raffay Sándor, dr. Kéler Zoltán, dr. Rásó Lajos, Broschko 
Gusztáv Adolf és Blatniczky Pál közgyűlési tagokat. 

3. (Sz.) Napirend előtti felszólalásra engedélyt kap Paulik János lelkész, a M. e. lelkész-
egyesület elnöke, ki az előző napon megtartott lelkészegyesületi közgyűlés kapcsán egyik 
estilapban megjelent közlés kapcsán a következő kijelentést teszi: 

Megütközéssel olvastam egyes lapoknak a tegnap lefolyt ev. lelkészegyesületi köz-
gyűlésre vonatkozó tudósításait s mint a gyűlés elnöke, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
nem fedi a valóságot az, mintha a gyűlésen az elnök és D. Raffay püspök úr között erős 
összeütközés történt volna, — mint ahogy azt a „Magyarország" írja — mert még nézet-
eltérés sem merült fel közöttünk, amint azt a jelenlévő püspök úr tanúsíthatja. 

Nem fedi a valóságot az sem, mintha a gyűlésen a kormányt erősen támadták 
volna, mert, ha estek is bírálati megjegyzések a lelkészi fizetésrendezéssel kapcsolatosan, 
azok is inkább fájdalmas panaszkodás alakjában történtek, sőt néhány miniszternek a neve 
dícsérőleg említtetett meg, mint akik az ügy iránt megértő jóindulatot tanúsítanak. 

A róm. katholikus egyházat sem általában apostrofálták, hanem csak azok az aggreszív 
jelenségek s reverzális hajhászások részesültek visszautasításban, amelyek a felekezetközi 
békét folytonosan zavarják; mert hiszen a róm. kath. közönség józanabb részének sem 
keresztyéni, sem hazafias buzgóságában senkinek sem jut eszébe kétkedni. 

Ezzel kapcsolatban felszólal Kapi Béla püspök és a következő előterjesztést teszi : 
Nem kívánok hozzászólni — úgymond — a megjelent újságreferádákhoz, egyrészt, 

mert a lelkészegyesület autonóm szerv, egyházunk a. lelkiismereti szabadság alapján 
áll, a szólásszabadság jogát soha nem korlátozta, jogában áll mindenkinek egyéni meg-
győződését vallani és annak hangot adni. Másrészt, mert az újságreferádákra a lelkész-
egyesület elnöke, mint arra a legilletékesebb, a választ megadta. 

Hogy mégis felszólalok, teszem azért, mert ezekben az újságreferádákban nem 
találom meg azokat a vonásokat, amelyekből helyesen volna megkonstruálható egyházunk 
álláspontja ebben a kettős, fontos és jelentőségteljes kérdésben, az állam és a római katholikus 
egyházhoz való viszony kérdésében. 

Az állam, illetve kormányhoz való viszonyunkat illetőleg ma is dönthetetlenül a 
tételes törvény alapján áll egyházunk. Ez pedig azt jelenti, hogy erős lélekkel és tántorít-
hatatlanul ragaszkodunk egyházunk ama jogaihoz, amelyek tételes törvényben vannak 
számunkra biztosítva. 

Egyházunk dicsőségét látom abban, hogy, amíg az állam nyomorgott, mint az 
útszéli koldus, addig lelkészeink tudtak száraz kenyéren koplalni, kopott ruhában járni és 
még gyermekeik ajkai mosolygásának hervadását is el tudták szenvedni. Dicsőségünket 
látom abban, hogy csak akkor ébredt jajszó egyházunk ajakán, amidőn az idők változása 
iskoláinkat, egyházi intézményeinket' létalapjukban támadta meg. Tudtuk hordozni az egyéni 
megpróbáltatást, de a lelkiismeretünk elaltatása és az egyházhoz fűző szent eskünek meg-
szegése nélkül nem nézhettük, hogy iskoláink és egyházi intézményeink menjenek pusztu-
lásba. Annál kevésbbé, mert jóllehet az államháztartás súlyos gondokkal küzd, mégis 
figyelembe kell venni azt, hogy az állam is valorizált bevételekkel, jövedelmekkel munkál-
kodik, így tehát jogi szempontból igazságos, financiális szempontból pedig lehetséges, hogy 
az állam is az egyházunkkal szemben biztosított kötelességeit ugyancsak valorizálva 
teljesítse. 

Ki kell jelentenem azt, hogy az illetékes fórum, a kultuszminisztérium, részéről 
a mi egyházunk nagy és sok jóindulatot tapasztal. Lehetnek ellentétes vélemények e tekin-
ben, de én bűnt követnék el lelkiismeretem ellen, ha meg nem mondanám őszintén, azok 
nevében, akik a kultuszminisztériummal való állandó tárgyalásra az egyház megbízásából 
kötelességet és jogot nyertek, hogy igenis a kultuszminiszter a legnehezebb időben és ma 
is elment a végsőig és minden jogigényünk kielégítésére hajlandó volt. Hogy mégis egy-
házunk tátongó sebeket rejteget ma is, ez azt mutatja, hogy egyházunknak követelése 
immár nem a kultuszminisztériummal, hanem magával a magyar királyi kormánnyal szem-
ben érvényesítendő. Ez pedig azt jelenti, hogy egyházunk a törvényre hivatkozással jogo-
san kérheti egy oly országos és pénzügyi politikának kialakulását, amely nem teszi véletlen-
ségektől és eshetőségektől függővé az evang. egyház jogigényének kielégítését is. Meg-
győződésem szerint iskoláinkat, intézményeinket, létünket, jogunkat védjük akkor, ha az 
egyetemes gyűlés intézi a kormányhoz azt a kérdést: állja-e és ki-akarja-e elégíteni tör-
vényben biztosított jogigényünket? 

Ezt kell követelnénk az állammal szemben. A nemzet közvéleményébe pedig belé 
kell vinni azt az igazságot, hogy nem jelent katholikus sérelmet az, ha egy protestáns egy-
ház jogigényeit az állam kielégíti. 
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3—4. A róm. katholikus egyházhoz való viszonyunk az evangélium alapján áll, annak lelkét 
a krisztusi szeretet képezi. Most legutóbb is a katholikus nagygyűlésen történhettek olyan 
kijelentések, amelyek fájdalmas érzést ébresztettek, de egészbenvéve, meg kell állapí-
tani, hogy maga a hivatalos katholikus egyház és annak jogosult reprezentánsai a krisztusi 
szeretetnek és testvériségnek elvét hangoztatják protestáns egyházainkkal szemben. Egészen 
más oldalról, tehát nem a hivatalos egyház részéről érik protestáns egyházunkat azok a 
nagyon is tervszerűnek látszó koncentrikus támadások, amelyek egyházunk létjogosultságát, 
kulturális, nemzeti és történelmi hivatását és érdemét akarják kétségbevonni. 

A krisztusi szeretet a békességet úgy állítja elénk, hogy azért tűrni is kötelesség 
s a protestántizmus bizonyára nem egyszer, de sokszor rátette lelkére a türelmesség 
lakatját és elcsendesítette annak háborgását, amelyet igaztalan támadások váltottak ki belőle. 
De tűrni csak addig kötelesség, amíg az a jogos önérzetet el nem tapossa és csak addig, 
amíg az igazság megtagadását nem jelenti. Mi a róm. kath. egyházzal keresztyén testvéri jó 
viszonyban akarunk együttélni. Becsületes testvéri békességet ajánlunk fel és kérünk a 
magunk számára. Vallási türelmességet kérünk. Nem olyan türelmességet, amely kegy-
képen engedélyezett vallási türelmesség, hanem olyant, amely a lelkiismereti szabadság a 
hitbeli jog alapján ébred és virul elő valósággá. Mi azt követeljük, hogy ismertessünk el 
a haza egyenértékű polgárainak és ne legyen joga senkinek kétségbevonni azt, hogy ezért 
a házért és a nemzet jövendőjéért mi is tudunk, akarunk és fogunk dolgozni. 

A róm. kath. testvérekkel álltunk már mi egy mezőn, évszázadok messze távolában 
jártunk együtt harctereket és összecsurgott protestáns és katholikus vér, protestáns és 
katholikus verejték, állottunk együtt egymás mellett a közös, a nemzeti kultúrának oltá-
ránál és vitte mindegyik a maga lelke lángolását, hogy tűztengerben világítsa meg ezt a 
nemzetet és ennek történelmi értékét. Alltunk már velük együtt a szeretet, a közjó szolgá-
latának szent templomában és tudtunk már együtt dolgozni és együtt imádkozni. És én 
bizonyságot akarok tenni e néhány utolsó mondatban arról, hogy akarunk most is és a 
jövendőben is velük együtt állani, együtt dolgozni és együtt imádkozni és arról a hitemről, 
hogy mindez lehetséges, ha Krisztus keresztje az, ami alatt együtt állunk és együtt 
imádkozunk. 

Az államtól mi igazságot, a római katholikus egyháztól pedig szeretetet kérünk és 
várunk. 

Végül még Duszik Lajos lelkész is nyilatkozván, — 

az egyetemes közgyűlés egyhangúlag kimondja, hogy a Kapi Béla püspök 
nyilatkozatában elfoglalt álláspont tekintendő az ev. egy. egyház hivatalos állás-
pontjának. 

4. (Sz.) Egyetemes felügyelő ezután beterjeszti felolvastatja következő évi hiva-
talos jelentését: 

. Az 1923/24. közigazgatási évről szóló egyetemes felügyelői jelentésemet az aláb-
biakban van szerencsém az Egyetemes Közgyűlés elé terjeszteni: 

Egyetemes egyházunkra nézve a lefolyt esztendő építőmunka esztendeje volt. Építő-
munkáé egyfelől abban az értelemben, hogy iparkodtam benne közegyházunk számára élő 
központi szervet kiépíteni. De építőmunkáé másfelől a szó lelki értelmezése szerint is. 
Azon igyekeztem ugyanis, hogy megszűnjék az egyetemes egyház csupán adminisztráló 
szerv lenni. Egyetemes egyházunknak, mint az egész ország lutherániáját magában foglaló 
közösségnek, ezen jellegéből folyóan a lelkekkel szemben is vannak kötelezettségei. Igye-
keztem tehát az e téren a mult évek folyamán már megindult építőmunkát kimélyíteni 
és az ezirányú fejlődésnek az eddiginél nagyobb lendületet adni. Csak természetes, hogy 
mindkét irányban a kezdet nehézségeivel kellett küzdeni, s így még sok a kívánnivaló, 
de remélem, ha közegyházunk e munkában helyeslő bizalmával támogat, és ha elegendő 
anyagi erő is áll a jövőben rendelkezésemre, rövid időn belül sikerül szervezetünk ilyirányú 
befejezett kiépítéséről beszámolnom. 

Az anyagi feltételt előre kellett bocsátanom, hogy a közgyűlés igen tisztelt tagjai 
ebből a nézőpontból is mérlegeljék az évi jelentésemben foglaltakat, és az egyetemes köz-
gyűlés a munkateljesítményhez mérten dotálja az egyetemes egyházat, egyben ennek szem 
előtt tartásával bírálja el azt a tényt is, hogy, ami egyébként a korona romlásával is össze-
függ, az egyetemes egyház ügyvitele, beleértve az egyetemes missziót és a nyugdíjintézeti 
ügyvitelt, a lefolyt évben jóval nagyobb összeget emésztett fel, mint eddigelé, amiről azonban 
merem állítani, hogy jó befektetés volt és busás kamatot hozott. 

Egyetemes egyházunk közigazgatási munkájáról az alábbiakat tartom szükségesnek 
jelenteni. 

Igyekeztem minden egyházi közérdeket szolgáló ügyben megtenni a szükségesnek 
mutatkozó intézkedéseket, amelyéknek megtárgyalása körül elismerés illeti az elnökségek 
értekezletének tagjait, akik hívó szavamra ez évben is több ízben siettek fel Budapestre 
és voltak bölcs tanácsaikkal segítségemre. 
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Tanügyi vonatkozású munkánkról jelentésem más helyén, a nyugdíjintézetről pedig 4. 
az ügyvivői jelentésben lesz szó, amiért is azokra itt nem terjeszkedem ki. 

Többrendbeli fölirattal fordultam a kormányhoz különböző címeken élvezett állam-
segélyeink korszerű felemelése iránt. A miniszterelnök úr útján az összkormányhoz intézett, 
kezdeményezésünkre a református testvéregyházzal azonos szövegű felterjesztésem javára 
írandó az a körülmény, hogy, habár nem is igényeinket teljesen kielégítő mértékben, mégis 
a mult évhez viszonyítva tetemesen felemeltetett az államsegélyünk, amelynek összege 
akcióképesebbé teszi egyházunkat, mint volt a legutóbbi időkben, amikor az államsegélynek 
a korona romlását alig figyelembe vett mértéke egész munkánkra bénítólag hatott. Ezzel 
a kérdéssel egyébként a mai közgyűlés behatóbban fog foglalkozni. 

Igyekeztem az ingatlan vagyonváltsággal kapcsolatban az állam tulajdonába jutó 
földekből az 1848. évi XX. t.-c. részleges végrehajtása címén egyházunk földhözjuttatá-
sának ügyét előbbrevinni. Nagy összefoglaló felterjesztésem eredményekép ma már bizto-
sítottnak látszik, hogy kerületeink mindegyike a püspöki javadalom biztosítására bizonyos 
földbirtokban fog részesülni. A közigazgatási célokra szolgáló ingatlanvagyont illetőleg saj-
nálatomra nem tudok még ilyen kedvező kilátásokra rámutatni, amennyiben a kérdés ezen 
része még csak a tárgyalás kezdetleges stádiumában van. 

A lelkészi kongrua, kor- és családi pótlékra vonatkozólag is intéztettek közbejöttünkkel 
felterjesztések, hogy a theol. tanárok segélye a városi lelkészekével tétessék egyenlővé, 
továbbá, hogy a lelkészeknél a VIII. és X. fizetési osztály javadalmának emelkedésével a 
segély is emeltessék, végül, hogy, tekintettel a protestáns egyházak lelkészeinek családos 
állapotára, a családi pótlék külön biztosíttassék. Személyesen is eljártam, utoljára éppen az 
elmúlt napokban, a kongrua emelése, a kor- és családi pótlék valorizálása érdekében. E köz-
belépéseknek az az eredménye, hogy remény van arra, hogy e célokról is gondoskodás 
történik az ezévi költségvetésben. 

Felirattal fordultam a pénzügyminiszter úrhoz aziránt, hogy, miként a r. katholikusok 
kegyúri terhei, úgy a mi egyháztagja'ink javára az egyházi adók leszámíttassanak a jöve-
delmi adóalap megállapításánál. A kilátások e tekintetben is kedvezők. 

Feliratban kértem a kultuszminiszter urat, hogy, mint a háború folyamán katonai 
szolgálatot teljesített köztisztviselőknek illetménypótlékot engedélyezett, részesítse katonai 
szolgálatra behívott lelkészeinket államsegélypótlékban. A válaszirat a kérést méltányosnak 
ítéli, de fedezet híján nem tudja teljesíteni." 

Feliratban kértem a miniszterelnök urat, hogy a honvédelmi miniszter úr eltiltó ren-
deletének módosításával tétessék lehetővé a katonatiszteknek az egyházi közületek életében 
való tevőleges részvétele. A miniszterelnök úr válaszában, miután szerinte adódhatnak elő 
esetek, amikor egyházi közületek gyűlésein a politika is szóba kerül, a rendelet módosítását 
államérdekből nem tartja lehetségesnek, ami azonban szerinte egyházunk részéről annál is 
kevésbbé sérelmezhető, miután a rendelet az összes egyházakra egyaránt vonatkozik. A bánya-
kerület felterjesztése alapján e kérdés közgyűlésünk tárgyalási anyagához tartozik. 

A protestáns honvédegyének lelkigondozására kirendelt lelkészeinek a kultuszminisz-
térium részéről véleményezésre leküldött szervezeti szabályzattervezete a református test-
vérekkel azonos, a közös protestáns bizottságban megállapított észrevételeink figyelembe-
vételével érvénybe lépett. 

A protestáns tábori püspök úr kérdésére nyilatkoztam oly irányban, hogy vitéz Horkay 
Béla segédlelkésznek a m. kir. honvédség evang. egyéneinek lelkigondozására való alkal-
maztatása ellen egyházunknak nemcsak hogy nincs kifogása, sőt azt örömmel üdvözölné. 

Örömmel jelentem, hogy a mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 114. pont alatti 
határozatában foglalt megbízás értelmében rendeztem a pozsonyi theol. akadémia Budapestre 
való átköltözési költségeire D. Kovács Sándor úr, akkori igazgató, közbejöttével a Hitel-
banknál felvett kölcsönnek egyetemes egyházunkat terhelő részét. Különös elismeréssel 
és hálával kell itt kiemelnem a Magyar Altalános Hitelbank azon előzékenységét, amellyel 
olyan egyességet kötött velünk, hogy az adósság rögtöni lefizetése esetén a 36,000 cseh 
koronát kitevő kölcsönt 26,000 cseh koronával rendezettnek tekinti. Ez összegnek a Hitel-
bankba még aránylag kedvező árfolyam mellett történt befizetésével az ügy végleges 
elintézést nyert. 

Ezen ügy kedvező elintézésének bejelentése kapcsán rá kell mutatnom a volt selmeci 
tanároknak a cseh megszállás alatti időre vonatkozó fizetése kérdésében köztük és az egyetemes 
egyház között felmerült ügyre is, amelyről, még folyamatban lévő ügyről lévén szó, nem 
tartom kívánatosnak az érdemben való nyilatkozást. Az ügynek nagy fontosságára való 
tekintettel az elnökségek értekezlete is foglalkozott a kérdéssel, mely jelenleg az ügyész úr 
kezében van. Hangsúlyozni kívánom, hogy az ügyről sajnálatos módon hivatalom elfogla-
lásakor, sőt azután sem informáltatván, csak akkor szereztem nagy megdöbbenéssel tudomást, 
mikor dr. Fejes ügyvéd úr ügyvédi felszólítása 1923 december havában hozzám érkezett. 

A közös protestáns bizottság a következő ügyekkel foglalkozott. A tanítói lakások 
adómentessége ügyében felterjesztést tett a kultuszminiszter úrhoz, a polgári iskolai tanárok 
fegyelmi ügyeit illető törvényjavaslat sérelmes pontjai ellen, nemkülönben az áttérést 
szabályozó rendelkezéseknek az egész vonalon leendő betartatása ügyében is felterjesztéssel 
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4. élt. Bizottságot küldött ki a tetszvényjog és a kegyúri jog sérelmei, sérelmes rendelkezései 
elleni javaslattételre. Feliratban kérte a kultuszminisztert, hogy egyházainkat illető rendeletei-
nek kiadása előtt egyházainkat hallgassa meg. Felírt a lelkészek és theol. tanárok segélye-
zésének rendezése ügyében, különösen hangsúlyozván a családi pótlékot, valamint hogy 
a kántortanítói javadalmak szétválasztásánál vonja be a tárgyalásokba az illetékes egyházi 
hatóságokat. Foglalkozott az önálló hitoktatók díjazására vonatkozó min. rendelettel. Felírt 
egyházaink elemi iskolái feletti önkormányzati jogának sértetlen visszaállítása érdekében. 
Állást foglalt a m. kir. honvédség prot. egyéneinek lelkigondozására kirendelt lelkészet szer-
vezeti szabályzattervezetének kérdésében, valamint felírt oly irányban is, hogy a prot. tábori 
püspök úrnak az állampénztárból évenként a protestáns püspökök részére az állampénz-
tárból és a Baldácsy-alapból folyósított összegnek megfelelő dotáció biztosíttassék, felírt 
végül a prot. tábori püspökség földhözjuttatása érdekében is. 

Bejelentem, hogy báró Solymossy Lajos, volt egyetemes felügyelő úr közölte 
velem, hogy dr. Szlávik Mátyás theol. akad. tanár úr könyvtárát még 1918-ban megvette 
oly kötelezettséggel, hogy az a tanár úr életében az ő használatában marad, azután pedig, 
mint báró Solymossy Lajos úr adománya, az egyetemes egyházra száll. Miután ez az 
örvendetes tény csak ezúttal jut a közgyűlés tudomására, indítványozom, mondjon a köz-
gyűlés báró Solymossy Lajos volt egyetemes felügyelő úrnak ezen nagylelkű cselekedetéért 
hálás köszönetet. 

Az illetékes bizottságokkal tárgyalás alá vétettem a kérdést, hogyan volna keresztül-
vihető egy-, esetleg kétemeletnek az egyetemes egyház üllőiúti házára való ráépítése. 
Tekintve, hogy a szakértők egybehangzó véleménye szerint az egyetemes egyház maga 
kellő erő hiányában, de a korona értékének folytonos változása miatt sem tudott volna e 
vállalkozásba belemenni, érintkezésre léptem egy érdekcsoporttal, amely bizonyos, az egy-
házra nézve kedvező feltételek mellett hajlandónak is nyilatkozott a kérdéssel való foglal-
kozásra. A ráépítés útján nyert helyiségek nyújtottak volna otthont terveink szerint a lelkész-
képző szemináriumnak is. Sajnos, a gazdasági viszonyok időközben bekövetkezett romlásán 
tervünk hajótörést szenved'ett. 

Libertiny Arzén pénzügyi bizottsági tag úr kezdeményezésére felkértem a püspök^ 
urakat, hogy kerületeik épületei és a kerületükben lévő többi egyházi épületek biztosítási 
összege a pénzviszonyoknak megfelelően felemeltessék. 

Zalánfy Aladár zeneakadémiai tanár, Deák-téri főorgonista úr azon szíves ajánlatát, 
hogy orgonaépítö egyházaknak orgonatervek elkészítésében szaktudását örömmel bocsátja 
díjtalanul rendelkezésére, közöltem a püspök urakkal és melegen ajánlom ezúttal is érde-
kelt egyházközségeink figyelmébe, néki pedig önzetlen ajánlatáért hálás köszönetet mondok. 

A lefolyt közigazgatási évnek egyházunk egész jövendőjére kiható, nagyjelentőségű ese-
ménye a theologiai fakultásnak 1923. évi november hó 11-én végbement megnyitása, amelyen 
elnöktársammal együtt egyetemes egyházunk számos funkcionáriusának kíséretében én is 
résztvettem és üdvözöltem is a fakultást egyházunk nevében. 

A fakultás részéről egyházunk érdekeivel szemben a legjobb hajlandóságot tapasz-
talom. Viszont egyházunk maga is azon van, hogy ott, ahol és abban, amiben lehet, segít-
ségére legyen a fakultásnak. Hála és elismerés illeti e részben Kapi Béla püspök urat, aki 
elnöktársammal egyetértő felkérésemre szíves volt a szak- és lelkészvizsgálatok elnökségét 
ellátni és egyebekben is nagy buzgósággal munkált közre a fakultás és az egyház közötti 
kapcsolat ápolásában. 0 volt szíves segítségemre lenni a körüli intézkedésemben is, hogy 
a fakultás dékánjának kérésére az egyházi ének- és az istentiszteleti liturgia a fakultáson 
taníttassék. A mult tanév második szemeszterére 2.000,000 koronát utaltam ki tandíjsegélyre 
Kapi Béla püspök úr kezeihez, a folyó tanév első szemeszterére pedig egyelőre 10.000,000 
koronát, a további segélyezés mértékére nézve az egyetemes közgyűlés bölcsesége hiva-
tott határozni. Itt említem meg azt is, hogy két Strassburgban tanuló theologusunknak is, 
az egyiknek egy, a másiknak két ízben juttattunk tanulmányi segélyt. A fakultás egyház-
jogi szemináriumának az egyetemes egyház készletéből tíz darab egyházi alkotmányt küldettem. 

Kívánatosnak tartanám, hogy, miután két jelentkező is volt theol. tanári vizsgálatra, 
a theol. magántanári képesítés szabályzata mielőbb megállapítást nyerjen. 

Theologiai ügyekről lévén szó, két kegyeletes kötelességet is kell teljesítenem. Meg 
kell emlékeznem elsősorban is dr. Szlávik Mátyás nyug. theol. tanár és volt igazgató úrról, 
aki, értesülésem szerint, nemrég töltötte be theol. tanárságának 40-ik esztendejét. Őszintén 
sajnálom, hogy az V. fiz. osztályba való átminősítése érdekében tett lépések, még maga a 
kegyelmi felterjesztés sem járt a remélt eredménnyel. Ám fizetési fokozata lehet, maradhat 
alacsonyabb, mint kívánta, illetve kívántuk volna, de közegyházunk hálás elismerése őt 
azoknak a klasszisába minősíti, akik evangéliumi egyházunkért buzgalmat és tudást szíve-
sen áldoztak. Legyen érte jutalma egyházunk Istenének áldása. 

Kegyeletes kötelességeim másika a megemlékezés arról, hogy Draskóczy Lajos theol. 
akad. tanár és igazgató úrnak az V. fizetési osztályban való nyugdíjazása a legutóbbi 
napokban megtörtént. Megtettem én is minden lehetőt annak érdekében, hogy rendkívüli 
theol. tanári szolgálatban eltöltött évei is beszámíttassanak nyugdíjába. Ezirányú tényke-
désemből is azt a meggyőződést meríthette, hogy az egyetemes egyház igaz értékük szerint 
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méltányolja azokat a szolgálatokat, amelyeket lelkészképzésünk és általában közegyházunk 4. 
érdekében tett. Szálljon reá mindezekért az Isten áldása. 

A lelkészképző' szeminárium erre az évre nem volt megnyitható, D. Raffay Sándor 
püspök úr értékes munkálatában ugyan készen állott a szervezeti szabályzat, egy eszten-
dőre — hála az amerikai adománynak és -a közös prot. segélyzőbizottság által nekünk 
juttatott segélynek — az anyagi eszközök is félig-meddig biztosítottnak látszottak, a Luther-
Otthonban való elhelyezés mikéntjéről is folytak a tárgyalások, de, amint arra megnyitóm-
ban is rámutattam, a theol. ifjúságnak szerzett jogaira való hivatkozással a szeminárium 
látogatása alóli felmentést kérő beadványa ú j helyzetet teremtett, amely az elnöki értekezlet 
meghallgatása után arra indított, hogy, tekintettel fennforgó személyi, pénzügyi és egyéb 
technikai nehézségekre is, a szeminárium megnyitásától elállják és annak kérdését a mai 
közgyűlés elé hozzam. 

Remélhetőleg a szeminárium felállítása körüli bonyodalmakat is sikerülni fog olyan 
kedvező megoldásra vinni, mint sikerült a Miskolcon működő eperjesi jogakadémia dolgát, 
amely — Istennek hála — a közelmúltban szerencsésen rendeződött. A belügyminiszter 
úr ugyanis jóváhagyta a szerződést, amely szerint Miskolc városa vállalta három jogaka-
démiai tanszék fenntartását. Miskolc városának ez a nagylelkű és kiváló kultúrérzékről 
tanúskodó készsége,megmentette jogakadémiánkat és ezáltal nagy és őszinte hálára köte-
lezte egyházunkat. A jogakadémia ügyének sikeres elrendezése körül egyetemes egyhá-
zunknak is jutott szerep, de a legfőbb elismerés kétségkívül a tiszakerületi elnökséget illeti. 

Közép- és elemi iskoláinkkal kapcsolatos ténykedésemről az alábbiak nyújtanak tájé-
koztatást : 

A legutóbbi egyetemes közgyűlés által elhatározott felterjesztéseken kívül mind 
ugyanazon, mind pedig más felmerült ta-nügyi kérdésekben is többrendbeli felterjesztést 
intéztem a kultuszminiszter úrhoz. 

Különösen kiemelendő, hogy a miniszter úr felkérésére véleményt mondottam a 
készülő középiskolai törvényjavaslatról, kértem az újtestámentom nyelvének, a görögnek, 
összes fiúközépiskoláinkban legalább rendkívüli tárgyként való tanítását, valamint, hogy a 
német nyelvnek, mint kötelező rendkívüli tárgynak, tanítása összes fiúközépiskoláinkban 
már az első osztálytól kezdve megengedtessék, mely utóbbi meg is történt. Nem szólok 
külön • azon felterjesztésekről, amelyek a mult évi közgyűlés határozataival állnak össze-
függésben, vagy mai közgyűlésünk anyagában szerepelni fognak. 

A felterjesztések dolgában dr. Mágócsy-Dietz Sándor, egyet, tanügyi bizottsági elnök 
úr mindig szívesen szolgáltatott szakvéleményt. 

Azonban nemcsak ezért, de azért is hálás köszönet illeti őt mind részemről, mind 
pedig az egyet, közgyűlés részéről, hogy engem iskolalátogató utamban mindig készséggel 
elkísért és támogatott és ezen alkalmakból a tanárokkal pedagógiai észrevételeit is közölte 
tapasztalatainak gazdagságából. Iskolalátogatásaim felsorolását jelentésem más helyén adom, 
e helyütt, tanügyről lévén szó, csak tapasztalataimról szeretnék megemlékezni. 

Azt a megnyugtató érzést hoztam magammal ezen utakról, hogy az iskoláink álla-
pota általánosságban kedvező. Intézeteink örvendetes módon a tanítás mellett a neveléssel 
is kezdenek újra az eddiginél behatóbban foglalkozni. Ennek a test és lélek párhuzamos neve-
lésének a céljait szolgáló törekvésnek kitűnően bevált és sokat ígérő eszköze a cserkészet, 
amelyet erős támogatásban kell részesítenünk, mert egyháztársadalmunk újjáépítésének is 
egyik legfontosabb faktora. Ugyanezt a nevelőmunkát hivatott szolgálni azon intézkedé-
sem, hogy egyházunk nagyjainak és jóltevőinek emlékére iskoláinkban minden évben emlék-
ünnep rendeztessék. Hiszem, hogy az erről szóló közgyűlési pontnál kezdeményezésünket 
az egyetemes gyűlés magáévá teszi. 

Látogatásaim alatt nagy szomorúsággal kellett meggyőződnöm arról, hogy aszódi 
Petőfi-főgimnáziumunk nagyon is nem megfelelő épületben van elhelyezve. Az ott folyó 
munka eredményének, az iskola jövőjének és közegyházunk tekintélyének az érdeke, hogy 
ez a kérdés kedvező megoldást nyerjen az állam támogatásával, mert csak így tudja eddigi 
szerepét megtartani e jeles intézetünk a Gödöllőn felépülő modern premontrei gimnázium 
mellett. Ezt okadatolja más szempontból a Petőfi-kultusz is. 

Mai közgyűlésünknek kiválóan fontos feladata lesz a tanítóképzés egyetemessététele 
kérdésének megtárgyalása. Amint egyetemes érdek az, hogy tanítóink egyházias képzésben 
részesüljenek, úgy szinte egyetemes kötelességnek merném mondani ez ügy érdekében a 
legmesszebbmenő áldozatok meghozását. 

Középiskoláink államsegélykérdése - feltétlen rendezést követel, mert az iskolafenn-
tartóinkra most háruló terhek messze túlszárnyalják azok teljesítőképességét. Teljesíthetet-
lenek csak arra az egy esztendőre is, amelyre megállapítást nyertek, állandósításuk pedig egye-
nesen lehetetlenné tenné középiskoláink fennmaradását. Kívánatos, hogy ezek megállapítása 
egyetemlegesen történjék. Ezért is szükségesnek tartom azt, hogy az ilynemű megállapo-
dások az egyházegyetem hozzájárálásával oldassanak meg. 

Megnyugvással vehetjük tudomásul azt, hogy a középiskolák típusának országos-
rendezése során evang. középiskoláink megmaradtak és egyházunk kívánságának megfelelően 



1 2 

a budapesti és a szarvasi humanisztikus gimnázium, míg a többi (az aszódi, békéscsabai, 
nyíregyházai, soproni és bonyhádi) pedig reálgimnázium lett. 

Ugyancsak örvendetes jelenség, hogy az Országos Evang. Tanítóegyesület körén 
belül a kerületi és esperességi tanítóegyesületek alakulása is folyamatban van. Az Orsz. 
Evang. Tanítóegyesület tegnap megtartott első közgyűlését felkérésemre dr. Mágócsy-Dietz 
Sándor egyet, tanügyi bizottsági elnök úr üdvözölte. 

Egyházunknak nagy örömére szolgál, hogy az elemi iskolai tanítók előtt megnyílt 
a VIÍ. fiz. osztály, tanáraink előtt pedig az V-ik. Ezen rendezéssel kapcsolatban azonban 
nem tudom elhallgatni annak a hangsúlyozását, hogy lelkészeink a tanárokkal való egyenlő 
kvalifikáltság alapján azokkal egyenlő elbánásban kell hogy részesíttessenek. Itt említem 
meg azon felterjesztésemet, amelyben kértem, hogy a tanítók ne a tanfelügyelők aján-
lata alapján neveztessenek ki a VII. fizètési osztályba. Sikerült elérnünk, hogy minden 
kinevezést megelőzőleg véleményt kérnek az illetékes püspöktől. 

Egyetemes törvényszékünk egy ízben tartott ülést és ezen ülésben négy ügyben 
hozott ítéletet, illetve végzést. 1. Miklós János és társainak a pilisi lelkészválasztás ügyé-
ben a bányai egyházkerületi törvényszék II. fokú ítélete ellen beadott fellebbezését eluta-
sította és panaszlókat mind a három fokú bíróság előtt felmerült költségek megtérítésére 
kötelezte. 2. Az orosházi egyházközségnek a bányai egyházkerületi elnökség elleni fegyelmi 
panaszát elutasította és az egyházközséget a bírói eljárási költségek megtérítésére köte-
lezte. 3. Ifj. Korén Pál, volt törökbecsei lelkész fegyelmi ügyében a bányai egyházkerület 
püspökétől beérkezett bíróküldési kérelem alapján a fegyelmi ügy I. fokú elintézésére a 
budapesti egyházmegyei törvényszéket küldte ki. 4. Nagy Lajos gyúrói lelkészt fegyelmi 
ügyében vétkesnek mondta ki s őt viselt hivatalától való elmozdításra ítélte, kötelezvén 
egyben a felmerült költségek megtérítésére. 

Különös figyelmet érdemel egyetemes egyházunk missziói munkája, ennek fontos-
ságát honorálta a kultuszkormány is, amikor Kuthy Dezsőn kívül még egy egyetemes 
misszionáriusnak alkalmazásához hozzájárult, kiutalva számára a fizetéskiegészítő állam-
segélyt. Erre az állásra dr. Kirchknopf Gusztáv menekült kolozsvári lelkészt hívtam meg, 
egyben átengedve őt a Luther-Szövetségnek az igazgatói ügykör ellátására. A bányai 
egyházkerület kerületi lelkészévé történt megválasztása következtében dr. Kirchknopf Gusztáv 
kilépett a Luther-Szövetség, illetve az egyetemes egyház szolgálatából. Ezt annál inkább 
sajnálhatjuk, mert működésének rövid ideje alatt arravalóságának számos tanújelét szolgáltatta. 

Kuthy Dezső egyetemes misszionárius a lefolyt évben rendszeresen ellátta Monort. 
Ezenkívül több ízben tartott istentiszteletet más helyeken is. így a Deák-téri templomban 
magyar és német nyelven. Vezette a gyulai misszió önálló anyaegyházzá alakításának mun-
káját, ott istentiszteleteket is tartván. Az általa összehozott vecsési misszió életét állandó 
figyelemmel kísérte, s ott két ízben prédikált. Misszióvá tömörítette a Szolnokon élő evan-
gélikusokat, több ízben gyűjtvén őket istentiszteletre, most pedig, miután Geduly Henrik 
püspök úr egyetemes egyházunknak adta át a területileg a tiszai egyházkerület kebelében 
megmaradt Szolnok lelkigondozását, azt is rendszeresen el fogja látni. Megfordult ezenkívül 
Mezőberényben, ahol két vallásos előadást tartott. Prédikált a bikácsi és a herédi gyüle-
kezetekben. Missziói munkája 30 prédikációból, 3 előadásból, több temetésnek, esketésnek 
és keresztelésnek elvégzéséből állott és ezenkívül is több alkalommal kiszállt missziói érte-
kezletek tartására. 

Amint azt már elnöki megnyitómban is érintettem, kiküldöttem őt ez év folyamán 
a külföldre is missziói munkára. Mintegy 3 hétig időzött Hamburgban, ahol tanulmányozta 
azt a légkört, amelybe ott a magyar evang. kivándorlók kerülnek és az illetékes hatóságokkal 
folytatott tárgyalások eredményekép megszervezte a hamburgi magyar evangélikus missziói 
állást, amelynek munkáját ottléte ideje alatt el is látta. Tizennégy prédikációt és egy elő-
adást tartott. 

A misszió ügyét egyébként anyagilag is támogattam. Húszmillió koronát helyeztettem 
el külön számlán való kamatozásra az Evangélikusok Lapja fenntartásának céljaira. Az 
elnökségek értekezletének kezdeményezésére a húsvét utáni második vasárnapra elrendelt 
sajtóvasárnap mintegy 28.000,000 koronát eredményezett, amiből leszámítva a Harangszó-ra 
és a Luther-Társaságra esett összegeket, a Luther-Szövetség sajtócéljaira 11.000,000 korona 
jutott. A Luther-Társaság javára nyomdai részvényjegyzésre 1.000,000 koronát gyűjtöttem. 
Támogatásban részesítettem a prot. diákmenzát, az iparostanoncok budapesti Thurzó György-
egyesületét, egy súlyos gondokkal küzdő egyetemi hallgatót és két templomépítő egyházat. 
Végül négy tanulmányúton lévő német diáknak adattam mintegy tíz napra szállást és 
fizettem a Luther-Otthonban való élelmezését. 

A külföldi összeköttetések ápolását elnöki megnyitómban is megemlítettem már, arról 
bővebben D. Raffay Sándor püspök úr fog jelentésében beszámolni, de főbb mozzanatairól 
itt is meg kell emlékeznem. D. Raffay Sándor püspök úr finnországi útja és Kuthy Dezső 
egyetemes misszionárius úr hollandiai kiküldetése mellett különösen említést érdemel Geduly 
Henrik püspök úr és társainak pozsonyi szereplése a Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világ-
szövetsége magyar és cseh osztályainak a világszövetség vezetőségének kezdeményezésére 
megtartott közös ülésén. Útjában elkísérték őt báró Kaas Albert dr. és dr. Rásó Lajos urak, 
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akik vele együtt nagy energiával képviselték ott egyházunk érdekeit. Hálás elismerés illeti 4. 
ezért mindnyájukat. , 

Ha a külföldi összeköttetések sok pénzt emésztenek is fel, anyagi szempontból is 
sok előnyt hoznak egyházunknak. Elég itt talán rámutatnom az amerikai testvérek gyakori, 
ebben az évben is igen tekintélyes összegeket reprezentáló adományaira, valamint azokra 
a tetemes segélyekre, amelyek a közös prot. segélyzőbizottság útján jutottak egyházunk 
birtokába. Legújabban egy amerikai magántársaságnak kiküldötte járt közöttünk, hogy tanul-
mányozza szükségleteinket és, ha Isten is úgy akarja, az ő tapasztalatai alapján újabb 
nagy anyagi segítség jön a tengerentúli testvérektől sorvadozó egyházi intézményeink 
megmentésére. 

Meg kell itt emlékeznem a Ziermann Lajos gyámintézeti elnök úr által megindított 
és fényes anyagi eredményt hozott gyűjtésről a németországi francia megszállás folytán 
szenvedő evang. egyházak javára. Nem hagyhatom említés nélkül Kalmár Mihály monori 
gőzmalomtulajdonos úrnak nagylelkű cselekedetét sem, aki, bár nem is egyházunk híve, 
evang. hitvese iránti szeretetből egy hektóliter úrvacsorai bort adomán)rozott a wittenbergi 
vár- és városi templom, valamint 1 zsák nulláslisztet a wittenbergi lelkészképző szeminárium 
javára. Legyen rajta és adományán az Isten áldása. 

Hivatásom jellege nemcsak egyházi, de iskolai felügyelői is lévén, igyekeztem mind-
két tekintetben teljesíteni rám háruló kötelességemet. Ebből folyóan eljártam a minisz-
tériumokban személyesen is több ízben több közérdekű kérdésben. De magán az egyházon 
belül is nemcsak a közigazgatás állandó és rendszeres felügyeletével és a misszió ügyének 
élénk szemmeltartásával törekedtem tisztem hivatását -betölteni, de idomhoz és erőmhöz 
jmérten megkíséreltem személyes bepillantást is nyerni egyházközségeink életébe, különös 
gondot szentelvén iskoláink működésének és megjelenvén különösebb alkalmakkor ott, ahol 
.a lutherániának örömünnepe volt, vagy közegyházunknak kötelezetségei voltak. 

A József királyi herceg Őfenségéék családjában előfordult esküvő alkalmából Őfen-
ségééknek, mint egyetemes felügyelő, a kitett íveken nevem aláírásával jelentettem hódola-
tomat s javaslom, hogy azt az egyet, közgyűlés jegyzőkönyvében is kifejezésre juttassa, 
különös tekintettel arra, hogy Őfensége egyik őse, boldogemlékű Mária Dorottya főher-
cegnő, egyházunknak nehéz időkben hűséges tagja és pártfogója volt. 

1923 nov. 11-én résztvettem a theol. fakultás megnyitásán. Február 24-én jelen 
voltam a budapesti norvég misszió kápolnájának felavatásán. 1924 ápr. 2-án meglátogattam 
a budapesti fasori főgimnáziumot. Apr. 7-én a miskolci jogakadémiát és tanítóképzőinté-
zetet szemléltem meg. Május 24-én résztvettem Brocskó Lajos prot. árvaházi igazgató 
50 éves jubileumi ünnepélyén. Május 27-én a békéscsabai főgimnáziumban, egy magyar 
és egy tót tannyelvű beltelki iskolában, valamint egy tanyai iskolában tettem látogatást, 
résztvettem ugyanott a gyülekezet hétköznapi istentiszteletén is. Május 28—29-én Szarvason 
tartózkodtam, ahol meglátogattam a főgimnáziumot, a tanítóképzőt, egy elemi iskolát és 
az árvaházat. Résztvettem Szarvason a Tessedik-jubileum istentiszteletén és ünnepélyén is. 
Július 9-én a székesfehérvári egyházat látogattam meg. Július 27-én jelen voltam a pesti 
'középső egyházmegye, augusztus 17-én pedig a pesti alsó egyházmegye első közgyűlésén 
és elnökségének beiktatásán. Szeptember 25-én a bányakerület közgyűlésén dr. Zsigmondy 
kerületi felügyelő urat üdvözöltem közegyházi szereplésének 50 éves évfordulója alkal-
mából. Szeptember 28-án Balassagyarmaton tar-tottam egyházlátogatást. Október 4-én az 
aszódi főgimnáziumban és leánynevelőintézetben voltam. írásban üdvözöltem dr. Zergényi 
Jenő egyetemes törvényszéki bíró urat kormányfőtanácsosi kinevezése alkalmából. Ugyan-
csak írásban fejeztem ki elismerésemet Baldauf Gusztáv pécsi lelkész úrnak, mint a tolna-
baranyai egyházmegyében megszervezett missziói munka vezetőjének. Köszönőlevelet intéz-
tem a Hangyához 80,000,000-ós nyugdíjintézeti alapítványáért és táviratban üdvözöltem a 
Münchenben ülésezett Evang. Bundot. A pesti felső egyházmegye alakuló közgyűlésén 
Kuthy Dezső egyet, előadó úr, Németh István ref. püspök úr temetésén Kapi Béla püspök 
úr, a kecskeméti ref. conventi jogakadémia megnyitó ünnepélyén pedig Sárkány Béla egye-
temes törvényszéki bíró úr képviselt. 

Az egyetemes egyház munkájának kiszélesedése az egyetemes felügyelői hivatal meg-
felelő kiépítését is szükségessé tette. Azon voltam, hogy annak helyiségei a munkához méltó 
keretet adjanak. Ott helyeztettem el az egyet, felügyelők képeit, Zichy Mihálynak „Az ördög-
űző tintafolt" című hatalmas szénrajzát és a volt pozsonyi theol. akadémia festményeit. 
A szükséges irodai felszerelés és nyomtatványok jórészt megvannak. Készíttettem egész Csonka-
Magyarországról egy egyházi statisztikai térképet. Az egyházak ingatlanai és adóterheiről 
szóló kimutatáshoz szükséges adatok gyűjtése folyamatban van. Fel szándékozom fektetni egy 
minden fontos kérdésre kiterjeszkedő katasztert. Felkértem a püspök urakat, hogy minden 
miniszteri felterjesztésüket másolatban velem is közöljék, hogy az egyetemes egyháznak 
mindig tudomása legyen arról, milyen közegyházi érdekű iratváltás folyik a minisztériumok 
és kerületek között. Elkészíttettem a zsinati tanügyi törvényjavaslattervezetet megfelelő 
számú másolati példányban, hogy az a zsinati bizottság tagjai között körözhető legyen. 
Mindez természetesen költséggel járt, de a rendes ügyvitelhez nélkülözhetetlen. 
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4—6. Mindezekből kitűnik, hogy az előadónak munkaköre is sokkal inkább kiszélesedett, 
mint azt az egyetemes közgyűlés eredetileg kontemplálta. Munkájának a lényegét, mint 
mindezekből kiviláglik, az előadó megjelölés nem is fedi. Munkája valóban főtitkári munka-
kört reprezentál, miért is szükségesnek ítélem, hogy az egyetemes előadó a jövőben egye-
temes főtitkárnak neveztessék. Ennek kapcsán tisztelettel bejelentem, hogy Kuthy Dezső 
egyetemes előadó és misszionárius úrnak, ami még eddig nem történt meg, a formális 
hiványt kiállíttatom. 

Végül egy szomorú kötelességet kell teljesítenem. Indítványozom, fejezze ki az egye-
temes közgyűlés Belicza András egyetemes egyházi aljegyző úr gyászos elhúnyta feletti 
részvétét és emlékét örökítse meg mai jegyzőkönyvében. 

Ezekben terjesztve a közgyűlés elé egyetemes felügyelői jelentésemet, tisztelettel 
kérem annak szíves tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelői jelentést és annak külön 
határozatot nem igénylő pontjait tudomásul veszi ; az egyház érdekében kifejtett 
tevékenységeért és munkálkodásáért az egyet, felügyelőnek jkönyvi köszönetet mond, 
egyben a következő határozatokat hozza : 

a) a József kir. herceg családjában előfordult családi örömünnep alkalmából 
meleg ragaszkodással üdvözli a kir. hercegi családot, annál is inkább, mert egyhá-
zunk híven őrzi annak emlékét, hogy néhai Mária Dorottya főhercegasszony egy-
házunknak nehéz időkben hűséges tagja és pártfogója volt. 

b) az üllőiúti ház kiépítésének kérdését napirenden tartja; 
c) köszönetet mond báró Solymossy Lajosnak a dr. Szlávik Mátyástól megszer-

zett könyvtárnak az egyet, egyház részére történt adományozásáért, Zalánfy Aladár 
zeneakadémiai tanár, Deák-téri főorgonistának szíves ajánlatáért, hogy orgona-
építő egyházaknak kész a terveket elkészíteni, dr. Mágócsy-Dietz Sándornak iskolai 
ügyekben tanúsított szíves segédkezéséért, az Ecclesia r.-t.-nak nyugdíjasaink 
segélyezésére adott adományáért, a Hangya-szövetkezet igazgatóságának a nyugdíj-
intézetünk javára tett alapítványáért; 

d) Belicza András egyet, aljegyző emlékét jegyzőkönyvileg megörökíti ; 
e) üdvözli dr. Zsigmondy Jenő ker. felügyelőt 50 éves egyházi működése 

és Brocskó Lajos prot. árvaházi igazgatót 40 éves működése alkalmából ; 
/ ) köszönetet mond dr. Szlávik Mátyás és Draskóczy Lajos theol. tanár és 

igazgatónak nyugdíjbavonulásuk alkalmából a közegyház érdekében kifejtett buzgó 
tevékenységükért ; 

g) tudomásul veszi a theol. fakultás működésének megkezdését és a szemi-
nárium életbeléptetésének elhalasztását ; 

h) a magántanári képesítésről szóló szabályzat kidolgozását a theol. bizott-
sághoz utalja; 

i) örömmel veszi tudomásul, hogy a belügyminiszter úr Miskolc város abbeli 
határozatát, hogy a jogakadémia fenntartásához hozzájárul, jóváhagyta és így az 
intézet fenntartása biztosítva van, köszönetet mond mindazoknak, kik ezen ügyben 
fáradoztak ; 

/') tudomásul veszi a belmisszióról szóló jelentést, Kuthy Dezső missziói 
lelkésznek köszönetet mond és neki az egyetemes főtitkári címet adja, őt állásában 
véglegesíti és felhatalmazza az elnökséget, hogy neki szabályszerű meghívólevelet 
adjon ki. 

5. (Sz.) Az egyet, felügyelői jelentés kapcsán Soltész Elemér prot. tábori püspök 
bejelenti, hogy a Szervezeti Szabályzat hatályba lépett s kéri, intézkedjék az egyház, 
hogy a katonai lelkészek hatáskörébe tartozó evang. egyének a katonai lelkészek szolgá-
latait vegyék igénybe és hogy ahol ez nem lehetséges és a polgári lelkészek végzik a funk-
ciókat, az anyakönyvezési adatokat az illetékes katonai lelkészettel közöljék. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a lelkészeket a meg-
felelő eljárásra felhívja. 

6. (Sz.) Az egyet, felügyelői jelentés kapcsán D. Raffay Sándor püspök terjeszti 
elő jelentését a külföldi érintkezés ápolása körül a lefolyt évben kifejtett tevékenységéről 
és a külföldi egyházaktól nyert segélyezésekről. 

A mult 1923. év december 18-án Ihlen Christian theol. tanárnak, mint a norvég 
missziói egyesület országos elnökének, aláírásával a következő szerződéstervezet érkezett 
hozzám: „Vorschlag zu einer Vereinbarung zwischen der Mission der norvegischen Kirche 
in Budapest und der evangelischen Landeskirche Ungarns (A. B.) bezüglich des Gebrauchs 
der norvegischen Missionskapelle, Budapest, VII., Gyarmat-utca 14. 

1. Die genannte Kapelle wird der evangelischen Landeskirche zur Verfügung 
gestellt zur Abhaltung von regelmässigen Sonntagsgottesdiensten, Einer von diesen, voraus-
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sichtlich der erste in jedem Monat wird in deutscher Spache abgehalten undzwar durch (>. 
den norvegischen Missionspfarrer, oder von ihm berufene Stellvertreter. Die übrigen drei 
Gottesdienste werden in ungarischer Sprache abgehalten undzwar durch Geistliche, die 
von dem Bischof des Montandistriktes der evangelischen Landeskirche Ungarns (A. B.) 
bestimmt werden. Es ist der Wunsch der norvegischen Mission, dass womöglich nur 
solche Prediger in Betracht kommen, welche der inneren Mission in Ungarn nahe stehen. 
An Fest- und Feiertagen werden ungarische und deutsche Gottesdienste abgehalten genau 
in derselben Weise wie in den anderen Kirchen .in Budapest, wo ungarisch und deutsch 
regelmässig gepredigt wird (Pest, und Altofen). 

2. Amtshandlungen, welche in der norvegischen Missionskapelle vorgenommen 
werden, sollen eingetragen werden in die Kirchenbücher der evangelischen Gemeinde 
Vilma királynő-út, in deren Distrikt Gyarmat-utca sich befindet. Entgegengenommene Stola-
gebühren sind ebenfalls an die Kirchenkasse der erwähnten Gemeinde einzuzahlen. Falls 
Kollektenbüchsen aufgestellt werden, kommen die Beiträge ebenfalls der genannten 
Gemeinde zu, ausser, wenn für besondere kirchliche Zwecke kollektiert wird. Falls 
norvegische Amtshandlungen für Mitglieder der norvegischen Staatskirche vorgenommen 
werden sollten, sind dieselben von Stolagebühren befreit. 

3. Der Bischof des Montandistriktes der evangelischen Landeskirche Ungarns (A. B.) 
wird ersucht, die norvegische Missionskapelle in Budapest einzuweihen und die behördliche 
Lizenz zum gottesdienstlichen Gebrauch derselben zu veranlassen, und die Kapelle als 
gottesdienstliches Zentrum für die Umgegend wird ihm besonders empfohlen und unserer-
seits, als ihm direkt unterstellt, betrachtet. 

Der Vorstand der norvegischen Israelsmission. Chr. Ihlen, prof. der Theol. P. T. 
Präsident des Landesvorstandes. Kristiania, 18, 12, 23." 

E tervezetet én elfogadhatónak ítéltem és így f. évi január hó 3-án írott válaszom-
éban a felajánlott együttműködést elfogadtam. Ennek alapján a céljának teljesen megfelelő 
[kis kápolnát f. évi február hó 24-én az egyházi és városi hatóságok képviselőinek jelen-
létében ünnepélyesen felavattam. Azóta az istentiszteleteket rendesen tartjuk ebben a kis 
templomocskában a körüllakó evang. hívek nagy örömére és lelki épülésére. Egyúttal újabb 
kapocs ez a tőlünk területileg távol lakó hittestvéreinkkel. 

Hogy a belsőleg összetartozó dolgokat összefoglaljam, már most emlékezem meg 
arról, hogy a hamburgi kikötő magyar lelki gondozását is megindítottuk. Hardeland lelkész 
ugyanis kérte, hogy a magyar évang> egyház küldjön ki a kivándorlók gondozására a 
legnagyobb forgalom idején egy evangélikus lelkészt. Kuthy Dezső volt szíves a nyár 
folyamán pár hetet Hamöurgban tölteni leginkább azért, hogy a helyzetet és a teendőket 
a helyszínén megismerje és hogy a továbbiakat az ő tapasztalásai és megfigyelései szerint 
irányítsuk. Az általa megkezdett nyomon, a nyert tapasztalatok alapján utána a most is 
kintlévő Fürst Ervin budapesti segédlelkész folytatja a munkát. Hogy milyen fontos ez a 
munkatér, nem szükséges vázolnom, csak azt akarom kiemelni, hogy nincs alkalmasabb 
pillanat a lelkek megnyerésére, mint a válságok pillanata. A kivándorló pedig a tenger-
parton a legválságosabb órákat éli át. A hamburgi magyar konzulátus a legnagyobb 
megértéssel támogatja istenes munkánkat, de nekünk is tervszerűen és intézményesen 
kell e munkát tovább folytatnunk. 

Ez év első egész hónapját Finnországban töltöttem el, ahova Gummerus Jaakko dr., 
tamperei püspök, meghívására "Podmaniczky Pál báró lelkész kíséretében mentem ki. Ez utam-
ról hazajövetelem után azonnal volt szerencsém az egyetemes felügyelő úrhoz jelentést 
tenni, a finn testvérek által részünkre gyűjtött összeget pedig szórványokban használható 
énekeskönyv készítése céljára gyümölcsözőleg helyeztem el. Jelentésem beszámolt az út 
jelentőségéről és tanulságairól, azért most csak azt a kívánságomat fejezem ki, vajha mi 
is követni tudnók északi testvéreinket a nemzeti és vallási ébredésnek azon az útján, 
melyen ők az általános megelégedés, a nemzeti függetlenség és a valláserkölcsi megújhodás 
örömét megérték. Ehhez azonban Isten kegyelmén kívül az együttes munka és a belső 
megváltozás is szükséges. 

A protestantizmus védelmére alakult nemzetközi szövetségnek Haarlemben 1924 
március hó 3-án tartott ülésén sem vehettem részt, hanem magam helyett Kuthy Dezsőt 
küldtem ki. Ezen a gyűlésen összesen csak három indítványt fogadtak el s azok közül 
kettőt én terjesztettem elő. Az egyik a protestáns testvériség vasárnapjának megtartásáról 
szólt. Ennek értelmében a világ összes protestáns templomaiban évenként gyűjtés rende-
zendő s a protestáns összetartás szent kötelességéről beszéd mondandó. Az összegyűjtött 
adományokat lehetőleg egy összegben minden évben más-más ország valamely nemzeti 
protestáns egyháza kapná, hogy ezzel vagy intézményeket alapítson, vagy erősítésére más 
hasznos módon használja fel. A felhasználás módjáról minden évben jelentés teendő. — 
A másik indítványom az volt, hogy a világ összes államai tegyenek lépést diplomatáik 
útján a római kúriánál, hogy a vegyesházasságok ügyében elfoglalt amaz álláspont, mely 
a Corpus Juris Canonici legújabb kiadásában meg van állapítva, megváltoztattassék. 

A Deutsch-evang. Kirchentag Bielefeldben június 17-re összehívott ülésére felkértek 
nemcsak a jelenléteire, hanem felszólalásra is, de csak üdvözlő iratot küldöttem a gyűlésre. 
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7. Ez év június 17—20 közt ünnepelte meg az eszt egyház a reformálódás négy-
százados jubileumát. Kukk püspök meghívására, sajnos, a kissé nagyon is megerőltető 
finn út után személyesen nem vehettem részt ezen az ünnepen. Az egyetemes egyház 
nevében tehát írásban üdvözöltem a jubilá'ó egyházat. 

A fenti okból kellett lemondanom a Pozsonyban f. évi július hó első hetében a 
csehekkel tartott ama konferenciáról is, melyet a Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világ-
szövetsége hívott össze. Ezen a gyűlésen egyetemes egyházunk részéről Geduly Henrik 
püspök, Rásó Lajos dr. egyetemes ügyész és Kaas Albert báró, a Luther-Szövetség elnöke, 
vett részt. A csehek által ügyesen előkészített konferencia szinte egészen átcsúszott a poli-
tika mezőire s maguk a jelenlevő angol urak sem őrizték meg egészen pártatlanságukat, 
minek következtében, de meg egyéb okok miatt is lemondtam az e szövetségben a magyar 
osztály élén eddig viselt elnöki tisztemről s ennek következményekép a világszövetségben 
viselt alelnökségről is. Ezt tudomásvétel végett tisztelettel bejelentem. 

Az Evang. Bund elnöki tanácsa augusztus 28-tól szeptember 3-ig Münchenben tar-
tott ülésén sem vettem személyesen részt, de az ülésre a vegyesházasságok ügyében beter-
jesztett javaslatomat ez a testület is teljes egészében elfogadta és magáévá tette. 

A Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszövetségének németországi szakosztálya 
szeptember 24-én Stuttgartban tartott ülésére is kaptam meghívást, hogy ott felszólaljak. 
Részint a fáradtság, részint a költség azonban visszatartott a személyes megjelenéstől s ide 
is csak üdvözlő írásom jutott el. 

Legutóbb Abbáziában töltött időzésem alatt az ottani evangéliumi egyház lelkészével 
beszélgettem a mi híveink helyzetéről. A háború előtt Fiúméban közös egyházunk volt a 
reformátusokkal, Abbaziában pedig tisztán lutheri egyház állott fenn. A háború után mind-
két egyház elerőtlenült annyira, hogyha az olaszországi valdensiek fel nem karolják, mind-
kettő feloszlott volna. Most Comba lelkész gondozza mind a két egyházat. Ő azonban 
csak olaszul és németül beszél. A magyar istentiszteleteket egy magyarnyelvű törvény-
széki bíró látja el. Comba lelkésszel abban állapodtunk meg, hogy évenként legalább két 
hónapon át magyar evangélikus lelkész lássa el a híveket magyar és német nyelven oly-
módon, hogy úgy Fiúméban, mint Abbáziában vasárnaponként megtartja a rendes isten-
tiszteletet, mégpedig délelőtt Fiúméban, délután Abbaziában. A gyülekezet szegény ugyan 
nagyon, de azért hajlandó is, képes is lesz majd az általunk kiküldendő lelkész ottani tar-
tózkodását megkönnyíteni. Ha az egyetemes egyház jónak látja, akár az egyetemes egyház, 
akár a bányai kerület nevében, szíves örömmel folytatom a további tárgyalást és évenként 
esetleg más-más kerületből kiküldendő lelkész útján ellátom ezt a fontos munkateret. 

Végül örömmel jelentem, hogy a mult egyetemes közgyűlés óta Dániából, Finnországból 
és Amerikából kaptunk segélyeket, melyek elszámolásának aktáit az egyetemes egyház 
levéltárába vagy már is letettem, vagy a kiadások befejezése után le fogom tenni. Ezt 
annál inkább is megfelelő eljárásnak tartom, mert azt hiszem, hogy ezzel az esztendővel 
a külföldi segélyek teljesen meg fognak szűnni, vagy erősen meg fognak csappanni. 
A segélyekért az egyetemes egyház nevében mindig kifejeztem hálás köszönetünket, de tisz-
telettel kérem, hogy a velünk együttérző és jót cselekvő külföldi testvéreinknek hálás 
köszönetet mondani méltóztassék. 

Ezek az egyszerű felsorolások is igazolják, hogy a nemzetközi érintkezések köre 
mindjobban tágul s ma már csak úgy vagyok képes a velük járó sok munkát végezni s 
a szálakat kézben tartani, ha megosztom a munkát másokkal és magam helyett mások 
veszik át a külföldi érintkezések egy jó részét. Mondanom sem kell, hogy a külföldi érint-
kezésekre az egyetemes egyház által megajánlott ötmillió korona csak egy kis részét fedezte 
a szükséges költségeknek. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és köszönetének adva 
kifejezést mind D. Raffay Sándor, mind segítő munkatársainak fáradhatatlan és buzgó 
tevékenységükért, felkéri őt, hogy továbbra is irányítsa .és vezesse a külföldi protes-
tantizmussal való érintkezést. A norvég misszióval a gyarmat-uccai imaház használata 
tekintetében kötött szerződést az egyetemes egyház elfogadja és jóváhagyja, a ham-
burgi kikötő kivándorlóinak lelki gondozása tárgyában, úgyszintén a fiumei és 
abbáziai magyar istentiszteletek tárgyában tett intézkedéseket, illetve javaslatot 
jóváhagyja és azoknak az egyetemes egyház nevében leendő gondozását 
kívánja, végül tudomásul veszi D. Raffay Sándor püspöknek a Nemzetközi Jóbarátság 
Egyházi Világszövetségében viselt alelnöki és annak magyar osztálya elnöki tisztéről 
történt lemondását, egyben kifejezést ád azon óhajának, hogy a magyar szekció 
mielőbb tanácskozásra összhivassék. i 
7. (Sz.) A napirend folytatása előtt e lnöklő fe lügye lő felhívja a k ö z g y ű l é s figyelmét, 

hogy az egyik egyház i aljegyzői állás megüresedett és indítványozza, h o g y annak betöltése 
mindjárt eszközöl tessék. 

Az egyetemes közgyűlés a megüresedett egyházi aljegyzői állásra Kardos 
Gyula balassagyarmati lelkészt választja meg, ki a tavaly megválasztott dr. Petrik 
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Aladár világi aljegyzővel egyetemben a hivatalos esküt a közgyűlés színe előtt 7 
letette; hasonlóképen letette a hivatalos esküt az egyetemes törvényszéki bírónak 
megválasztott dr. Kéler József is. 

8. (Sz.) Olvastatnak az 1848: XX. t.-c. végrehajtása kérdésében érkezett kerületi fel-
jesztések, melyek ezen törvényben egyházunknak biztosított jogoknál fogva követelik, hogy 
ezen törvénynek egyházunkra vonatkozó rendelkezései legalább részben a mai viszonyok-
nak megfelelő módon sürgősen végrehajtassanak és hogy az állam által nyújtott segélyek 
összege is a mai valorizált adózási viszonyoknak megfelelően valorizáltassék. 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy a m. kir. kormánynál újabb fel-
terjesztésben fogja az 1848: XX. t.-c. megfelelő végrehajtását és az államsegélyek 
valorizálását megsürgetni. 

9. (Sz.) A zsinatelőkészítőbizottság nevében egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az 
I. rész kidolgozására kiküldött albizottság munkája a II—III. rész kidolgozására kiküldött 
albizottság észrevételei alapján a bizottság teljes ülésében átdolgoztatott, úgyhogy most 
már ezen II. albizottság érdemleges munkáját megkezdheti. 

A jelentést az egy. közgyűlés tudomásul veszi és felhívja az albizottságokat, 
hogy munkájokat mielőbb fejezzék be; az elnökségnek adott felhatalmazásokat 
továbbra is fenntartja és a kerületektől felérkezett többrendbeli javaslatot a bizott-
ságnak kiadja. 

10. (Sz.) Egyet, főjegyző beterjeszti a lelkészek fizetése kérdésében érkezett újabb 
kerületi felterjesztéseket, valamint a m. ev. lelkészegyesület által beterjesztett határozati 
javaslatot, mely utóbbi szerint a lelkészegyesület nincs megelégedve a lelkészi fizetésnek 
a legújabb miniszteri rendeletben megismertetett alakjával, mely a múlttal szemben összeg-
szerűen visszafejlődést jelent, sem a családi pótlék tervbevett összegével, mely az állami 
közalkalmazottak családi pótlékának csak felét jelenti, sem a korpótlék rendezésének mellő-
zésével, mert az törvényen alapul és tulajdonkép az anyakönyvi díjak kárpótlásául szolgál. 

A felterjesztések figyelembevételével 

az egy. közgyűlés elhatározza, hogy újabb felterjesztésben megkeresi a kor-
mányt, hogy a lelkészeket kvalifikációjuknak megfelelően minősítse és ennek alapján 
mind a kongruát, mind a korpótlékot a köztisztviselők illetményeinek megfelelően 
teljes mértékben valorizálja, a városi és falusi lelkészek között felállított külömb-
séget törölje el és a családi segélyt is megfelelően valorizálja; végül elhatározza a 
közgyűlés, hogy ezen felterjesztést az egy. felügyelő vezetése mellett, ha szüksé-
gesnek mutatkoznék, küldöttség nyújtsa át a kormány elnökének, amely küldött-
ségben a M. E. L. E. is néhány taggal képviselve legyen. 

11. (Sz.) A misszió ügyénél olvastatik a dunáninneni egyházkerület felterjesztése 
az önálló egyházaknak hitvédelmi gyülekezeti könyvtárak alapítására való kötelezése, a 
missziói pontokon pedig vándor- vagy állandó könyvtárak létesítése iránt, melynek kapcsán 
kéri a Luther-társaság felhívását, hogy ilyen hitvédelmi könyvtárjegyzéket állítson össze. 

Az egy. közgyűlés az indítványt a Luther-társaságnak kiadja. 

12. (Sz.) Ezzel kapcsolatban olvastatik a tiszai egyházkerület felterjesztése, mellyel 
a missziói munka ellátására nagyobb segély folyósítását kéri a missziói munkát végző 
kerületek részére. 

Az egyetemes közgyűlés figyelemmel arra, hogy a missziói ügy egyetemessé 
tételének kérdése még végleg eldöntve nincs, ezen kérdés elintézéséig ilyen segélyek 
nyújtását függőben tartja. 

13. (Sz.) Ezzel kapcsolatban utalással az egyet , fe lügyelői jelentésre is 

az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy egy második egyet, missziói 
lelkészi állás szerveztetett, hogy arra az egyet, felügyejő dr. Kirchknopf Gusztáv lelkészt 
hívta meg és hogy neki a szabályszerű, meghívólevelet kiállította. 

14. (Sz.) A diakonissza-ügy kérdésénél olvastatik a bányai egyházkerület felterjesz-
tése, melyben egy ily képzőintézet mielőbbi felállítását sürgeti ; ezzel kapcsolatban bejelenti 
D. Raffay Sándor püspök, hogy magánúton megalakult a Fébe ev. diakonissza-egylet 
Piliscsabán, mely szolgálatait ev. egyházunknak felajánlotta és alapszabályának jóváhagyása 
után egyházunkba bekapcsolódni kíván. 
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14—21. Az egyet, közgyűlés örvendetes tudomásul veszi ezen egylet megalakulását 
és azt a gyülekezetek figyelmébe ajánlja; a diakonissza-ügy továbbfejlesztése érde-
kében pedig a mult évi jegyzőkönyv 21. pontja alatt az elnökségnek adott felhatal-
mazást megújítja. 

15. (Sz.) A Luther-Szövetség működéséről elnöke, dr. báró Kaas Albert, tesz szóbeli 
jelentést; egyben egyet, főjegyző bejelenti, hogy a mult évi közgyűlés által engedélyezett 
hitelt a szövetség visszafizette. 

Az egyet, közgyűlés örömének ad kifejezést a szövetség a kezdet nehézségei 
következtében hosszabb, de mégis fellendülő fejlődése felett és feljogosítja az elnök-
séget, hogy azt a szükség és lehetőség korlátai között továbbra is támogassa és 
segélyezze. 

16. (Sz.) A földbirtokreform kérdésénél, utalással az elnöki jelentésben foglaltakra is, 
olvastatnak az egyes kerületek felterjesztései, melyekben különböző intézkedéseknek a kor-
mánynál leendő kieszközlését szorgalmazzák, többek közt, hogy oly egyházközségek, melyek-
nek helyben nem lehet földet juttatni, esetleg cumulative kapják meg a földet egy más köz-
ségben, — hogy felsőbb egyházi közületeink az intézmények fenntartására is részel-
tessenek földbirtokban, — hogy az előleges költségek kisebb összegben állapíttassanak meg, 
hogy a földek az egyház kulturális és nemzetépítő munkájára való tekintettel az 1848 : XX. t.-c. 
alapján juttattassanak az egyháznak és hogy legalább oly mértékben és arányban részesít-
tessék egyházunk földben, amily mértékben és arányban más keresztyén egyházak részesülnek. 

Az egyetemes közgyűlés, figyelemmel a már korábban tett felterjesztésekre, 
elhatározza, hogy a kormányt felterjesztésben megkeresi olyirányú intézkedések meg-
tételére, hogy földet igénylő egyházainkkal szemben az előleges költségek lehető 
alacsony összegben állapíttassanak meg, hogy több egyház esetleg cumulative egy 
tagban kaphassa ki a földet és hogy egyházunk és felsőbb egyházi közületeink és 
intézményeink a földeket, figyelemmel az 1848: XX. t.-c. szellemére, lehetőleg leszál-
lított ellenszolgáltatás ellenében kapják. 

17. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 24. pontja kapcsán olvastatik a báró Baldácsy-
alapítvány igazgatóságának válasza mult évi megkeresésünkre és a tiszai egyházkerületnek 
újabb indítványa az alapítvány kezelése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés az alapítvány igazgatóságának értesítését tudomásul 
veszi és a tiszai egyházkerület felterjesztésében foglalt kívánságok mérlegelése cél-
jából azt az alapítvány igazgatóságához átteszi. 

IS. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerület felterjesztése a medgyesegyházai heti-
vásárnak és általában mindennemű országos vagy hetivásárnak hétköznapra való áttétele 
tárgyában. 

Az egyet, közgyűlés az indítványt helyeslőleg fogadván, újból elhatározza, 
hogy e tárgyban felterjesztést intéz a kormányhoz. 

19. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerület idei, 14-ik pont alatti határozata, melyben 
a lelkészi hiványok visszásságának megszüntetése érdekében azok átvizsgálására egy bizott-
ságot küld ki azzal, hogy a méltánytalanságok és igaztalanságok megszüntetése iránt 
tegyen javaslatot. 

Az egyet, közgyűlés a bányai egyházkerületnek ezen határozatából kitetsző 
intenciót helyesli és felhívja arra a többi kerület figyelmét egyöntetű eljárás céljából. 

20. (Sz.) Olvastatik a dunáninneni egyházkerület idei 37. jegyzőkönyvi pont alatti 
határozata, melyben a lelkészi és kántortanítói készpénzjárandóságok valorizálását kéri. 

Az egyet, közgyűlés kívánatosnak és szükségesnek tartja, hogy a lelkészi és 
kántortanítói készpénzilletmények valorizáltassanak és felhívja az egyházakat, hogy 
azt minél előbb tehetségük szerint megtegyék. 

21. (Sz.) Olvastatik a dunáninneni egyházkerület f. évi közgyűlésének 78. jkvi 
pont alatti határozata, melyben az igehirdetés terén megnyilvánuló szabadosság kiküszöbö-
lése érdekében kimondja, hogy igehirdetéssel és írásmagyarázattal csak arra szabályszerűen 
képesített egyének foglalkozhatnak és megkeresést intéz az egyet, közgyűléshez, hogy ezt a 
maga részéről is erősítse meg és állapítsa meg, hogy a magyar szent korona területén csak 
oly egyének jelölhetők lelkészi állásokra, akik az E. A.-ban előírt theol. végzettséget igazolják. 
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A z egyet, k ö z g y ű l é s a kerület intézkedését helyesl i és figyelmezteti az egyhá- 2 1 — 3 0 . 
zakat, h o g y a le lkészválasztásnál az É. A. és a választási szabályrendelet intézke-
déseit teljesítsék. 

2 2 . (Sz. ) Olvastatik a dunáninneni kerületnek felterjesztése, me lyben az aszódi 
intézeteknek és a felső pes tmegye i esperességnek átcsatolását kérelmezi. 

Az egyet, k ö z g y ű l é s ezen kérelmet a lkotmányos eljárás végett közli a bányai 
egyházkerülettel . 

23 . (Sz.) Olvastatnak a dunáninneni egyházkerület f. évi közgyű lé sének 47 . , 70 . és 71. 
jkvi pontok alatt hozott határozatai, az egyházkerület i pénzügy i szabályrendelet, a le lkész-
jelöltek felavatásáért járó tiszteletdíjakra vonatkozó szabályzat és az útiköltségek és napi-
díjakról szó ló szabályrendelet módosí tása tárgyában. 

Tekintve, h o g y az ezen szabályrendeletek módosítására vonatkozó függe-
lékek n e m lettek felterjesztve, az egyet, k ö z g y ű l é s a jóváhagyás t ezidőszerint m e g 
nem adja. 

24 . (Sz.) Olvastatik a tiszai egyházkerület 43 . közgy . jkönyv i pont alatti felterjesz-
tése az E. A. 256 . §-ának magyarázata iránt. 

A z egyet , k ö z g y ű l é s tekintettel arra, h o g y az aranykoronaszámítás behoza-
tala mielőbbre várható, -e kérdés felett most napirendre tér. 

2 5 . (Sz.) A bányai egyházkerületnek felterjesztése n y o m á n 

az egyet , k ö z g y ű l é s elhatározza, h o g y újból felír a kul tuszkormányhoz , h o g y 
az egyházunkat és iskoláinkat érdeklő és autonómiánkat érintő ügyekben kiadandó 
rendeleteit e lőzetesen tárgyalja m e g arra illetékes egyház i hatóságainkkal . 

2 6 . (Sz.) A bányai egyházkerület felterjesztése nyomán , bár az elnöki je lentés kapcsán 
értesült arról, h o g y e kérdésben a miniszterelnök azonosí t ja magát a honvéde lmi miniszterrel, 

az egyet , k ö z g y ű l é s elhatározza, h o g y újból felír a kormányhoz , h o g y a 
tényleges katonatiszteknek az egyházi életben való tevő leges részvételét eltiltó rende-
letet vonja v issza , illetve módosítsa , mert ezáltal híveink e g y te temes része fosz-
tatott m e g egyház i jogai gyakorlásától. 

27 . (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerületnek 36 . jkönyvi pont alatti felterjesztése, 
melyben e g y esetből kifolyólag indítványozza, h o g y a zs inat a lkosson oly törvényes jogsza-
bályt, mellyel az önkényeskedő e g y h á z k ö z s é g e k e t eset leg az autonómia f e l függesz té séve l 
lehessen megfékezni . 

A z egyet , k ö z g y ű l é s a kerület indítványát helyesli és a javaslatot megfonto lás 
végett átteszi a zs inate lőkészí tő-bizottsághoz. 

2 8 . (Sz.) Kapi Béla püspök beterjesztett indítványa alapján 

az e g y e t e m e s k ö z g y ű l é s elhatározza, h o g y felterjesztést intéz a va l lásügyi 
kormányhoz : 

a) az iskolai fenntartási á l lamsegélyek valorizálása iránt; 
b) a nem állami tanszemélyzet országos nyugdíj intézetének szabályozásával 

kapcsolatban a múltra előírt pótlólagos nyugdíjjárulékok e lengedése tárgyában. 

29 . (Sz.) Dr. T h o m a y Ernő péceli presbyter panasza- alapján 

az egyet , k ö z g y ű l é s kimondja, h o g y polgári foglalkozást ű z ő egyén m é g 
akkor s e m gyakorolhat lelkészi funkciót, ha lelkészi oklevele van. 

3 0 . (Sz.) A bányai egyházkerület felterjesztése alapján 

az egyet, közgyű lé s felír a val lásügyi kormányhoz , h o g y a róm. kath. egyház 
vezetőinél hasson oda, h o g y a prot. egyházakkal való súrlódások és gáncsoskodások 
mel lőzésére utasítsák a róm. kath. le lkészkedő papság agressz ív részét. 

3* 
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- 3 8 . 3 1 . (Sz.) Tárgyaltatik a bükki ev. e g y h á z k ö z s é g fe l lebbezése a dunántúli egyház -
kerület azon határozata ellen, mellyel kimondta, h o g y a bükki ev. híveknek a csepregi 
határban levő ingatlanai csakis a csepregi f iókegyház javára róhatók m e g egyház i adóval. 

Az egyet, közgyűlés a határozatot, mely az E. A. 256. §-ának megfelel, 
helybenhagyja. 

32. (Sz.) Tárgyaltatik Tiszaföldvár fellebbezése a bányai egyházkerület f. évi közgyűlé-
sének 13. jkönyvi pont alatti határozata ellen, mely az egyházközségnek 1923. évi június 
24-én hozott ama határozatát erősíti meg, mely kimondotta, hogy a megüresedett második 
tanítói állás férfitanerővel töltendő be. Tekintve, hogy az egyházközség fellebbezése kapcsán 
bemutatja az 1924. évi október 5-én tartott közgyűlésében hozott amaz újabb határo-
zatát, hogy a megüresedett második tanítói állást újból női tanerővel kívánja betölteni, — 

az egyetemes közgyűlés az eddigi eljárást tárgytalannak tekinti és kimondja, 
hogy jogerőre emelkedése esetén az 1924 október 5-én hozott ezirányú határozat 
lesz érvényes, mert az E. A. 21. §. értelmében egy későbbi közgyűlés jogosult eg}r 

korábbi határozatot szabályszerű ú j határozattal módosítani. 

33. (Sz.) Tárgyaltatik Fedák Jánosné és Majba Vilmos fellebbezése a bányai egyház-
kerület 46. jkönyvi pont alatti határozata ellen, mely az egyházmegyei határozat ellen 
beadott fellebbezést elkésés okából visszautasította. Miután a megtámadott kerületi hatá-
rozat nincs az iratokhoz csatolva, de az iratokból az sem tűnik ki, hogy a nehezménye-
zett egyházmegyei határozat miért és mikor lett a fellebbezőknek kézbesítve, — 

az egyetemes közgyűlés az iratokat pótlás végett visszaadja. 

3 4 . (Sz.) Tárgyaltatik Sass Béla fe l lebbezése a pesti magyar egyház zárszámadása 
és adóz(ása tárgyában. 

Tekintettel arra, hogy adóügyek elbírálása az E. A. szerint a számvevő-
székek hatáskörébe tartozik, az egyet, közgyűlés az iratokat a budapesti egyház-
megye számvevőszékéhez teszi le. 

35. (Sz.) Tárgyaltatik Orosháza egyházközség fellebbezése a bányai egyházkerü-
letnek 45. jkönyvi pont alatti, az egyházmegye határozatát helybenhagyó határozata ellen, 
melyben kimondatott, hogy az egyházközségnek a politikai községben való képviselteté-
sére az E. A. 58. §. értelmében az elnökség van hivatva. 

Az egyet, közgyűlés a kerület határozatát indokainál fogva helybenhagyja. 

3C>. (Sz.) Tárgyaltatik Orosháza egyházközség fellebbezése a bányai egyházkerület 
43. jkönyvi pont alatt hozott határozatának a tanítói szabályrendeletre vonatkozó része ellen. 

Az egyetemes közgyűlés a kerületi határozatot helybenhagyja, mert az egy-
házkerületnek, mint felsőbb hatóságnak, joga van felügyeleti jogánál fogva az egy-
házközségek által alkotott szabályrendeletek felülvizsgálására és megfelelő módosí-
tások elrendelésére. 

37. (Sz.) Tárgyaltatnak Szentetornya egyházközség határrendezési ügyében a bányai 
kerület 44. jkönyvi pont alatti határozata ellen Gádoros és Orosháza egyházközségek által 
beadott fellebbezések. 

Az egyet, közgyűlés a kerület határozatát indokainál fogva helybenhagyja, 
mert abban a magasabb egyházi közérdeket tartja szem előtt és az az E. A. intéz-
kedéseinek megfelel ; egyben azonban a közgyűlés megütközésének ad kifejezést az 
Orosháza egyházközség fellebbezésében foglalt azon szokatlan kijelentés felett, hogy 
ily parányi kérdés kedvezőtlen elintézése esetére kész volna ősei hitét feláldozni. 

38. (Sz.) Tárgyaltatik Nagy Lajos volt gyúrói lelkész panasza az egyházi bíróságok 
állítólagos szabálytalan eljárása és elszámolási kérdések állítólagos helytelen elintézése miatt. 

Az egyet, közgyűlés a panaszt elutasítja, mert az egyházi bíróságok vélt 
hibái csak az E. Á.-ban előírt jogorvoslatok útján orvosolhatók, a lelkész és egyház 
között felmerült vitás anyagi kérdések pedig az E. A. 329. § c. pontja szerint egy-
házi törvénykezési útra tartoznak. 
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Miután pedig a beadványban újból fegyelmi momentumok látszanak fenn- 38—42. 
forogni, az egyet, közgyűlés azt javaslattétel végett az egy. ügyésznek adja ki. 

39. (Sz.) Olvastatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése a Gyurátz Ferenc nyug. 
püspök által elkészített magyar egyetemes agenda kiadása, németnyelvű agenda szerkesz-
tésének elhatározása és az egységes liturgia megállapítása tárgyában. 

Az egyet, közgyűlés utasítja a pénzügyi bizottságot, hogy a piagyar agenda 
kiadása költségeire fedezetről gondoskodjék, a másik két kérdés elintézését későbbre 
halasztja. 

40. (Sz.) Olvastatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése konfirmációi káté, 
konfirmációi emléklapok és imakönyvek kiadása iránt. 

Az egy. közgyűlés felkéri a Luther-Társaságot, hogy ezirányban lépéseket tegyen. 

41. (Sz.) Ezután a napirend 12. pontja kapcsán a bizottságok kiegészítése és válasz-
tása következvén és senki szavazást nem kérvén, a választások közfelkiáltással következőleg 
ejtettek meg és az egyes bizottságokba a régi tagokon kívül a következők választattak meg : 

a) az egyházunkat és a magyar református egyházat közösen érdeklő ügyekre 
kiküldött bizottság póttagjai sorába Saguly János helyébe Blatniczky Pál; 

b) a tanügyi bizottságba: dr. Jugovics Lajos, Hanzmann Károly, Hamar Gyula; 
c) a vallástanítási bizottságba Belicza András és Hetényi Lajos helyébe Csővári Géza 

és Reif Pál; 
d) a lelkészvizsgáló-bizottságba a dunáninneni kerület osztályába Belicza András 

helyébe Mihalovics Samu ; 
e) az alkotmány- és jogügyi bizottságba: Belicza András helyébe Balogh István; 
/ ) a pénzügyi bizottságba: dr. báró Kaas Albert, Kovács Kálmán, Hanzmann Károly; 
g) a nyugdíjintézeti bizottságba : a kerületi elnökségek, továbbá dr. Kéler Zoltán és 

Kiss István helyére Laszkáry Gyula és Wenk Károly, Isó Vince helyébe Németh Károly; 
h) a zsinatelőkészítő-bizottságba: Elischer Viktor és Papp Elek, továbbá Belicza 

András helyébe Mihalovics Samu. 

42. (Kuthy.) Az egyet, nyugdíjintézet állapotáról szóló jelentést és ugyanannak 1923. 
évi számadását Kuthy Dezső egyet, nyugdíjintézeti ügyvivő az alábbiakban terjeszti elő: 

Ugyanazon panaszt kellene ma is belesírnom az egyetemes közgyűlés tagjainak a 
szívébe nyugdíjasaink, özvegyeink és árváink siralmas helyzetéről, mint mult évi jelentésemben. 
Ugyanis az a segítség, hogy a mult évi egyetemes gyűlés a nyugdíjakat, özvegyi ellátási és 
árvaneveltetési díjakat a-békebelieknek 250-szeresére emelte fel, a korona romlása, az általános 
gazdasági viszonyok mind súlyosabbá válása következtében teljesen semmivé törpült. Ha 
ugyanis a legmagasabb (püspöki) nyugdíj havi 221,000 korona, a legalacsonyabb lelkészi 
kegydíj havi 10,000 korona, a legfényesebben ellátott (ötgyermekes) özvegy ellátási és 
neveltetési díj címén összesen havi 48,000 s a legszegényebben dotált kegydíjas özvegy 
havi 2083 koronát kap, kérdem, telik-e abból előbbinek háromnapi ellátásra, utóbbinak 
pedig koporsószögre való? 

Csak a szót szaporítanám és mindnyájunk által teljes egészében átérzett és átértett 
igazságot bizonyítanék, ha ismét arról akarnék szólni, hogy ez a helyzet tarthatatlan s 
hogy ennek fenntartása nemcsak nyugdíjasainknak, de egyházunknak is pusztulását jelentené. 

Hogy ebben a kérdésben, amelyet tudatosan merek közegyházunk legégetőbb kérdésének 
nevezni, ne csak keseregni, de cselekedni is tudjunk, mégpedig ne csupán ötletszerűen, 
hanem számadatok alapján, — nyugdíjasainkat és működő lelkészeinket illetőleg (előbbiekbe 
beleértve özvegyeinket, utóbbiakba pedig vallástanárainkat és segédlelkészeinket is) azok 
szolgálati és családi körülményeire minden irányban kiterjeszkedő egyénenkénti adatgyűjtést 
eszközöltem és — Libertiny Arzén nyugdíj intézeti bizottsági tag, biztosítótársasági vezér-
igazgató úr eleggé nem dicsérhető és meg nem hálálható segítnikészséggel biztosítótársaságá-
nak egyik matematikai szakértője által pontos számításokat eszközöltet arra nézve, hogy a 
békebeli nyugdíjak 100%-os valorizálását véve a számítás alapjául, mind a nyugdíjasok 
mostani állományát, mind pedig a működő nyugdíjintézeti tagokat illetőleg, a nyugdíjintézet 
mai vagyoni állapota mellett mekkora járulékot kellene kivetnünk. Miután a szükséges 
adatok jórésze csak az utolsó napokban bocsáttatott rendelkezésemre, éjszakát nappallá tevő 
munka árán sem sikerült a szakértőnek számításait befejezni. De azok néhány napon belül 
elkészülnek és rendelkezésre állanak. Ezért Libertiny Arzén urat illeti köszönet és hála. 

Ami az ügyvitelt magát illeti, annak útjából a mult évben jelentett akadályokat 
sikerült jórészt elgördítenem. 

Sikerült a régi törzskönyv minket érdeklő pontos adatait megszereznem, úgyhogy 
egy füzetben összefoglalva azok is rendelkezésünkre állanak. 
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42. Ezenkívül „Adatok az egyetemes nyugdíjintézet készülő törzskönyvéhez" című kötetben 
feldolgoztam a néhai Kaczián János ügyvivő úr által eszközölt adatgyűjtés egész anyagát. 

Továbbá pontos jegyzéket készítettem nyugdíjasainkról, özvegyeinkről és árváinkról, 
megjelölve azon lakhelyüket és nyugdíjuknak alapösszegét, valamint a nekik havonként 
küldendő járandóság összegét is, és azt a Bendl Henrik pénztáros úr javaslata alapján a 
mult egyetemes gyűlésen határozaterőre emelkedett csekkrendszer mellett az illetékesek 
nyugta előzetes és utólagos bekívánása nélkül minden elsején pontosan meg is kapták. Erről 
az új rendszerről egyébként az érdekelteket nyomtatott levelezőlapon egyénenként értesítettem. 

Az szábályrendelet-revizió tervezetének elkészítése a törzskönyvi adatok beszerzése, 
a fentebb említelt adatgyűjtés befejezése és a matematikai számítások megejtése előtt 
lehetetlen. Jórészt ezért nem állt még módomban végrehajtani a mult évi közgyűlés ezirányú 
határozatát. De főkép egy más körülmény közbejötte tette tanácsossá a várakozó álláspontra 
való helyezkedést, miután a nyugdíjügynek egy olyan nagyon kedvező megoldása van 
készülőben, amely egész más természetű szabályrendelet megalkotását teszi majd szükségessé. 
Miután azonban az ügy bizalmas természetű és annak időelőtti nyilvánosságrajutása csak 
ártalmára lenne az ügynek magának, méltóztassék feloldani azon kötelezettség alól, hogy 
ma erről a kérdésről érdemben nyilatkozzam. 

A járulékok kivetését illetőleg egy tiszteletteljes kérdést kell feltennem. Miután az 
egyes püspök urak, akiktől lelkészeink çs egyházainknak a mult közgyűlés elhatározta 
járulékkategóriákba sorolását kértem, különbözőkép értelmezték a közgyűlés határozatát, 
az a kérdés : mi a helyes értelmezés ? Mi legyen a kivetésnél alapul véve : az egyén 
nyugdíjigénye, vagy anyagi helyzete? * 

Tisztelettel bejelentem, hogy azt a kérdést, milyen kulcs szerint számíttassanak a 
hátralékos és a nyugd. int. bizottsági ülés határozata alapján varolizáltan beszedendő 
járulékok, valamint az önhibájukból későn belépett tagok belépési járulékai, az elnökségek 
értekezlete elé vittem, amelytől azt az utasítást kaptam, hogy a számításokat búzaalapon 
eszközöljem, a legkisebb évi járulék 90 koronát kitett összegének helyébe lépett 20 kilograVnm 
búzát ilyen arányban véve a számítás alapjául. 

Ilyen értelemben eszközöltem a tagfelvételeket. A felvett tagok neveit a következőkben 
jelentem be : Biszkup Ferenc, Révész Alfréd, dr. Csengődy Lajos, Ottmár Béla, Sztolár 
Miklós, Lombos János, Fodor Kálmán, Weiszer Ernő, Limbacher Zoltán, Várallyay János, 
Brenner Ede, Sikos Kálmán, Hoffmann Ernő, Fuchs János, Schrödl Mátyás, Gyarmathy 
Dénes, Hronyecz Pál, Valent Márton. ^ 

Felkértem a püspök urakat, hogy azokat, akik ezt eddig elmulasztották volna, hívják 
fel a nyugdíjintézetbe való sürgős belépésre. Több nyugdíjazást és özvegyi ellátási díj-
megállapítást is eszközöltem. A világos eseteket, amelyeknek elintézése önmagától adódott, 
nem ítélem szükségesnek külön-külön bejelenteni. A vitás eseteket a bizottságban elintéztük. 

A jelenlegi állomány 32 nyugdíjas lelkész és 110 özvegy, 2 kegydíjas lelkész és 
4 özvegy és 2 szülőtlen árva. 

Tisztelettel van szerencsém két örvendetes bejelentést tenni. 
Az Ecclesia részvénytársaság a mult év őszén 250,000 koronát utalt át pénztárunkba 

nyugdíjasaink segélyezésére. Ennek szétosztását az Egyetemes Felügyelő úr rendelkezése szerint 
eszközöltem különös méltánylást érdemlő esetekben 20—25 és 50,000 koronás részletekben. 

Különös köszönet illeti a Hangyát, amely 80 millió koronás alapítványt létesített 
nyugdíjintézetünknél Hangya-részvényekből azzal a céllal, hogy annak kamatai nyugdíj-
intézetünk rendelkezésére álljanak. Az alapítványt az evang. lelkészeknek a Hangya-szövet-
kezetek alapítása és fejlesztése körüli érdemeire való tekintettel létesítette. A Hangyának ez 
a nemes cselekedete önmagát dicséri, de dicséri azokat a lelkészeinket is, akik lelkészi 
teendőik mellett a köz anyagi érdekeinek fellendítésén is fáradozván, ím közvetve egy-
házunknak is nagy szolgálatot tettek. 

Néhai Kaczián János, volt ügyvivő, síremlékére 100,000 koronát utalványoztam a 
nyugdíjintézeti pénztárból. Három egyenként 500,000 koronás temetési segélyt is ki tudtam 
fizettetni báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő úr Őméltóságának különös jóindu-
latából, aki ez összegeket az egyetemes pénztár terhére utalványozta. 

Nem volna teljes a jelentésem, ha meg nem emlékezném itt a legmélyebb hálával 
arról a jóindulatról, erkölcsiekre és anyagiakra egyaránt kiterjeszkedő segítnikészségről, 
amelyet Őméltósága az egész esztendő folyamán tanúsítani méltóztatott a nyugdíjintézet 
ügyeivel szemben. 

A foglalkoztatott segédmunkaerő honoráriumának legnagyobb részét, az egész papír-
és nyomtatványanyagot és az egész portót az egyetemes egyház pénztárából utalványozta, 
megkímélendő a nyugdíjintézeti pénztárt ilyen kiadásoktól. így volt csak lehetséges az, 
hogy a nyugdíjintézet fentvázolt' nagy munkálatainak elvégzése a nyugdíjintézet pénztárá-
nak alig került valamibe. Ha még hozzávesszük, hogy az ügyvitel is az Ő kezdeménye-
zésére soroltatott' az egyetemes ügyvitel körébe s ezáltal az ügyvivői honoráriumtól is 
teljesen mentesítve lett a nyugdíjintézet, azt hiszem, nem túlzok, ha azt állítom, hogy az 
ügyvitel rendbejöttét jórészt Őméltóságának köszönhetjük. Legyen érte jutalma a nyugdíj-
intézet, a nyugdíjasok és a még szolgáló lelkésznemzedék hálája és az a tudat, hogy sok 



könnyet törölt le a nyugdíjasok szeméből és sok gondredőt simított el a ma szolgáló, 42. 
jövőjükért aggódó lelkészek és lelkészcsaládok homlokán. 

Tisztelettel terjesztem elő az egyetemes nyugdíjintézet pénztárának 1923 dec. 31-iki 
állapotáról szóló jelentést. 

A nyugdíjintézet tőkéje 1923 dec. 31-én . . 7.790,673*85 
Tagok és egyházak járulékai 1923. év folyamán 386,527-03 
Összes bevétele az 1923. év folyamán . . . 6.861,523*46 
Összes kiadása az 1923. év folyamán . . . 5.732,450-66 
Tőkésítve lett 1.129,072-80 

Az egyetemes egyházi nyugdíjintézet 1923. évi számadása. 

Bevétel : 
1. Államsegélyből . . . 
2. Tagok és egyházak já-

rulékai 
3. Adományok . . . 
4. Kamatjövedelem . . 
5. Az Üllői-úti ház utáni 

kamat . . . . ' . 

5.800,000-— K 

386,527-03 „ 
274,500-— „ 
324,436 43 „ 

76,060-— „ 
Összesen: 6.861,523-46 K 

Kiadás :-
1. Kifizetett nyugdíjak . 
2. Kifizetett segélyek . . 
3. Tiszti illetmények, 

posta- és egyéb költségek 

2.274,583-66 K 
3.160,000-— „ 

297,867-— „ 
4. Tőkésítve 1.129,072-80 

Összesen: 6.861,523*46 K 

Kegydíjalap. 

Bevétel : 
1. 1922. évi maradvány 
2. Kamatjövedelem . . 

150,619-57 K 
7,530-— „ 

Összesen: 158,149-57 K 

Kiadás : 
1. Kifizetett kegydíjak . 
2. Maradvány . . . . 

Összesen 

19,164-— K 
138,985-57 „ 
158,149-57 K 

Az ügyvivő előterjesztése alapján részben az ügyvivői jelentés, részben a bizottság-
ban tárgyalás anyagát képezett egyéb anyag alapján meghozott következő nyugdíjintézeti 
bizottsági határozatokat emeli az egyet, közgyűlés határozaterőre : 

1. Az egyetemes nyugdíjintézeti ügyvivői jelentést tudomásul veszi és annak 
külön határozatot nem igénylő pontjait jóváhagyja; 

2. br. Radvánszky Albert egyet, felügyelőnek a nyugdíjintézet és a nyugdíjasok 
ügyének anyagi és erkölcsi támogatásáért köszönetet mond; 

3. Libertiny Arzénnak köszönetét fejezi ki a matematikai számítások 
elkészíttetéséért ; 

4. tudomásul veszi, hogy a szabályrendeletrevizióra vonatkozó mult évi 
közgyűlési határozat a jelentésben foglalt okokból folyóan nem volt keresztülvihető ; 

5. kimondja, hogy a mult évi közgyűlés megállapította kategóriák szerinti 
búzajárulékok kivetése a nyugdíjigény alapján eszközöltetik és a búza értéke a 
váltságbúza novemberi árfolyama szerint fizetendő; 

6. jóváhagyja a hátralékos belépési és tagdíjjárulékoknak a jelentésben 
körvonalazott kulcs szerinti számítását az 1924. év végéig beérkező kérvényeknél; 

7. kimondja, hogy a nyugdíjintézetre eső államsegély, ha az állam részéről más 
segély nem jönne a nyugdíjasoknak és a tagjárulékokból befolyó összjövedelem teljes 
egészében felosztandó és abból- átmenetileg lehetőleg semmise fordíttassék tőkésítésre ; 

8. elhatározza, hogy, amennyiben a nyugdíj igényesek javára más előnyös 
megoldási lehetőség nem következik be, az 1925. évre a nyugdíjakat (özvegyi 
ellátási díjakat, neveltetési járulékokat és kegydíjakat) az 1924. évieknek négy-
szeresére emeli fel ; 

9. határozaterőre emeli a lelkészegyesületi közgyűlésnek a nyugdíj intézeti 
bizottság által is magáévá tett azon javaslatát, hogy mind a tagok, mind pedig a 
fenntartók az 1925. évre járulékaik 60%-ig valorizált befizetésére köteleztetnek, minek 
következtében természetszerűleg 1925 jan. 1-től kezdve a belépési járulék és megálla-
pítandó hátralékos tagdíjak is ezen kulcs szerint vettetnek ki ; 

10. kimondja, hogy az elszakított területeken élő lelkészek, amennyiben 
ebbeli szándékukat kinyilatkoztatják és a tagokra, valamint a fenntartókra érvényes 
kötelezettségeknek eleget tesznek, a nyugdíjintézet tagjai maradhatnak és ugyan-
azokra a járandóságokra tarthatnak igényt, amelyeket a nyugíjintézet, mint olyan, 
saját befolyó jövedelmeiből tagjainak nyújt. 
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43 50. (Sz.) A theologiai bizottság nevében egyet, főjegyző bejelenti, utalással az elnöki 
jelentésre, hogy a mult évi jegyzőkönyv 36. pontjában megállapított szemináriumi szabály-
zatban meghatározott határidőben a szeminárium felállítható nem volt; bejelenti, hogy az 
év folyamán D. Raffay Sándor püspök elkészítette a szemináriumra vonatkozó részletes 
szabályzatot és Kapi Béla püspök a theol. szakvizsgálatra, a lelkészi vizsgálatra és a 
vallástanári képesítésre vonatkozó szabályzatot. A bizottság a javaslatokat a kerületektől 
beérkezett észrevételekkel együtt egy albizottságnak adta ki átdolgozás és végleges 
összeállítás végett. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

44. (Sz.) A tiszai egyházkerület felterjesztése kapcsán -

a e g y e t e m e s közgyűlés felír a vallásügyi miniszterhez a theol. fakultáson 
még be nem töltött két tanszék mielőbbi betöltése iránt. * 

45. (Sz.) A theol. bizottság bejelenti, hogy dr. Deák János egyetemi tanárrá történt 
kinevezése folytán theol. akad. tanári állásáról forma szerint lemondott. 

Az egyet, közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi és dr. Deák János egyetemi 
tanárt theol. akadémiai tanári állása alól 1923 szeptember 1-iki joghatállyal felmenti. 

40. (Sz.) A theol. bizottság bejelenti, hogy a fakultáson az énektanítást a soproni 
képzőintézet énektanárára kívánja bízni. 

* 

A jelentés tudomásul szolgál. 

47. (Sz.) A theol. bizottság bejelenti, hogy a theol. fakultás mellett felállított evang. 
theologusok otthonának felügyelője dr. Deák János tanár az otthon 1923/24. évi működé-
séről részletes jelentést terjesztett be, mely az otthon áldásos működéséről számol be. Ezen 
jelentés kapcsán a bizottság következő intézkedéseket tette : 

a) az otthonnak a f. évre segély címén 10 millió koronát folyósított, a jövő évi 
költségelőirányzatba 15 milliót állíttatott be segély címén; 

b) az otthonbizottságba pótlólag dr. Töpler Kálmán, Forster Gusztáv és dr. Pröhle 
Károlyt beválasztatta; 

c) az otthonbizottságot felhatalmazta, hogy egy harmónium beszerzéséről gondoskodjék 
és felkérte az elnökséget, hogy ehhez megfelelő összeggel járuljon hozzá; 

d) felhatalmazta a bizottságot, hogy az árvaházi épületnek esetleges kibérlése 
tekintetében tárgyalásokat folytasson ; 

e) az otthon felügyelője által javaslatba hozott szeniori és adjunktusi intézménynek 
létesítéséhez hozzájárult ; 

/ ) az otthon szabályzatának kidolgozására Kapi Béla püspököt felkérte ; 
g) az otthon felügyelőjének odaadó buzgó munkálkodásáért köszönetet nyilvánított. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a theol. bizottság által 
tett intézkedéseket helybenhagyja és dr. Deák János egyet, tanárnak a maga részéről 
is hálás köszönetet mond. 

48. (Sz.) Tárgyaltatik dr. Zsilinszky Lajos rákospalotai lakosnak amerikai lelkészi 
diplomájának nosztrifikálása iránti kérvénye. 

A theol. bizottság javaslata értelmében 

az egyet, közgyűlés a kérelmet elutasítja. 

49. A multévi jegyzőkönyv 51. pontja kapcsán jelenti a tanügyi bizottság, hogy 
az állami középiskolai tanterv még nem jelent meg s így átdolgozható nem volt. 

Tudomásul szolgál. 

50. A multévi jegyzőkönyv 52. pontja kapcsán a tanügyi bizottság jelenti : az elemi 
iskola nyolcosztályúvá fejlesztését a dunántúli kerület újólag sürgeti, a dunáninneni ezt 
most még időszerűnek nem tartja, a tiszai üdvösnek, de pénzügyileg kivihetetlennek tartja. 
A bányai üdvösnek tartja s az elemi iskola I—V. osztályát 9^2, illetve földmíves gyüle-
kezetekben 9, VI—VIII. osztályát 6 havi szorgalmi idővel tervezi. Az evangélikus tanítók 
egyesülete ennek megvalósítását erősen óhajtja. 

A tanügyi bizottság indítványára 
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az egyetemes gyűlés kimondja, hogy . 50—57. 
1. a nyolcosztályú elemi iskola megvalósítását — habár az ma még az anyagi 

erők elégtelensége és a földmívesszülők jórészének előrelátható vonakodása miatt köte-
lezőleg el nem rendelhető — üdvösnek és rövid időn belül megvalósítandónak tartja. 

2. erről a kultuszminiszterhez előterjesztést tesz s felkéri : készíttesse el a 
nyolcosztályú elemi iskola tantervét, de utasítja egyúttal a tanügyi bizottságot, hogy 
szintén készíttessen ily tantervet. 

51. A multévi jegyzőkönyv 53. pontja kapcsán a tanügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes gyűlés megállapítja, hogy a szülői értekezletek megtartása 
a helyi viszonyok szerint egyik középiskolában célravezetőnek, a másikban célta-
lannak bizonyult. Ezek megtartását az egyes iskolákra bízza, de mindenesetre elvárja, 
hogy az iskolák módot adjanak a szülőknek a tanárokkal minél gyakoribb érintkezésre. 

52. A multévi jegyzőkönyv 53. pontja kapcsán a tanügyi bizottság jelentése és 
indítványa alapján 

az egyetemes gyűlés örömmel állapítja meg, hogy a cserkészet valamennyi 
fiúi középiskolánkban örvendetesen fejlődik, úgyhogy fiaink egy része, Vidovszky 
Kálmán csabai vallástanár — cserkészparancsnok kíséretében a kopenhágai diadalmas 
táborozásban is résztvett. Kívánatos, hogy a cserkészet a leányközépiskolákban is 
meghonosíttassék és hogy a vallástanárok és lelkészek — e valláserkölcsi szem-
pontból fontos ifjúsági munkában — résztvegyenek. 

53. A multévi jegyzőkönyv 54. pontja kapcsán a tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés az egyházkerületeket figyelmezteti, hogy a kultusz-
miniszter 66,133. sz. rendeletével magának tartotta fenn az elemi iskolai tízhavi 
szorgalmi időnek esetről esetre a vármegyei közigazgatási bizottság véleménye alapján 
való megszakítását, illetve megrövidítését. 

54. A multévi jegyzőkönyv 55. pontja kapcsán a tanügyi bizottság jelentése alapján 

az egyetemes gyűlés örvendetesen veszi tudomásul, hogy utasítása szerint 
járnak el a középiskolák s ennek folytán a leánymagántanulók száma egy év alatt 
102-ről 84-re csökkent és hogy ezek többsége evangélikus. 

55. A multévi jegyzőkönyv 59. pontja kapcsán bemutatja a tanügyi bizottság 
1. a kultuszminiszter 142,141. sz. leiratát, melyben jelzi, hogy a pénzügyminiszterrel egyet-
értve nem számítja le (a stólát kivéve) a kántori javadalmat a tanítóiból ; 2. a dunáninneni 
kerületnek a kántori és tanítói állások, illetve javadalmak kettéválasztására vonatkozó előter-
jesztését; 3. a dunáninneni püspöknek e tárgyban a miniszterhez való előterjesztését; 
4. a dunántúli kerület hasonló előterjesztését az egyetemes gyűléshez, melyben egyúttal 
új javadalmi jegyzőkönyvek felvételét sürgeti ; 5. e tárgyakban az egyetemes felügyelőnek 
a miniszterhez való felterjesztéseit. 

Tekintve, hogy ezirányban a közgyűlés már határozott, a döntés tudomásul 
szolgál. 

56. A multévi jegyzőkönyv 62. pontja kapcsán a tanügyi bizottság indítványára . 

az egyetemes gyűlés megbízza az egyetemes egyházi főtitkárt, hogy a most 
már együtt lévő adatok alapján állítsa össze a hősi halott tanítók és tanárok névsorát. 

57. A multévi jegyzőkönyv 63. pontja kapcsán bemutatja a tanügyi bizottság 
1. a kultuszminiszter 72.514. sz. leiratát, melyben jelzi, hogy ú j önálló hitoktatói állások 
szervezéséhez nem járul díjazással. Az állás megüresedése esetén csak az 5222. sz. rende-
letnek megfelelő teljes tanulói létszám mellett díjazza az új hitoktatót. Ha ily állás meg-
üresül, másutt csak a teljes létszám mellett és csak az illető felekezet részére szervezett 
állást díjaz. Kívánja -— konkrét panaszok folytán — hogy a parochuslelkész ne vonja el 
a hitoktatót lelkészi teendőkkel órái megtartásától. Hasonló esetek maguk után vonhatják 
az állami díjazás megvonását; 2. a dunáninneni kerület indítványát, mely az eddiginél 
kevesebb tanulói' létszám mellett kívánja önálló hitoktatói állások szervezését és a hitok-
tatóknak a VI—VII. fizetési osztályokba való előlépését; 3. a dunántúli püspöknek a hitok-
tatóknak fizetési [sérelmére vonatkozó előterjesztését, melyben jelzi, hogy ezek a IX. 
fizetési osztálynak megfelelő javadalmat sem kapják meg teljesen. 



A tanügyi bizottság indítványára. 

az egyetemes gyűlés figyelmezteti a parochuslelkészeket, hogy ne vonják el 
lelkészi teendőkkel hitoktató lelkésztestvéreiket óráik megtartásától. A kultuszminisz-
terhez felterjesztést intéz, hogy önálló hitoktatói állások megüresedésénél s újra 
való betöltésénél ne legyen tekintettel a tanulói létszám csökkenésére, mely ideig-
lenes is lehet, és hogy orvosolja elsősorban a hitoktatóknak azt a sérelmét, hogy 
még a IX. fizetési osztály teljes díjazását sem kapják, továbbá nyissa meg előttük 
azokat a fizetési fokozatokat is, melyek őket hasonló képzettségű tanárok módjára 
szintén megilletik. 

58. A multévi jkönyv 66. pontja kapcsán a tanügyi bizottság indítványára 

4 az egyetemes gyűlés — mivel most már a dunántúli egyházkerület hozzá-
járulása is megtörtént — elvileg kimondja a tanítóképzés és tanítónőképzés egye-
temesítését. A gyakorlati kivitel lehető gyors előkészítésére bizottságot küld ki és 
annak tagjaivá dr. Mágócsy-Dietz Sándor elnöklete alatt: Kapi Béla, Geduly Henrik, 
D. Raffay Sándor, Zelenka Frigyes, Hanzmann Károly, Dómján Elek, Landgraf 
János és Szigethy Lajost választja meg. 

59. A multévi jkönyv 67. pontja kapcsán a tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés felkéri a kultuszminisztériumot, hogy a statisztikai 
íveket egyenesen az elemi iskolai vezető, illetve igazgatótanítókhoz küldesse, hogy 
ezáltal is biztosíttassék a statisztikai adatok pontos beszolgáltatása. 

60. A multévi jkönyv 68. pontja kapcsán a tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés 

1. tudomásul veszi, hogy a Bonyhádon használt magyar olvasókönyv nem 
aggályos vallásfelekezeti szempontból. 

2. Az Aszódon bevezetett Szent István-társulati kiadású francia nyelvköny-
vet egy évre engedélyezi. 

3. A többi iskoláktól beérkezett tankönyvjegyzéket tudomásul veszi. 
4. A jövendőre az iskolák a tankönyvbejelentésekben a kiadócéget is jelezzék. 
5. Elvárja az iskoláktól, hogy addig is, míg az egyház protestáns szellemű 

tankönyvek kiadatását nem eszközölheti, lehetőleg protestáns, illetve evangelikus szer-
zők könyveit használják. 

61. A multévi jkönyv 69. pontja kapcsán a tanügyi bizottság indítványára 

az egyet, közgyűlés a következő ú j tankönyveket engedélyezi : 
1. 'Kemény Lajos: Bibliai történetek az I—II. elemi osztály számára. 
2. Grieszhaber Endre: Kirchengeschichte für die Elementarschule. 
3. Hetvényi Lajos : A keresztyén egyház rövid története kor- és életrajzok-

ban. Középiskolák számára. 

Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a tanügyi bizottság elnöke az elnöki 
értekezlettel egyetértőleg engedélyezte az államnyomda által kiadott Molnár János 
békéscsabai ev. tanító által írt tót Ábécét. E kiváló tankönyvet a tótnyelvű iskolákat 
fenntartó gyülekezetek figyelmébe ajánlja. 

62. A multévi jkönyv 70. pontja kapcsán a tanügyi bizottság indítványára 

az egyet, közgyűlés a tankönyvbírálati díjakat következőleg állapítja meg: 

1—3 ívig 1 aranykorona 
- 3 - 6 2 

6 - 9 3 
9 íven felül 4 „ 

63. A multévi jkönyv 77. pontja kapcsán a tanügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes gyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy az Országos evangelikus 
tanítóegyesület tegnap megtartotta első rendes közgyűlését Krug Lajos elnöklete 
alatt és hogy a bányai, tiszai és békésmegyei tanítóegyesületek alapszabályai jóvá-
hagyattak. 
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64. A multévi jkönyv 84. pontja kapcsán a tanügyi bizottság indítványára 64—72. 

az egyetemes gyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy a tanügyi bizottság 
és az evangelikus tanáregyesület elnökeinek Dóczy Imre református tanáregyesületi 
elnökkel való levélváltása folytán biztosítottnak látszik, hogy református testvéreinkkel 
együttesen protestáns szellemű középiskolai történeti és magyarnyelvi irodalmi 
könyveket adhatunk ki. Ennek alapján dr. Mágócsy-Dietz Sándor elnöklete alatt 
dr. Szigethy Lajos, dr. Vietorisz József és dr. Horvay Róbert tagokból álló bizott-
ság küldetik ki a református illetékes tényezőkkel és a debreceni egyházkerületi s 
városi nyomdával e tárgyban való egyezkedésre. Arra az esetre, ha e könyvek egy-
házunk részéről is engedélyeztetnek, evangelikus középiskoláinkban való kötelező 
használatuk elrendeltetik. 

65. A multévi jkönyv 86. pontja kapcsán a tanügyi bizottság jelentése s indít-
ványa alapján 

az egyetemes gyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy a tanítóknak a VII. 
fizetési osztályba való kinevezésénél a miniszter előre megkérdezi az illetékes püspököt. 

66. Ugyancsak a multévi jkönyv 86. pontja kapcsán a tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés tudomásul veszi az egyes egyházkerületeknek az 1848. 
XX. t.-c. végrehajtására, a tandíjpótló államsegélyre vonatkozó felterjesztéseit s a 
kultuszminiszternek leiratát, melyben jelzi, hogy átírt a pénzügyminiszterhez a tan-
díjpótló államsegély felemelése ügyében. 

67. A multévi jkönyv 92. pontja kapcsán a tanügyi bizottság jelentése alapján 

az egyetemes gyűlés tudomásul veszi, hogy a beérkezett iskolai kimutatások 
alapján beterjesztetett az iskolák állapotára vonatkozó évi jelentés és ennek kapcsán 
határozatilag kimondja, hogy az aszódi Petőfi-gimnáziumot, mely már 20 millió 
koronás építkezési alapot gyűjtött, gimnáziumi és internátusi építkezéseiben lehetőleg 
támogatni fogja, egyszersmind örvendetesen tudomásul veszi, hogy a Veres Pálné-
Liceum a nyilvánossági jogot elnyerte.' 

68. Az elnöki értekezlet f. évi április 10 —11-iki ülésének határozata kapcsán és 
a beérkezett iskolai s bányakerületi vélemények alapján a tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés kimondja, hogy .évenként a középiskolákban, képzők-
ben, polgári iskolákban és a Veres Pálné-Liceumban az illető iskolák által meghatá-
rozandó napon és módon az iskola, illetve általában az egyház jóltevői, kiváló tör-
téneti nagyságai emlékére hálaünnep tartassék s ez alkalommal felváltva egy-egy 
kiváló emberünk működéséről részletesebben emlékezzenek meg. 

69. A folyó évi április 10—11-iki elnöki értekezlet határozata kapcsán és a tan-
ügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés elrendeli, hogy az igazgatók az egyházi illetékes hatóság 
útján érkező kormányrendeleteket hajtsák végre s a közvetlenül érkezett rendele-
tekről tegyenek jelentést. Ezen intézkedés a rendtartásba is felveendő. 

70. A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés elrendeli, hogy a miniszter által kívánt bejelentés az 
elemi iskolai tanítók nyolc napnál hosszabb időre terjedő szabadságolásáról mindig 
a tanügyi esperesek útján történjék a tanfelügyelőnél. 

71. A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés elrendeli, hogy a középiskolákban a tanuló magaviselete 
példás, jó, tűrhető, rossz érdemjegyekkel osztályoztassék. 

72. A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés utasítja a lelkészeket, hogy támogassák a politikai ható-
ságokat a testnevelési törvény végrehajtásában. 
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73. A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés felterjesztést intéz a miniszterhez a reálgimnáziumokban 
a görög nyelvnek rendkívüli tárgyként való tanítása tárgyában. 

74. A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés figyelmezteti az iskolafenntartókat, hogy a miniszter 
engedélyt adott fiúközépiskoláinkban a német nyelvnek már az I. osztálytól kezdve 
heti két órában rendkívüli kötelező tárgyul való tanítására és e rendkívüli tárgy 
behozatalát ott, .ahol a viszonyok megfelelők, az iskolafenntartók figyelmébe ajánlja. 

75. A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés tudomásul veszi a kultuszminiszternek rendeletét, hogy 
a felekezeti polgári iskolai tanárok fizetésének 85%-át adja meg. 

76. A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés elhatározza az egyetemes egyházi és iskolai névtár 
kiadatását, a kivitelre az elnökséget kéri fel. 

77. A tanügyi bizottság bemutatja a bányai kerület részéről beterjesztett elemi iskolai 
statisztikai táblázatokat s azt az indítványt, hogy ezek kinyomattassanak, mivel már a 
régi táblázatok elavultak. 

Az egyetemes közgyűlés megbízza a tanügyi bizottságot, hogy e statisztikai 
táblázatokat 1500 példányban kinyomassa. 

78. A tanügyi bizottság bemutatja a bányai kerület indítványát, mely az állami és 
egyházi tantervek összeegyeztetését, illetve az állami tantervnek egyházi szempontból való 
kibővítését javasolja. * 

Az egyetemes gyűlés megbízza a tanügyi bizottságot a tantervösszeegyez-
tetéssel, illetve kibővítéssel és ajánlja, hogy ehhez vegye igénybe a tanítói és a 
tanári egyesületek közreműködését. 

79. A tanügyi bizottság bemutatja 1. a bányai kerület felterjesztését, melyben 
egyetemes érvényű elemi iskolai tankönyveknek egyházunk által való kiadatását sürgeti; 
2; a dunántúli kerület felterjesztését, mely hivatkozik arra, hogy az állam egyetemes érvényű 
tankönyveket készül kiadni s mivel ezek szelleme esetleg egyházunk felfogásával ellenkező 
lehet, szükséges, hogy iskoláink részére magunk adjunk ki oly jellegű könyveket ; 3. a dunán-
túli kerület felterjesztését, melyben a már készen álló német elemi iskolai tankönyvek kiadatását 
kéri, azzal a hozzáadással, hogy ehhez kérjen a kormánytól segélyt. 

A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés elhatározza, hogy 1. felír a miniszterhez, mielőtt egye-
temes érvényű tankönyveit kibocsátaná, adja módját, hogy azokat átnézethessük, 
nehogy az állami iskolákba járó sokezer evangelikus gyermek hitelveinkkel ellenkező, 
vagy vallási érzéseinket sértő könyvből legyen kénytelen tanulni. 

2. Egyetemes érvényű elemi iskolai tankönyvek íratását helyesli, erre fel-
hívja a Luther-Társaság figyelmét, valamint arra is, hogy dolgoztassa át s rövidít-
tesse meglévő tankönyveit, hogy azok osztatlan népiskolában is használhatók legyenek. 

3. Egyetemes elemi iskolai tankönyvek írásának kérdésére felhívja az Országos 
Evangelikus Tanítóegyesület figyelmét. 

80. A tanügyi bizottság bemutatja a bányai kerületnek a rákospalotai sérelmes 
esetre vonatkozó felterjesztését. Itt az elemi iskola felirata: „Római katholikus állami iskola". 
Ez iskola tisztán róm. kath. jellegű iskola, állampénzen 3 év alatt 4 tanítósról 12 tanítósra 
fejlesztetett, ugyanazon idő alatt pedig a mi iskolánk — államsegély nélkül — 3 tanítós-
ról 1 tanítósra zsugorodott össze. 

A tanügyi bizottság javaslata alapján 

az egyetemes gyűlés elhatározza, hogy felír a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez és rámutat a sérelmes feliratra és az a mögött rejlő sérelmes állapotra, 
kérve annak sürgős megszüntetését, kérve továbbá a tőkéinek elértéktelenedése foly-
tán tönkrement rákospalotai evang. iskola részére államsegély folyósítását 
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81 . A tanügyi bizottság indítványára 8 1 — 8 9 . 

az egyetemes gyűlés felír a kormányhoz : -tegye lehetővé diplomáciai úton, 
hogy vallásos tankönyveink, egyéb vallásos könyveink, képeink elszakított területre 
bebocsáttassanak. 

8 2 . A tanügyi bizottság bemutatja a két bányakerületi polgári leányiskola felterjesz-
tését, melyben a használandó állami polgári iskolai rendtartáson teendő módosításokat fog-
lalják össze . 

A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés a tanügyi bizottság által megjölt módosításokkal az 
állami rendtartást jelenti ki kötelezőnek a két evangelikus polgári leányiskolára nézve. 
Egyúttal megbízza a tanügyi bizottság elnökségét; közölje e módosításokat a két 
iskolával. 

8 3 . A tanügyi bizottság bemutatja a dunántúli kerület javaslatát, h o g y a tanterv 
szerint kötelező egyházi énekek sorrendje megállapíttassék. 

A tanügyi bizottságot 

az egyetemes gyűlés megbízza, hogy az evangelikus tanítóegyesület közre-
működésével a tanterv szerint kötelező énekek sorrendjét állapítsa meg. 

8 4 . A tanügyi bizottság bemutatja a Középiskolai sportkörök országos szöve t ségének 
megalkotására és munkálkodására vonatkozó 2 5 , 7 5 4 / X I I . 24 . sz. miniszteri rendeletet. 

A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés elrendeli, hogy középiskoláink e szövetség munkáját 
hathatósan támogassák. 

8 5 . A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés örömét fejezi ki afölött, hogy az eperjesi jogakadémia 
fennmaradása kizárólag Miskolc város áldozatkészsége folytán biztosíttatott és köszönetét 
fejezi ki azoknak, kiknek ez egyházunkra nézve oly áldásos munkában a legnagyobb 
részük volt. Nevezetesen : Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőnek, Geduly 
Henrik és dr. Zelenka Lajos tiszai egyházkerületi elnököknek, dr. báró Kaas Albertnek, 
a Luther-Szövetség elnökének, Lichtenstein László egyházmegyei felügyelőnek, báró 
Prónay György államtitkárnak, Miskolc város közönségének, különösen Hodóbay 
Sándor polgármesternek és Rakovszky Iván belügyminiszternek, aki Miskolc városá-" 
nak három tanszék teljes javadalmazására vonatkozó határozatát megerősítette. 
Köszönetet mond végül a sajtónak, mely e fontos nemzeti ügyet hathatósan 
támogatta. 

86. Az evangelikus tanáregyesület kérelme folytán a tanügyi bizottság elnökségének 
indítványára 

az egyetemes gyűlés megbízza a vallástanítási albizottságot, hogy a leg-
közelebbi jövőben megvalósítandó leányközépiskolai reformra való tekintettel, dolgoz-
tasson ki ily iskolatípusra vallástanítási tantervet. 

8 7 . A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés felkéri a püspöki kart: rendelje el, hogy az iskolák 
tanulói körében ez iskolai évben az aszódi gimnázium Petőfi-centenáriumi alapja 
javára gyűjtsenek. 

88. Tárgyaltatik a hitoktatók és vallástanárok jogi helyzete és szolgálati viszonyairól 
alkotott szabályrendelet, melyre nézve a tanügyi bizottság beterjeszti véleményét. 

Az egyet, közgyűlés a szabályrendelettervezetet kiadja az ev. tanáregyesület 
vallástanári szakosztályának hozzászólás és véleményezés végett, a vélemény beér-
kezte után az összes iratokat kiadja az egyet, ügyésznek átdolgozás és a jogügyi 
bizottság elé terjesztés végett. 

89. (Sz.) Tárgyaltatik a tanítóképzők vallástanítási tanterve. A tanügyi bizottság javas-
lata értelmében 
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89—97. az egyet, közgyűlés a bányai egyházkerület által felterjesztett Mendöl-féle 
javaslatot az abban foglalt tananyagbeosztással fogadja el és a tantervet ezen alak-
ban állapítja meg, egyúttal megbízza a vallástanítási bizottság elnökét, hogy az 
állami és egyéb jellegű tanítóképzőintézetek részére készítsen oly tanterv-tervezetet, 
mely magában foglalja azt a minimumot, melyet 5 év alatt minden tanító(nő)-
képzőintézetben el kell végezni. 

90. (Sz.) Tárgyaltatik a dunántúli egyházkerületnek a kerületben végzett hitoktatási 
munkálatra vonatkozó szabályzata. 

A tanügyi bizottság javaslata nyomán 

az egyet, közgyűlés a szabályzatot tudomásul veszi és azt a többi egyház-
kerület figyelmébe ajánlja. 

91. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja észrevételeit a vallástanári vizsgatervezetre. 

Az egyet, közgyűlés ezen észrevételeket kiadja a theol. bizottság által ezen 
szabályzatok megállapítására kiküldött albizottságnak. 

92. (Sz.) A fiatalkorú bűnösöknek a fogházakban leendő valláserkölcsi oktatása tár-
gyában a vallás- és közoktatásügyi miniszter leirata folytán a tanügyi bizottság javaslata 
nyomán _ . 

az egyet, közgyűlés kimondja, hogy e tekintetben a róm. kath. vallású fiatal-
korú bűnösök ellátásával azonos ellátást kíván az ev. vallásúak részére is, és amennyi-
ben a fiatalkorú bűnösöket általában tanítók fogják gondozni, ehhez a maga részéről 
is hozzájárul, amennyiben pedig a róm. kath. vallásúakat továbbra is a r. k. papok 
fogják ellátni, úgy ragaszkodik ahhoz, hogy az ev. vallásúakat lelkészi képesítéssel 
bíró hitoktatók lássák el. 

93. (Sz.) A tanügyi bizottság előterjeszti, hogy a 7001/924. M. E. rendelet III. fejezete 
1. pontja értelmében a tanító özvegyének csak 3 havi járandóságra van igénye és 3 hó 
múlva nyugdíjának élvezetébe lép és férje államsegélye továbbra folyósítva nem lesz. 

Az egyet, közgyűlés ezen jelentés folytán felhívja az egyházkerületeket, hogy 
tanítóválasztási szabályrendeleteiket ezen rendelkezéssel hozzák összhangba. 

94. (Sz.) Olvastatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése • az egyházi énekeknek 
. csoportosítása tárgyában. 

A tanügyi bizottság javaslata nyomán 

az egyetemes közgyűlés a tanterv szerint kötelezővé tett egyházi énekeknek 
a gyermekek kora és hangterjedelme figyelembevételével való csoportosítását az 
Országos Evang. Tanítóegyesületre bízza. 

9 5 . (Sz.) Olvastatik az Országos Ev. Tanáregyesüle t vallástanári szakosztá lyának 
kérelme az állami tanítónőképzőkben végzet t hitoktatás óráinak díjazása tárgyában. 

Tekintettel arra, hogy azokban az áll. tanítónőképzőkben, amelyekben csekélyszámú 
ev. növendék tanul, a hitoktatásra valamennyi növendékkel hetenként csak egy órát enge-
délyeznek és díjaznak, 

az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a tanítónőképzőintézetekben heten-
ként és osztályonként legalább egy órát kell a vallástanításra fordítani és amennyiben 
a több óra díjazását a V. K. M. megtagadja, annak költségeit az egyetemes egyház 
fogja fedezni. 

90. (Sz.) A multévi jkönyv 99. pontja kapcsán jelenti a pénzügyi bizottság, hogy 
a gróf Telek}r Johanna-féle ösztöndíjakat az 1922/23. tanévre kiosztotta és pedig úgy, mint 
az előző évben, az idén is kevesebb ösztöndíjat magasabb összeggel (11 ösztöndíj à 350 kor.) 
osztott ki. 

Jóváhagyólag tudomásul szolgál. 

97. (Sz.) Ezzel kapcsolatban beterjeszti a pénzügyi bizottság Molnár Sándor kolozsvári 
végzett theologusnak a romániai zsinatpresbyteri ev. egyház elnöksége által pártolólag átküldött 
kérvényét és Jancsó András soproni IV. éves theologusnak segélyezés iránti kérelmét tanul-
mányaiknak külföldi egyetemen lehető folytatása céljából. 



Az egyet, közgyűlés Molnár Sándornak az 1924/25. tanévre a Hunfalvy- 97 
ösztöndíjat, Jancsó Andrásnak a Blankenstein-féle ösztöndíjat adományozza azzal, 
hogy ezen ösztöndíjakat a külföldi segélyekből rendelkezésre álló összegekből a 
lehetőség szerint ki fogja egészíteni. 

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

A gondnok által bemutatott és idecsatolt 1923. évi zárszámadás szerint az alapítványi tőke: 

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

A folyó évben az évi ösztöndíjak a rendelkezésre álló összeg csekélysége miatt 
kiadhatók nem voltak. 

Tudomásul szolgál. 

• 99. (Sz.) A magyarhoni E. E. E. Gyámintézet beterjeszti következő jelentését: 
Magyarhoni E. E. E. Gyámintézetünk ezévi rendes közgyűlését a tegnapi napon 

tartotta meg Budapesten, mely alkalommal az új világi elnök: Báró Feilitsch Berthold 
hivatalába ünnepélyesen be lett iktatva. 

Az elmúlt esztendőben a helyettes világi elnöki tisztet lándori dr. Kéler Zoltán, 
majd dr. Károlyi Endre látták el. 

A dunáninneni egyhk. gyámintézet új elnöke Laszkáry Gyula, a tiszaié báró 
Radvánszky Kálmán lett. 

A Gyámintézet a német ínségesek javára 55.576,767 magyar koronát és 101 dollárt 
gyűjtött és küldött a Gusztáv Adolf-egylet útján. Azonkívül még egyesek külön küldtek 
kisebb-nagyobb adományokat a Gusztáv Adolf-egylet útján vagy direkte. 

A Gyámintézet Kapi Béla püspök úr hozzájárulásával megkereste a Gusztáv Adolf-
egyletet, hogy járjon közbe az osztrák Oberkirchenratnál, hogy ez megengedje, hogy Lépes-
falva és Felsőlászló leánygyülekezetek, melyek Burgenlandhoz csatoltattak, a Magyarországon 
maradt anyagyülekezetek lelkészei által pásztorizáltassanak, mert jelenlegi helyzetükben 
úgyszólván minden lelkigondozást nélkülöznek. A Gusztáv Adolf-egylet a megfelelő lépéseket 
megtette, de az Oberkirchenrat ez ügyben eddig nem válaszolt. 

Az ezidén szept. 22—24. Braunschweigban tartott Gusztáv Adolf-egyleti főülésen 
a magyarhoni E. E. E. gyámintézetet Ziermann Lajos egyházi elnök képviselte, aki Gyám-
intézetünk nevében a Gusztáv Adolf-egyletet köszöntette, Magyarország s a magyarhoni 
ev. egyház helyzetét s ezeknek Németország, a német ev. egyházhoz s a Gusztáv, Adolf-
egylethez való viszonyát meleg szavakkal ecsetelte s hazánkat, népünket, egyházunkat, 
gyámintézetünket a hittestvérek imádkozó és felsegítő szeretetébe ajánlotta. A viszon-
iidvözletben a Gusztáv Adolf-egylet elnöke, D. Rendtorff biztosította gyámintézetünket a 
Gusztáv Adolf-egylet barátságáról s arról, hogy az egész magyar egyházat egyformán s 
szívből szeretik minden nemzetiségi különbség nélkül. 

A Gusztáv Adolf-egyletnek 1924 nov. — 1925 nov.-ig terjedő segélytervezetébe 
fel vannak véve a mi Theol. Otthonunk és a németországi egyetemeken tanuló theologiai 
hallgatóink, a soproni evang. tanítóképezde s annak növendékei s néhány általunk majd 
megjelölendő magyar szórvány-ügy és a németnyelvű „Gotthold" lap támogatása. . 

Nagyobb összegekkel támogatták a gyámintézet ügyét: dr. Ostffy Lajos és a pécsi 
egyházközség 1 — 1.000,000 K-val, Laszkáry Gyula 3.000,000 és báró Radvánszky Kálmán 
10.000,000 K-val. 

Számokban kifejezve körülbelül 200.000,000 K-ra becsülhető az az összeg, mellyel 
az elmúlt esztendőben a Gyámintézet minden fokon (helyi, egyházmegyei, egyházkerületi 
s egyetemes gyámintézet) hozzájárult a bel- és külföldi hittestvérek ügyének felsegítéséhez. 

Az Egyetemes Gyámintézet a következő segélyeket osztotta ki. A nagy szeretet-
adományt: 11.707,705 K-t Tordas kapta; kis szeretetadományt egyenként 500,000 K-t 
kapott: Fejér-Csurgó, Galgaguta, Tokaj, Kispest; 400,000 K-t kapott egyenként Lonti, 
Keszthely, Vönöck, Ród, Tápiószele, Szeged, Csapdi, Egyházasdengeleg ; 800,000 K-t kapott 
Hernádvécse; 562,995 K-t kapott a soproni diák-állomás; a Bognár-alapítványból kapott 
Szekszárd 5.000,000 K-t, Zalaegerszeg, Szt.-Gotthárd, Gyúró, Lucfalva, Vérteskéthely, 
Abaújszántó, Sátoraljaújhely egyenként 1.000,000 K-t; Gyula 3.000,000 K-t. 

Az Egyetemes Gyámintézeti közgyűlés azzal a kéréssel fordul az Egyetemes Köz-
gyűléshez, hogy egyházi elnökének a németországi úttal kapcsolatos költségeit 3.500,000 K-t, 
az egyetemes pénztárból fedezze. 

1922. év végén volt . 
1923. évi gyarapodás . 
s így ez év végén kitett 

253,973-56 K 
7,564-— „ 

261,537-56 K 
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99—102, A mai nap tartott gyámintézeti istentiszteleten az oltári szolgálatot Doniján Elek 
esperes, tiszai egyhk. gyámintézeti elnök, a szószéki beszédet Podhradszky János lelkész, 
dunáninneni egyhk. gyámintézeti elnök, tartotta. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az egyetemes gyám-
intézet új világi elnökét: báró Feilitsch Bertholdot, továbbá Laszkáry Gyula dunán-
inneni és báró Radvánszky Kálmán tiszai egyhk. vil. elnököt szívből köszönti, 
működésükhöz Isten áldását kívánja és az egyházi elnöknek a németországi úttal 
kapcsolatos 3.500,000 K költségeit az egyetemes pénztárból utalványozza. Egyben 
felhívja a gyámintézet elnökségét, hogy a külföldi ösztöndíjak felelevenítése érdeké-
ben tegyen lépéseket. 

100. Beterjesztetett a Luther-Társaság működéséről szóló következő jelentés : 
A Luther-Társaság az elmúlt éven megindította az „Élet és Vallás" című kiadvány-

sorozatot, melynek füzetei a jelenkort foglalkoztató kérdéseket tárgyalják az evangyéliom 
világításában. A sorozat szerkesztője dr. Pröhle Károly, s most megjelent első füzetét 
Kapi Béla elnök írta „Új élet" címen, mely füzet egyúttal hivatva van arra is, hogy az 
új sorozat irányát megszabja. Egyébként a Luther-Társaság — elégséges anyagi eszközök 
hí jáa — előadások, vallásos ünnepélyek rendezésével igyekezett az evangeliumi eszméket 
a lelkekbe plántálni s egyúttal céljainak jóbarátokat szerezni. A Társaság f. évi november 
havában Pápán tartja rendes évi közgyűlését, mely letárgyalja az ú j munkaprogrammot 
s hogy ennek megvalósítását biztosítsa, egy könyvkiadó, könyvkereskedelmi és nyomdai 
vállalatot szervez részvénytársasági alapon, amelynek felhívása még az őszön megjelenik 
s amelynek hivatása a szükséges tőke előteremtése. E vállalatra előre felhívja a Társaság 
az egyetemes egyháznak, a kerületeknek és híveknek figyelmét, egyúttal kéri jóindulatú 
támogatásukat. A Társaság tervbe vette ú j gyülekezeti könyvtárak alapítását és a gyüle-
kezetekben iratterjesztő helyek létesítését. A Luther-könyvtár új értékes adományokhoz 
jutott, azonban, sajnos, hely híján a gyűjtemény rendezése s részben elszállítása is 
akadályokba ütközik. Szükséges volna, hogy a Luther-könyvtár ingyen megkapná az 
összes egyházi nyomtatványokat s az egyet, közgyűlés felhívná a kebelébe tartozó testü-
leteket s evang. írókat, hogy nyomtatványaikat, kiadványaikat küldjék meg a Luther-
könyvtár és Múzeumnak. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a szervezés alatt álló 
könyvkiadóvállalatot a kebelébe tartozó testületek és hívek jóindutatába ajánlja, 
egyúttal felhívja a kerületeket, egyházmegyéket, gyülekezeteket, iskolákat és írókat 
kiadványaik és hivatalos nyomtatványaik beszolgáltatására. 

101. (Sz.) Beterjesztetett a magyarhoni ág. hitv. evang. Misszióegyesület követ-
kező jelentése : 

A magyarhoni ág. h. evang. misszióegyesület, tekintettel' a nehéz gazdasági hely-
zetre, ezidén sem tarthatott szélesebb egyházi körök bevonásával nyilvános évi közgyűlést 
s ügyek az alapszabályok szellemében a missziótanács intézte. 1923. évi bevétele s 
kiadása egyenlően 75,570 K 56 f volt. A lipcsei luth, missziónak a lefolyt évben 
27,459 K 71 f-t juttatott s ugyanezen misszió részére az alapszabályok értelmében 
32,890 K 29 f-t fenntartott. A misszióalap 14,215 K-t, az alapítványi tőke pedig 9676 K 
45 f-t mutat. A missziótanács Steltzer Endre elhúnyt volt világi elnök helyét a közgyűlés 
jóváhagyásának fenntartása mellett ideiglenesen dr. Schneller Aurél ügyvéd, a kőszegi egy-
házközség felügyelőjével töltötte be s a rendes tagsági díjat évi 5000 K-ban határozta 
meg. Végül, mivel azon akadályok, amelyek a lutheránus hitférítési munka elé a háború 
szerencsétlen kimenetele következtében tornyosultak, szűnőfélben vannak, elhatározta a 
missziótanács, hogy Isten segítségével hazai ág. h. ev. egyházunkban is újból megkezdi 
az intenzívebb missziói munkát. 

Tudomásul szolgál. 

102. (Sz.) Beterjesztetett a Luther-Otthon kormányzóbizottságának következő jelentése : 
A Luther-Otthon főiskolai internátusnak az elmúlt 1923—24. évi életéről a követ-

kezőkben van szerencsénk jelentésünket benyújtani. 
Intézetünknek is az év folyamán folyton fokozódó drágasággal kellett a küzdelmet 

felvenni. A mellékelt zárszámadásból, mely csupán 1923 december 31-ig terjedő időre 
szorítkozik, látható, hogy az intézet fenntartási költségei oly mérvben növekedtek, hogy 
szinte lehetetlennek látszott nagy deficit nélkül a jogos igényeket kielégíteni és az elkerül-
hetetlen kiadásokat fedezni. Hogy ez, amint a zárszámadásból kitetszik, mégis fennakadás 
nélkül sikerült, egyrészt az intézetünkbe felvételért folyamodók szülői áldozatkészségének, 
másrészt a számadásokban kitüntetett nagyobb segélyezéseknek köszönhető. Kormányzó-
bizottságunk f. évi október hó 9-én tártott ülésében utasította az igazgatót, hogy az 1924 
január 1-től a tanév végéig terjedő időre is mutassa be számadásait és vizsgáltassa meg 
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azokat a számvizsgálóbizottság által. Ezentúl, az eddigi gyakorlattól eltérőleg, a számadás 102-103. 
mindig a mindenkori tanév végével fog lezáratni. 

Az intézetbe magukat felvétetni kívánó ifjak száma ebben az évben is meghaladta 
•a felvett ifjak számát. Sajnos, hogy az intézet helyiségeinek szűkös volta miatt sok evang. ifjút 
kénytelenek voltunk visszautasítani. Ez a helyzet egyszersmind ügydöntő indokául szolgál 
annak, hogy azon terveket, amelyek az intézet helyiségeinek más célokra való felhasználását 
célozzák, mint az intézet létét veszélyeztetőket és szerzett jogokat sértőket, pártolásban nem 
részesíthetjük. 

E tanévet illetőleg következő statisztikai adatokkal szolgálunk: 
Az intézetbe való felvételért folyamodott összesen 71 ifjú. Felvétetett 48. El kellett 

utasítani részint helyszűke miatt, részint más okok miatt 23 pályázót. A felvett ifjak vala-
mennyien ág. hitv. evangélikusok. 

Pályájuk szerint: 
orvostanhallgató 11 
műegyetemi hallgató 25 
állatorvostanhallgató 2 
közgazdasági egyetemi hallgató 2 
gyógyszerészhallgató , 1 
joghallgató 7-
Elsőéves lakója volt az Otthonnak 21 
másodéves „ „ „ „ 18 
harmadéves „ » » » 7 
negyedéves „ „ „ „. . . . . . . . 2 
A dunáninneni egyházkerületből 6 
A dunántúli „ 13 
A tiszai „ 5 
A bányai „ 12 
Megszállt területről 12 

A nagyobb segélyek, amelyekben intézetünk az elmúlt évben részesült, a következők : 
1. A Tébétől kaptunk 2.445,000 K-t, amelyet havi részletekben 8, később 10 fiú 

élvezett. 
2. A Kéve két részletben 400,000 K-t juttatott intézetünknek. 
3. A népjóléti miniszter a Horthy-akcióból 2.000,000 K-t küldött. 
4. Hampel Antalné fia esküvője alkalmából 200,000 K-t ajándékozott. 
5. Az elnöki értekezlet utáni vacsorából fennmaradt 85,000 K takarékpénztárba 

helyeztetett. 
6. Az egyetemes egyház segélye 1.000,000 K. 
Megjegyezzük, hogy ezen adományok, illetve segélyek nagyobbrészt az 1924. évi 

január 1. utáni időben folytak be és azok a pótlandó számadásban lesznek kitüntetendők. 
Kormányzóbizottságunk f. év október hó 9-én tartott ülésében javaslatba hozta, 

hogy az igazgató, Kermeszky György, tiszteletdíja havi 250,000 K-ban állapíttassék meg. 
A folyó tanévet ünnepélyes istentisztelettel nyitottuk meg, melynek keretében 

dr. Mágocsy-Dietz Sándor korm. biz. tag és báró Podmaniczky Pál lelkész mondottak 
buzdító beszédeket; az ifjak úrvacsorában részesültek. 

A folyó évre a költségelőirányzatot is bemutatjuk. A folyton változó árak miatt 
annak előzetes megállapítása nagy nehézségekbe ütközik ; bizottságunk utasította az igazgatót, 
hogy a kiadásoknál a lehető takarékosságot tartsa szem előtt, nehogy a tagok járulékait 
az év folyamán megint emelni kelljen. 

Kérjük ezen jelentés tudomásulvételét, a multévi zárszámadás és a jövőévi költség-
előirányzat helybenhagyását, valamint annak jóváhagyását is, hogy az intézet igazgatójának 
tiszteletdíja 1924 május hó 1-től kezdve havi 250,000 K-ra felemeltessék. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a kormányzóbizottságnak 
ügybuzgó tevékenységeért köszönetet mond, az 1923. évről szóló számadásokat jóvá-
hagyja, a kezelőknek a szokásos fenntartással a felmentvényt megadja, hozzájárul, 
hogy az intézet igazgatójának tiszteletdíja a javaslat szerint folyósíttassék, az előter-
jesztett, 1924/25. tanévre vonatkozó költségelőirányzatot elfogadja, azt megállapítja 
és az utalványozási jogot a bizottság elnökének megadja. Az ifjúság lelki gondozását, * 
fontosságánál fogva, a közgyűlés a püspöki karra bízza és felkéri Kapi Béla püspököt, 
hogy a jelen szervezetnek érintetlenül hagyása mellett keressen módot annak meg-
felelő berendezésére és megindítására 

103. ,(Sz.) A váci siketnémaintézet vallástanítója jelenti, hogy az 1923/24. tan-
évben 11 evangelikus növendék volt az intézetben és részesült vallásos gondozásban. 

Tudomásul szolgál. 
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104. (Sz.) Beterjesztetett az egyetemes egyház számadásait megvizsgáló bizottság 
által átvizsgált és megfelelő záradékkal ellátott, az 1923. évről szóló egyetemes egyházi 
számadás: 

Az egyetemes evang. egyház 1923. évi zárszámadása. 

a) Közigazgatási számla. 
Bevétel : 

Multévi maradvány 841,754 kor. 23 fill. 
Államsegélyből 80.278,588 „ — „ 
Államsegély a kerületek részére. . . 17.398,000 „ — „ 
Redkívüli államsegély 7.540,400 „ — „ 
Kamatjövedelem 2.674,734 „ — „ 
Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelméből . 50,706 „ — „ 
Vegyesekből 81,874 „ — „ 

Összesen . 108.866,056 kor. 23 fill. 

Kiadás 
Rendkívüli államsegélyből püspöki karnak 7.498,000 kor. — fill. 
Egyetemes tisztviselők díjazása . . . 1.576,953 „ » 
Lelkészek korpótlékszerű segélye 2,000 „ « 
Rendes évi segélyek 342,000 „ » 

Rendkívüli segélyek ? 500,000 „ » 

Egyet. egyh. elnök útiköltsége . . . 350,000 „ n 
Útiköltségek és napidíjak - 4.993,050 „ „ 
Az Üllői-úti hiv. helyis, fűtése és világítása 165,644 „ 87 „ 
Nyomtatványok 769,032 „ » 
Illetékegyenérték 3,303 „ 14 „ 
Vegyesekre 9 130,068 „ n 
Diák-Otthonra 30,000 „ n 
Missziói alapra 400,000 „ — „ 

Szeminárium-alapra 200,000 „ » 
Zsinatelőkészítő költségre 500,000 „ V 
Államsegély négy kerületnek . . . 60.220,000 „ » 
Lelkészsegélyezési alapnak . . . . . 500,000 „ » 
Diakonissza-alapnak 200,000 „ » 
Külföldi összeköttetések fenntartására . 150,000 „ » 
Pozsonyi theologiai akadémia tanári kara 30.886,650 „ 
Luther-Otthonnak 130,000 „ ' >5 
Theol. akadémia kiadásainak fedezésére 1.647,540 „ 33 
Theologiai Otthon „ „ 73,291 „ 32 „ 

Összesen . 122.267,532 kor. 66 fill. 

b) Alapok és alapítványok. 

Az egyetemes egyház szabad rendelkezési tökéi. 
Saját tőkevagyona 
Tartalékalapja 
Bauhofer György-alapítvány . . . . 

Összesen 

2. Átmeneti jellegű tőkéi. 
Egyetemes közalap 1923. évi jövedelme 

„ adóalap . . 
„ „ tartalék 

Theol. tanárok fizetéskiegészítési tartaléka 
Gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány ma 

r a d v á n y a . . . . 
Segédlelkészi Congrua 
Missziói célokra . 
Szeminárium-alapra . 
Diakonissza-alapra . 
Zsinati költségre . . 
Orosz ínségesek javára befolyt adományok 

Összesen 

Átvitel . , 

89,303 kor. 58 fill. 
46,071 „ — „ 

302 „ 62 .. 
135,677 kor. 20 fill., 1 3 5 6 7 7 k o r 2 0 fin 

6.809,798 kor. 55 fill. 
2.204,737 » pli. 

179,517 » 32 
63,392 n 07 

3,547 » 79 
29,499 » 50 

570,000 » — 

22.473,812 » — 

135,225 » — 

750,600 x t, — 

33,752 » 02 
33.253,281 kor. 25 fill. 33.253,281 kor. 25 fill. 

33.388,958 kor. 45 fill. 
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Áthozat 33.388,958 kor. 45 fill. 104-105. 
3. Ösztöndíjalapok. 

Gr Teleky-Róth Johanna-alapítvány 91,146 kor. 30 fill. 
tartaléka 

n 7> 77 II U 

Szinovits Lajos-alapítvány 
Líssovényí László-alapítvány . . . . 
Gróf Blanckenstein György-alapítvány . 
Hunfalvy Pál-alapítvány 
Hrabovszky Zsigmond-alapítvány . . 

Összesen 

4. Határozott célú alapok és alapítványok. 
Báró Prónay Dezső-emlékalap . . 
Egyetemes nyugdíjintézet tőkéje 
Kegydíj alap 
Egyetemes közalap 
A pozsonyi theol. akadémia tőkéje . 
Zelenay Gedeon-alapítvány (theol. aka 

démia javára) 
Eőry Sándor-alapítvány (a Luther-Otthon 

javára) 
Haubner Máté-alapítvány (gyámintézeti 

és árvasegély) 
Dr. Weszter Lajos-alapítvány. . . 
Lelkészsegélyző-alap 
Lelkész-árvaalap 
Jubiláris szeretetházalap . . . . 
Br. Prónay Dezső szeretetházalapítványa 
Ezredéves pályaműalap 
Brassói magyar egyház letétje . . 
Báró Solymossy Lajos alapítványa . 
Diák-Otthon-alap 
Luthôr-Otthon-alap  
Theoí. tanárok segélyalapja . . . 
Báró Prónay Dezső egyházi és családi 

alapítványa . • 
Összesen 

335 
283,159 

6,071 
21,896 

115,763 
250,200 

50 
21 
51 
16 
32 

768,572 kor. — fill. 768,572 kor. fill. 

605,500 kor. - — fill. 
7.790,673 „ 85 » 

138,985 „ 57 5? 
1 807,261 „ 40 » 

77,480 „ 39 n 

30,034 „ 87 » 

101,054 „ 05 » 

41,561 „ 21 n 
71,631 „ 33 » 

1.032,915 „ 21 r> 
120 „ 26 » 

731,533 „ 42 » 
1.132,832 „ 52 11 

8,309 „ 86 » 
740 „ 52 » 

68,867 „ 91 n 
100,224 „ — » 
• 10,000 „ — » 

5,714 „ — V 

1 120,375 — » 

14.875,815 kor. 37 fill. 14.875,815 kor. 37 fill.  
A tőkék összege . 49.033,345 kor. 82 fill. 

e) A tőkék elhelyezése 
1. Értékpapírokban 
2. Takarékpénztári betét és készpénz . . . 
3. Üllői-úti 24. sz. ház 
4. Luther-Otthonnak előlegezett összeg 
5. Koráikönyvre „ „ 
6. Közigazgatási számlának „ „ 
7. Luther-Szövetségnek „ „ 

A vagyon összege 

5.353,050 kor. 
24.556,034 „ 

656,613 „ 
64,100 „ 

2,071 „ 
13.401,476 „ 
5.000,000 „ 

fill. 
90 
49 

43 

49.033,345 kor. 82 fill. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a felmentvényt a szokásos 
fenntartással megadja. 

-105. (Sz.) Beterjesztetett az egyet, számvevőszéknek 1924 okt. 15-én tartott üléséről 
felvett jegyzőkönyve, melynek kapcsán 

az egyet, közgyűlés tudomásul veszi, hogy a bányai, dunáninneni és tiszai 
egyházkerületek számadásai mind alakilag, mind számszerűleg helyesek, felhívja a 
dunántúli kerületet, hogy kétévi hátralékos számadásait mielőbb terjessze be a 
számvevőszék illetékes előadójához ; tudomásul veszi, hogy a bányakerület szám-
adásait Dómján Elek (S.-A.-Újhely), a dunáninneni kerületét Broschko G. Adolf 
(Budapest), a dunántúliét Tóth József (Abaújfancsal) és a tiszai kerület számadásait 
Meskó Károly (Galgaguta) számvevőszéki tag fogja átvizsgálni. Sajnálattal veszi 
tudomásul, hogy Pözel István, előrehaladt korára való tekintettel, a számvevőszék 
tagságáról lemondott, ügybuzgó tevékenységeért neki jegyzőkönyvileg -is köszönetet 
mond és helyébe Benyó Vilmost választja meg; a számvevőszék egyéb javaslatait 
a közgyűlés mellőzi. 
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106-110. 106. (Sz.) A lelkészsegélyezési alap bizottsága nevében egy. főjegyző bejelenti, hogy 
a bizottság a szabályrendelet értelmében és a közgyűléstől nyert felhatalmazás alapján a 
segélyek kiosztását eszközölte és pedig a segélyek összegét 10—10 ezer koronában állapí-
totta meg és összesen 500,000 koronát osztott ki. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és a segély-
összeg megállapítása tárgyában adott felhatalmazást megújítja. 

107. (Sz.) A közalap tekintetében a pénzügyi bizottság előterjeszti javaslatát, hogy 
a nagy költséggel járó új összeírásnak egyelőre függőben való tartása mellett a közalapi 
járulék a f. évre a réginek bizonyos többszörösében állapíttassék meg. 

Az egyet, közgyűlés az indítványt helyeslőleg teszi magáévá és ennek 
értelmében a közalapi járulékot a f. évre az eddigi járulék százszorosában állapítja 
meg és felhívja az egyházkerületeket, hogy a járulékokat a folyó év végéig pontosan 
szolgáltassák be. 

108. (Sz.) Ezzel kapcsolatban tárgyaltatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése, 
hogy a fejérkomáromi egyházmegye kikebelezéseért évenként a közalapból folyósíttatni 
szokott 1300 korona valorizáltassék. 

Az egyet, közgyűlés, tekintettel arra, hogy ezen segélytételnek inkább elvi 
jelentősége van, a valorizálástól eltekint. 

109. (Sz.) A közalap idei jövedelmeinek felosztása tárgyában a pénzügyi bizottság 
javaslata nyomán 

az egyet, közgyűlés a következő segélyeket folyósítja : 

1. Az egyetemes nyugdíjintézet kegydíjalapja 
részére K 1.000,000 — 

2. A dunántúli kerületnek kárpótlásul a kikebe-
lezett fehérkomáromi egyházmegyéért . . „ 1,300' — 

3. A Luther-Társaságnak segélyként . . . „ 1.000,000'— 
4. A kerületi missziói lelkészek javadalmazá-

sára (évenként 1 millió korona díjazás űti-
és lakbérátalány) „ 4.000,000'— 

5. Vallásoktatók, szegény egyházak, missziók 
segélyezésére : 

a) bányai egyházkerületnek . . . . K 6.000,000'— 
b) a dunáninneni egyházkerületnek . „ 4.000,000'— 
c) a dunántúli egyházkerületnek . . „ 8.000,000'— 
d) a tiszai egyházkerületnek . . . „ 4.000,000'— 
e) a bányai egyházkerületnek a pesti 

magyar egyház hitoktatási szükség-
leteire való figyelemmel külön . . „ 2-000,000'— „ 24.000,000'— 

6. A Luther-Otthonnak öt kedvezményes helyre 
à 1.000,000 K „ 5 .000 ,000 ' -

7. A Luther-Otthonnak az egyetemes egyház-
nak és alapítványoknak megtérítendő ház-
bér címén „ 5.000,000' — 

Összesen . . . K 40.001,300 — 

mely segélyösszegek 1925 január 1-én lesznek kifizetendők és az 1925. évi szükségletekre felhasználhatók. 

110. (Sz.) Az adóalapból rendelkezésre álló összegek felosztása tárgyában a pénzügyi 
bizottság a multévi jkönyv 111. pontjában nyert megbízás folytán indítványozza, hogy a 
f. évben a segélyek kiosztása még a kerületekre bizassék és a rendelkezésre álló 40 millió 
korona a kerületeknek adassék ki; a jövőre nézve javasolja,- hogy a segélyre szoruló 
egyházak segélyezés iránti kérvényeiket, úgy mint eddig, terjesszék fel a püspöki hivatalok 
útján és hogy a rendelkezésre álló összeg né apróztassék el, hanem csak néhány, de 
jelentősebb összegű segély alakjában a leginkább reászoruló egyházak között osztassék ki 
olykép, hogy a segélyösszeg tényleges segítség legyen az azt kapó egyházaknak. 

Az egyetemes közgyűlés az indítványokat elfogadta, a f. évre rendelkezésre 
álló összegből a dunántúli egyházkerületnek 16 millió koronát, a bányai egyház-
kerületnek 12 millió koronát, a dunáninneni és tiszai kerületnek pedig 6 - 6 millió 
koronát utal ki szegény egyházak segélyezésére ; a jövőre nézve a bizottság javaslatát 
követendő zsinórmértékül megállapítja és felhívja a segélyre igazán rászoruló 
egyházakat, hogy segélyfolyamodványaikat a püspöki hivatal útján nyújtsák be. 
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111. (Sz.) .A pényügyi bizottság beterjeszti dr. Deák János egyet, tanár kérelmét 111-119. . 
az Eperjesről Budapestre való költözködés költségeinek megtérítése iránt, tekintve hogy a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a Budapestről Sopronba való költözködés költségeinek 
folyósítását megtagadta. A bizottság javaslata nyomán 

az egyet, közgyűlés dr. Deák Jánosnak kérelmét elutasítja, de neki méltányos-
sági szempontból négy millió korona segélyt engedélyez és azt részére utalványozza. 

112. (Sz.) A pénzügyi bizottság bemutatja Draskóczy Lajos theol. igazgató kérelmét, 
hogy részére a lefolyt évre utólagosan fizetési pótlék állapíttassék meg, miután eddig csak 
havi 500,000 koronát kapott az egyet, egyháztól. A bizottság javaslata nyomán 

az egyet, közgyűlés a nyugdíjba vonult Draskóczy Lajosnak a f. évre öt 
millió fizetési pótlékot engedélyez és azt részére utalványozza. 

113. (Sz.) A pénzügyi bizottság bemutatja dr. Szelényi Ödön rendelkezési állományban 
levő theol. tanárnak kérelmét, melyben kéri, hogy további egy esztendőre rendelkezési 
állapotban hagyassék, az elmúlt évre, melyben az egyet, egyháztól csak havi 500,000 kor. 
illetményt húzott, neki egy rendkívüli segély engedélyeztessék és hogy f. évi szeptember 
1-től fizetése oly összegben állapíttassék meg, hogy megélhetése állásának és működési 
idejének megfelelően biztosíttassék, ami körülbelül az állami VI. fizetési osztálynak felel meg. 
A bizottság javaslata nyomán 

az egyet, közgyűlés dr. Szelényi Ödön theol. tanárt további egy évre rendel-
kezési állapotba helyezi, az elmúlt 1923/24. tanévre neki 15 millió egyszeri segélyt 
engedélyez, melyet az elnökségtől kapott 2 millió korona előleg betudásával részére 
egy összegben utalványoz és pedig részben a theologiák fenntartására rendelkezésre 
álló államsegélyből, részben az egyet, egyház közigazgatási pénztárából ; végül a 
jövőre nézve, 1924 szept. 1-től kezdődőleg illetményeit akként állapítja meg, hogy 
a megfelelő negyedévi lakbéren felül havi illetményei ötmilló koronát tegyenek ki, 
mely összegbe azonban a Veres Pálné-intézettől élvezett tiszteletdíj és az állam-
segély beleszámítandó, vagyis ezen illetmények az egyet, pénztár által havonként 
ötmillió koronára kiegészítendők lesznek. 

114. (Sz.) A pénzügyi bizottság előterjesztésére 

az egyet, közgyűlés az országos evang. tanáregyesületnek, évkönyvének kiadá-
sához szükséges nyomdaköltségek fedezésére, kétmillió korona segélyt utalványoz. 

115. (Sz.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület kérelme a miskolci tanítóképző fenn-
tartásához segély utalványozása iránt. 

Az egyet, közgyűlés ezen célra hárommillió korona rendkívüli segélyt utalványoz. 

116. (Sz.) Tárgyaltatik a dunántúli egyházkerület kérelme a kőszegi intézetnek 
segélyezése iránt. 

Tekintve, hogy a tanintézeteknek a békében folyósított segélyek általában beszüntettettek, 

az egyet, közgyűlés a kérelmet ezidőszerint nem teljesítheti. 

117. (Sz.) Tárgyaltatik a szarvasi ev. Luther-Árvaház kérelme építési segély folyó-
sítása iránt. 

Az egyet, közgyűlés a kérelmet ezidőszerint nem teljesítheti. 

118. (Sz.) Tárgyaltatik a tolna—baranya—somogyi ev. lelkészegylet megbízásából 
Baldauf Gusztáv lelkész által beterjesztett kérelem a legközelebb megindítandó németnyelvű 
„Christlicher Hausfreund" című ev. hetilap támogatására. 

Az egyet, közgyűlés a lapot a hívek támogatásába ajánlja és a lap részére 
500,000 korona segélyt állít be a jövő évi költségelőirányzatba. 

119. (Sz.) A pénzügyi bizottság javaslatára 

.az egyet, közgyűlés az újabb drágulás figyelembevételével a "közgyűlésen és 
a bizottsági üléseken résztvevő tagok napidíját, további intézkedésig, napi 150,000 
koronában állapítja meg. 
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120-125. 120. (Sz.) A pénzügyi bizottság beterjeszti a kerületek kérelmét, hogy az állam-
segélyek méltányosabban osztassanak szét. 

Az egyet, közgyűlés a f. év második felében kapott nagyobbösszegű állam-
segélyből a négy kerület részére egyenként tízmillió korona segélyt utalványoz. 

121. (Sz.) A-pénzügyi bizottság beterjeszti az 1925. évre szóló költségelőirányzatot, 
» 

melyet az egyet, közgyűlés elfogad, megállapít és a függelékben való 
kinyomatását elrendeli. 

122. (Sz.) Egyet, főjegyző bejelenti, hogy néhai Thébusz János, volt zólyomi evang. 
lelkész emlékére gyermekei, dr. Thébusz Béla, dr. Thébusz Aladár és dr. Thébusz Zoltán 
kétmillió koronás adományt bocsátottak az egyet, egyház rendelkezésére azzal, hogy az 
egy, az egyházi kultúra szolgálatában álló intézményre fordíttassék. 

Az egyet, közgyűlés hálás köszönetet mond az adományozóknak és azon 
feltevésben, hogy néhai Thébusz János emlékének legjobban megfelel, ha az adomány 
egy szegény theologus tandíjának fedezésére fordíttatik, a nyert felhatalmazás alapján 
az adományt ezen célra fordítani határozza és a Theol. Otthon felügyelőjének kiutalja. 

123. (Sz.) A püspökök által beterjesztett jelentések szerint az elmúlt 1923/24. egy-
házi közigazgatási évben lelkészi szolgálatra a következő jelöltek avattattak fel : 

I. a bányai egyházkerületben : Fürst Ervin, Korim Kálmán, Tomcsányi László, Glatz 
József és Kiss Benő, mind Budapestre; 

II. a dunáninneni egyházkerületben : Pohánka Ödön püspöki segédlelkésznek Sámson-
házára, Csővári Dezső Kétbodonyba; 

III. a dunántúli kerületben : Kiss Ferenc és Kovács Károly Zoltán. 

A jelentések tudomásul szolgálnak. 

124. (Sz.) Olvastatott az evangelikus egyetemes egyház tulajdonát képező Üllői-út 24., 
Szentkirályi-u. 51. sz. házak 1924. évi kezelésére vonatkozó jelentés. 

A béreket a 3333/924. M. E. sz. kormányrendelet alapján f. évi május 1-től kezdődő-
leg negyedévi fokozatokban ismét felemeltem, illetve felemelem. Ennek folytán most már 
sikerült — a házakon eszközölt alaposabb renoválások mellett is — némi jövedelemre 
szert tenni. 

A renoválások egyelőre a tetőzet rendbehozására, néhány kőművesmunkára, víz-
és villanyvezetéki alaposabb reparációkra s a bádogfedeleknek, csatornáknak jelenleg folya-
matban levő kijavítására szorítkoztak. Remélem azonban, hogy tavasszal egyéb munkála-
tokra, így pl. a Szentkirályi-uccai lépcsőház tatarozására, valamint az imaházi ablakok 
átfestésére is jut majd pénz. 

Minthogy az egyetemes felügyelő úr Őméltósága felszólított, hogy az eredetileg 
600 aranykoronában megállapított, de utóbb 1200, majd 6000 papírkoronára csökkent s 
évek óta változatlanul maradt évi tiszteletdíjam felemelése iránt javaslatot terjesszek elő, — 
tisztelettel véleményezem, hogy e tekintetben leghelyesebb volna alapul venni a fentemlített 
kormányrendeletnek a lakbérek fokozatos emelését szabályozó rendelkezését (IV. rész (1.) 
I. pont). Eszerint a honoráriumnak f, évi májusi részlete a negyedévi 150 aránykoronának 
7%-ra (168,000 K), az augusztusi részlet annak 10%-ra (255,000 K) stb. emeltetnék; s 
így a honorárium is — miként a lakásbérek — az 1926. évi májusi negyedben érné el 
az aranyparitás 50%-át. 

Ugyanezen számítás volna alkalmazandó a házmesternek járó, eredetileg 800 arany-
koronában megszabott s jelenleg 12,000 papírkoronára csökkent fizetésnek felemelésére is. 

Végül jelentem, hogy a bérek ezidén is befolytak; hátralék nincs. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és mind a gondnoknak 
tiszteletdíját, mind a házfelügyelőnek fizetését a békebeli aranykoronaösszeg oly 
százalékában állapítja meg f. évi május 1-től kezdődőleg, amily százalékot a lakás-
rendelet a lakbérek tekintetében megállapít. 

125. (Sz.) Kiss István dunáninneni püspök beterjeszti jelentését a Zpevnik-alapról. 
A megszállás következtében a Zpevnik-bizottság is csonka lett s működését mindeddig 

nem folytatta. A bizottság nagynevű elnöke D. Baltik Frigyes püspök és kiváló alelnöke 
s pénztárosa Raab Károly elhúnytak, a bizottsági tagok nagy részével az összeköttetés 
teljesen megszakadt. Mint néh. D. Baltik Frigyes püspök utóda, érintkezésbe léptem 
Hornyánszky Viktor kiadó céggel s a folyó évi április hó 10-én hozzám intézett leveléből 
megtudtam a következőket; 
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a cég a Zpevnik-bizottságnak felajánlott: 125-

1918/19. évre 200 K-t és 150 Zpevnik énekeskönyvet 
1919 VI. 29-től, 1920 XII. 31-ig 300 „ és 225 
1921/22. évekre. . . . . . 4000 „ és 300 „ 

Összesen 4500 K-t és 675 Zpevniket. 

Ebből a 675 Zpevnikpéldányból Janoska György püspök követelésére a Slovenskóban 
alakult Zpevnik-bizottságnak átadott a könyvkiadóvállalat 375 példányt. Hornyánszky, 
bár az áldatlan slovenskói viszonyok miatt jelentékeny veszteségei voltak, meg nem 
feledkezve a sok évtizedes zavartalan összeköttetésről, felajánlotta nekünk a még megmaradt 
300 példány Zpevniket s az azóta készenlétben tartott, mint írja, sajnos, elértéktelenedett 
4500 koronát s felkért, hogy ezek felett rendelkezzem. Ennyit mond a múltról, jövőre 
vonatkozólag semmiféle propoziciót nem tesz, várakozó álláspontra helyezkedik. Püspök-
társaimmal abban állapodtunk meg, hogy, miután a dunántúli és tiszai kerületben ez az 
énekeskönyv egyáltalán nincsen használatban, osztassék meg a 300 Zpevnikpéldány a 
dunáninneni és bányai egyházkerületek között, az egyházak lélekszáma arányában, amelyekben 
használatban volt. 

Hogy a bizottság működését újból megkezdhesse, méltóztassék azt újjáalakítani 
S tagjaivá elnökletem alatt megválasztani : D. Szeberényi L. Zsigmond, Blatnitzky Pál 
esperes, Paulik János lelkész és Kirchner Rezső püspöki titkár urakat. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a javaslatba hozott 4 
lelkészt a bizottság tagjává megválasztja. 

126. (Sz.) Olvastatott az egyetemes levéltáros jelentése az egyet, levéltárról. 
Az egyet, levéltár gyarapodásáról tisztelettel jelentem, hogy az egyetemes főjegyző 

beküldte az 1919—1923. évi egyet, gyűlési iratokat, melyeknek rendezése a jövő feladata 
marad. A könyvtárt dr. Kéler Zoltán felügyelő úr 2 pld. „Prónay Dezső báró élete és beszédei" 
című művel gazdagította. 

Tudomásul szolgál. 

127. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az alábbi ügyek nyilvántartandók : 

a) az 1868. évi 38. t.-c. revíziója (25/915.); 
b) az egyetemes szabályrendelet-gyűjtemény újabb kiadása (152/915.); 
c) egyetemes névtár és statisztikai évkönyv kiadása (92/916.); 
d) a nem evangelikus iskolába járó evangelikus tanulók vallási oktatása és vallás-

tanárok javadalmazása (49/917.); 
e) az elemi népiskolai rovatos ívek (51/917.); 
/ ) a levéltári index kinyomatása (124/917.); 
g) az énekügyi bizottság jelentése az „Erős várunk" egyházi ének egységes dalla-

mának és szövegének megállapítása tárgyában (29/920.); 
h) a pozsonyi theol. tanároknak az állami nyugdíjintézetbe történt átlépése folytán 

fizetett nyugdíjilletményekről szóló végelszámolás (120/918.); 
i) az egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet elkészítése (30/918.); 
j) az egyetemes egyháznál kezelt alapítványok és alapokról szóló tájékoztató kimu-

tatás összeállítása (139/918.); 
k) evangelikus sajtó és nyomda létesítése (19/921.); 
I) az egyházi ingatlanok törzskönyvezése (26/921.); 

tn) az iskolai célú ingatlanok áttelekkönyvezése (27/921.); 
n) az üllőiúti házépítés kérdésében kiküldött bizottság jelentése; 
ó) a jubiláris szeretetházalap gyűjtése. 

128. (Sz.) Egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az alábbi felterjesztésre ezideig válasz 
nem érkezett: 

a) az 1907. évi XXVII. t.-c. megváltoztatása ügyében (151/913.) 

Az egyetemes közgyűlés a válasz beérkeztét nyilvántartja. 
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129. 129. (Sz.) Végül az elnöklő egyetemes felügyelő a gyűlés tagjainak kitartó érdek-
lődésükért, Kapi Béla püspök az elnöklő egyetemes felügyelőnek a tanácskozások odaadó, 
szakavatott, tapintatos és bölcs vezetéseért az egyetemes közgyűlés nevében köszönetet 
mondott, mire a közgyűlés Kapi Béla püspök buzgó imájával befejeztetett. 

Dr. Szelényi Aladár s. k., 
világi e g y e t e m e s fő j egyző . 

Bancsó Antal s. k., 
egyház i e g y e t e m e s fő jegyző . 

Dr. Lehotzky Antal s. k., 
világi tb. f ő j e g y z ő . 

Dr. Petrik Aladár s. k., 
világi e g y e t e m e s a l jegyző . 

Tóth József s. k., 
egyházi e g y e t e m e s a l jegyző. 

m 
Kardos Gyula s. k., 

egyház i e g y e t e m e s a l jegyző . 

Hitelesítjük : 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k., D. Raffay Sándor s. k., 

lándori dr. Kéler Zoltán s. k., Broschkó G. Adolf s. k. 

Dr. Rásó Lajos s. k., Blatniczky Pál s. k. 

Báró Radvánszky Albert s. k., 
egyetemes egyházi é s iskolai fe lügye lő , 

világi elnök. 

Kapi Béla s. k., 
püspök, egyházi elnök. 

i 



FÜGGELEK. 
I. 

A magyarország i ág. h i tv . ev. keresz tyén egyházegye tem 1925. évi kö l t ségve tése . 

AJ BEVÉTEL. 

I. Átmeneti tételek. 
1. Államsegélyből: Aranykorona 

a) 1848: XX. t.-c. értelmében 3 3 , 4 7 3 ' - K 669.046,400'— 
b) Orsz. közalapi segély 3,383'— „ 57.516,800--
c) Kerületek államsegélye 7,847"— „ 133.408,000-— K 859.971,200'— 

2. Közalap-pénztár: 
a) Kamatjövedelem 240"— K 4.000,000'— 
b) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből 3/10 rész 106"— .„ 1.800,000 — 
c) Kerületek járulékai 1 — » 20,000'— 
d) Országos közalapsegély 3,383'— „ 57.516,800'— K 6 3 . 3 3 6 , 8 0 0 -

3. Egyetemes nyugdíjalap : 
a) Kerületek járulékaiból 7,200"— K 120.000,000"— 
b) Kamatjövedelem 120'— „ 2.000,000"-
c) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből 3/10 rész 106"— „ 1.800,000"— K 123.800,000--

4. Egyetemes kegy díjalap : 
a) Államsegélyből átmeneti nyugdíjasok és kegy-

díjasok segélyezésére 1,200'— K K 20.000,000'— 
5. Egyetemes adóalap: 

a) Államsegélyből 1848: XX. t.-c. alapján . . . 6,000'— K K 100.000,000-— 
6. Lelkészsegélyezési alap-. 

a) Kamatjövedelem " . . . 3'— K 50,000'— 
b) Közigazgatási pénztárból 600"— „ 10-000,000-— K 10.050,000"— 

II. Rendes tételek. 

Az egyetemes egyh. közigazgatási pénztára javára: Aranykorona 
a) Államsegélyből 1848: XX. t.-c. alapján . . . 32,532'— K 549.046,400-— 
b) Kamatokból 180'— „ 3.000,000'— 
c) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelme 2/i o részéből 72'— „ 1.200,000"—. 
d) Alapítványok kezelési díjaiból 2'— » ' 3,600'— K 553.250,000'— 

Összes bevétel . . K 1,730.408,000 — 

B) KIADÁS. 

I. Átmeneti tételek. 
1. Államsegélyből: 

Az 1848:XX. t.-c. alapján nyert államsegélyből: Aranykorona 
a) Közigazg. célokra az egyet, egyház pénztárába 20,532* — 
b) Kegydíjalapnak 1,200'— 
c) Egyetemes adóalapnak 6,000'— 
Országos közalapsegély ; 
a) Egyetemes közalapnak 

K 349.046,400-
„ 20.000,000' 
„ 100.000,000--

3,383-— K 
Kerületek államsegélyéből : 
a) a bányai egyházkerületnek 2,050'— K 
b) a dunáninneni egyházkerületnek 1,250"— „ 
c) a dunántúli „ 3,290'— 
d) a tiszai „ 1,250'— „ 

Költségekre 7"— „ 

K 469.046,400'. 

K 57.516,800-

35.000,000'— 
21.000,000'— 
56.000,000-— 
21.000,000'— 

408,000-— K 133.408,000-— 
Átvitel K 659.971,200' 

6 
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Athozat . . . . ' K 659.971.200'-
2. Az egyetemes közigazgatási államsegélyből s kerü-

letek közigazgatási céljaira : 
a) a bányai egyházkerületnek 
b) a dunáninneni egyházkerületnek 
c) a dunántúli „ 
d) a tiszai „ 

3. Közalappénztár : 
a) A jövedelem 20%-a a tőkéhez 
b) Költségekre 
c) A közgyűlés rendelkezésére áll 

4. Egyetemes nyugdíjalap: 
a) Költségre . . 
b) Nyugdíjakra 

5. Kegydíjalap: 
Kegydíjasok és átmeneti nyugdíjasok segélye-

zesere 
6. Egyetemes adóalap: 

Városi és missziói egyházak segélyezése és adó-
terheinek csökkentésére 

7. Lelkészsegélyezési alap: 
a) Segélyezésre 
b) Tőkésítendő 

Aranykorona 

1,410-— 
1,060-— 
1,410 — 
1,060 — 

720*— 
1 0 * — 

3,000"— 

1,136'— 
6,300-— 

1,200-— 

6,000-— 

480'— 
1 2 0 " — 

II. Rendes tételek : 
8. A közigazgatási pénztár terhére: 

1. Tisztidíjak : 
a) Világi főjegyző 
b) Egyházi főjegyző 
c) Két világi aljegyző à 250,000"— K . 
d) Két egyházi aljegyző à 250,000"— K 
e) Egyetemes ügyész 
J) Egyetemes levéltáros 
g) Pénztári hivatal 5°/0-os hozzájárulása a budapesti 

evangelikus testvéregyházak pénztárába 
1. Tanügyi bizottsági előadó 
2. Egyetemes egyházi elnök útiátalánya . . 
3. Napidíjak, útiköltségek 
4. Egyetemes törvénykezési költségek . . . 
5. Hivatalos helyiségek fűtése, világítás és tiszto 

gatása . . . 
6. Nyomtatványok 
7. Segélyek: 
a) A Luther-Otthonnak 5 kedvezményes helyre 

lelkészek fiai részére à 1.000,000 K . . . . 
b) Az „Evangélikusok Lapja" részére . . . . 
c) A „Harangszó" részére 
d) Christlicher Hausfreund  
8a. Évi hozzájárulás az ev. theol. fakultás 8 tan-

székéhez 
8b. A megszűnt pozsonyi theol. akadémia egy 

tanárának fizetésére és lakbérére 
9. Lelkészsegélyezési alapra 

10. Az egyetemes központi iroda és az egyetemes 
misszió költségeire 

11. Az ev. Diáksegélyző-alap részére 
12. A külföldi összeköttetések fenntartására való 

utazási és reprezentációs költségekre . . . . 
13. Diakonisszaintézmény létesítése és fenntartására 
14. Zsinatelőkészítési költségekre 
15. Rendkívüli és előre nem látható költségekre . 

Összes kiadások . . . 

60 
60 
30 
30 
60 
30 

1,200 
30 

600 
2,700 

540 

720" 
1.200" 

300' 
180-
90-
30-

5 — 

1,800" 
6 0 0 ' 

3,600' 
300-

6 0 0 " 

120-
6 0 0 ' 

24,000' 

I 
K 24.000,000-— 
„ 18.000,000 — 
„ 24.000.000 — 
„ 18.000,000 — 

K 12.667,360-
669,440-

„ 50.000,000" 

84.000,000"— 

K 63.336.800" 

K 18.800,000-— 
„ 105.000,000-— K 123.800,000-

K 20.000,000-— 

K 8.000,000-— 
2.050,000-— 

K 1.000,000-
1.000,000-

500,000-
500,000-

l.OQOjOOO" 
500,000-

20.000,000-
500,000-

K 

80,000--

K 30.000,000--
K 

K 100.000,000 — 

K 
10.050,000 — 

— K 

5.000,000-— 
3.000,000-— 
1.500,000-— 

500,000-— 

K 
K 

K 
K 

25.000,000-
10.000,000" 
46.000,000" 

9.000,000" 

12.000,000' 
20.000,000-

10.000,000-

30.080,000 
10.000,000 

60.000,000 
5.000,000 

K 10.000,000 
K 2.000,000 
K 10.000,000 
K 410.170,000 
K 1,730.408,000 -
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AZ EGYETEMES EGYHÁZ TISZTVISELŐINEK ES BIZOTTSÁGAI 

TAGJAINAK NÉVSORA. 

A) Az egyetemes egyház tisztviselői. 

Egyetemes egyházi és iskolai felügyelő: báró Radvánszky Albert (Budapest, VIII., Üllői-út 16/a). 
Az egyetemes egyház egyházi elnöke, mint 

hivatalára nézve legidősebb püspök : 
Egyetemes világi főjegyző (1929-ig): 

egyházi főjegyző 
Az egyet, tanügyi biz. elnöke „ 

„ „ „ „ alelnöke „ 
Egyet. egyh. gyámint. világi elnöke 

„ egyh. gyámint. egyh. elnöke 
„ világi tb. főjegyző (1929-ig) 

aljegyző 
„ egyházi .„ » » » » 
„ számvev. vil. elnöke (1926-ig): 

egyh. „ 
(1929-ig): ugyesz 

főtitkár 
pénztáros 
főellenőr 
ellenőr 
levéltáros 

nyugdíjint. ügyvivő 

Geduly Henrik (Nyíregyháza). 
dr. Szelényi Aladár (Budapest, IV., Ferenc József-rakpart 3). 

(Telefon: József 61—38).' 
Bancsó Antal (Budafok). 
dr. Mágocsy-Dietz Sándor (Budapest, VIII., Üllői-út 78). 
dr. Polner Ödön (Szeged). 
báró Feilitsch Berthold (Budapest, V., Deák Ferenc-u. 6). 
Ziermann Lajos (Sopron). 
dr. Lehotzky Antal (Monor). 
dr. Petrik Aladár (Budapest, IV., Molnár-u. 1 fyr 
Kardos Gyula (Balassagyarmat). 
Tóth József (Fancsal). 
Zsigmondy Géza (Budapest, VII., Damjanich-utca 8.) 
Dómján Elek (Sátoraljaújhely). 
dr. Rásó Lajos (Budapest, IV., Kígyó-utca 2). 
Kuthy Dezső (Budapest, VIII., Üllői-út 24). Telefon : József 113-07. 
Bendl Henrik (Budapest, IV., Deák tér 4). 
dr. Zsigmondy Jenő (Budapest, V., Zrínyi-utca 14). 
Szelényi Gyula (Budapest, IV., Deák-tér 4.) 
Góbi Imre (Budapest, VII., Ilka-utca 26. II. 5). 
Kuthy Dezső (Budapest, VIII., Üllői-út 24). 

Az egyetemes törvényszék tagjai : 

Világiak: dr. Kéler József (1926), dr. Kéler Zoltán (1926), dr. Zelenka Lajos (1926), dr. Szelényi 
Aladár (1926), dr. Fischer Gyula (1929), dr. Polner Ödön (1929), dr. Zergényi Jenő (1929), Lichtenstein 
László (1929). 

Egyháziak: Horváth Sándor (paksi) (1926), Vargha Gyula (1926), Balogh István (Bokod) (1926), 
Kruttschnitt Antal (1926), Liptai Lajos (1926), Sárkány Béla (1929), Dómján Elek (1929), Csővári Géza 
(1929). 

Tanártagok: Rátz László (1926), dr. Mikler Károly (1926), Bancsó Antal (1929), dr. Hittrich 
Ödön (1929). 

Jegyző: dr. Mészáros Gyula (1929). 

B) A bizottságok névsora. 

1. Az egyházunkat és a magyar református egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottság: 

Egyházunk kiküldöttei : a) Rendes tagok : báró Radvánszky Albert, egyet, felügyelő, báró Prónay 
Dezső, dr. Zsigmondy Jenő, lándori dr. Kéler Zoltán, dr. Zelenka Lajos, Mesterházy Ernő, Geduly Hen-
rik, Kapi Béla, D. Raffay Sándor, Kiss István, Sztehló Kornél, dr. Szelényi Aladár, Tomcsányi V. Pál, 
Okolicsányi Gyula, Ostffy Lajos, dr. báró Kaas Albert, dr. Rásó Lajos, Sárkány Béla ; b) póttagok : 
dr. Kail Antal, Radó Lajos, dr. Pesthy Pál, Pálmai Lajos, Wenk Károly, Blatniczky Pál, Dómján Elek. 

A magyar református egyház kiküldöttei : a) Rendes tagok : Benedek Sándor, dr. Darányi Ignác, 
dr. Szilassy Aladár, dr. Ravasz László, dr. Antal Géza, dr. Balogh Jenő, gróf Bethlen István, dr. Boér 
Elek, Nagy Károly, Zeyk Dániel, Dókus Ernő, Meczner Béla, dr. Révész Kálmán, dr. Baltazár Dezső, 
gróf Degenfeld József, dr. Dóczi Imre, György Endre, Sass Béla, b) póttagok: dr. Bernáth Géza, Takács 
József, Szabó György, dr. Segesdy Ferenc, dr. Kolozsváry Bálint, Péter Károly, Dókus Gyula, Janka 
Károly, Berey József, dr. Kun Béla. 

II. Közoktatásügyi bizottság. 
1. a) Elnök és jegyző; 

b) a kerületek püspökei és felügyelői ; 
c) az egyetemes tanügyi bizottság tagjai ; 
d) a nyolcosztályú közép- és felsőbb iskolák felügyelői és tanári karainak kiküldöttei. 

2. Elnöke az egyetemes felügyelő, akadályoztatása esetén a hivatala szerint legidősebb kerületi 
felügyelő, ezeknek is akadályoztatása esetén a tanügyi bizottság elnöke. 

3. Jegyzőjét a bizottság ülésezése tartamára maga választja. 
4. Minden nyolcosztályú gimnázium és minden felsőbb iskola tanári testülete egy kiküldöttet 

választ minden iskolai év elején egyévi időtartamra. 
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A megválasztottak, valamint a felügyelők nevei a püspök útján az egyetemes felügyelővel köz-
lendők. 

Minden kiküldött az új választás bejelentéséig tagja a bizottságnak. 

III. Tanügyi bizottság. 

Dr. Mágocsy-Dietz Sándor elnök (1929), dr. Polner Ödön alelnök (1929), dr. Szigethy Lajos jegyző 
(1929), az egyházkerületek püspökei és felügyelői, Vidovszky Kálmán, Blatniczky Pál, Kruttschnitt Antal, 
Krug Lajos, dr. Hittrich Ödön, Rátz László, Paulik János, Duszik Lajos, Balogh István, dr. Mauritz Béla, 
Adorján Ferenc, Hollós János, Melich János, Mikolik Kálmán, dr. Beyer Ede, Szüsz Lajos, Kiss Sándor, 
Gerhard Béla, Bielek Aladár, dr. Bruckner Győző, dr. Jugovics Lajos, Hanzmann Károly, Hamar Gyula 
és Kardos Gyula. 

IV. Vallástanítási albizottság. 

Elnök: Blatniczky Pál. Tagok: Bartos Pál, Csővári Géza, Balogh István, Kardos Gyula, Krug Lajos, 
Ziermann Lajos, Reif Pál. Paulik János, Adorján Ferenc, Farkas Győző, Kemény Lajos, Vidovszky 
Kálmán. 

V. Theologiai bizottság. 

Elnök : báró Radvánszky Albert egyet, felügyelő. Tagok : a négy püspök és kerületi felügyelő, a 
fakultás dékánja, a tanügyi bizottság elnöke, kerületenként kiküldendő egy-egy tag és póttag és a szer-
vezendő három albizottság elnökei. 

VI. Lelkészvizsgáló-bizottság. 

1. A bányai egyházkerületi osztály tagjai : Biatniczky Pál, Broschkó G. Adolf ; póttag : Geduly Lajos. 
2. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai : lándori dr. Kéler Zoltán, Okolicsányi Gyula, 

Draskóczy Lajos ; póttagok : dr. Szelényi Ödön, Mihálovics Samu, Kardos Gyula. 
3. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai : Stráner Vilmos, dr. Pröhle Károly, Farkas Elemér, 

Scholtz Ödön, dr. László Kálmán ; póttagok : dr. Ajkay Béla, Ziermann Lajos, Károlyi Imre, Zongor Béla. 
4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjai : dr. Zelenka Lajos, dr. Händl Vilmos, dr. Szlávik Mátyás, 

Paulik János, dr. Vietorisz István, Dómján Elek ; póttagok : Draskóczy Lajos, Duszik Lajos, Tóth József 
(fancsali). 

VII. Alkotmány- és jogügyi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő vagy ezen állások egyi-
kének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, a négy püspök, Okoli-
csányi Gyula, dr. Fischer Gyula, Tomcsányi V. Pál, dr. Kail Antal, dr. br. Kaas Albert, Sztehló Kornél, 
dr. Rásó Lajos, Libertiny Arzén, dr. Sztranyovszky Sándor, dr. Félix Antal, Nendwich Andor, Krutt-
sthnitt Antal, Tóth József, Dómján Elek, Takács Elek, Sárkány Béla, Balogh István, Schöll Lajos, 
Draskóczy Lajos, hivatalánál fogva tagja az egyetemes ügyész, dr. Rásó Lajos, és a jegyzői kar. 

VIII. Pénzügyi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és püspökök, Földváry Ele-
mér, Osztroluczky Miklós, Pranger József, Landgráf János, dr. Mikler Károly, Okolicsányi Gyula, Lichten-
stein László, Isó Vince, Dómján Elek. Jakabfi György, Duszik Lajos, Podhradszky János, Radó Lajos, 
Libertiny Arzén, dr. báró Kaas Albert, Hanzmann Károly, Kovács Kálmán ; hivataluknál fogva tagjai : 
az egyetemes ügyész, dr. Rásó Lajos, az egyetemes főellenőr ; dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes pénztáros, 
Bendl Henrik, az egyetemes ellenőr, Szelényi Gyula és dr. Szelényi Aladár, egyetemes főjegyző. 

IX. Egyetemes számvevőszék. (1926.) 

Zsigmondy Géza és Dómján Elek elnöklete alatt : Földváry Elemér, Broschkó G. Adolf, Ajkay 
Béla, Benyó Vilmos, Zsigmondy Dezső, Tóth József (fancsali), Saguly János, Meskó Károly, dr. Horvay 
Róbert. 

X. Egyetemes számvizsgálőbizottság. (1926.) 

Az egyetemes számvevőszék elnökségének elnöklete alatt: Kovács Andor, Zsigmondy Dezső, 
Tóth József, Majba Vilmos. 

XI. Hrabovszky-alapítványi bizottság. (1923.) 

Dr. Bánó József és Broschkó G. Adolf elnöklete alatt : dr. Purgly Sándor, Majba Vilmos, dr. Var-
sányi Mátyás és dr. Vetsey Aladár. 

XII. Hunfalvy-alapítványi bizottság. 

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

XIII. Egyetemes egyházi nyugdíj intézeti bizottság. 

Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és Geduly Henrik püspök elnöklete alatt : a kerületi 
elnökségek, továbbá a bányai egyházkerület részéről Bartos Pál, Libertiny Arzén, a dunáninneni egyház-
kerület részéről Laszkáry Gyula és Wenk Károly, a dunántúli egyházkerület részéről Bancsó Antal és 
Németh Károly, a tiszai egyházkerület részéről Fürész Sándor és Paulik János, hivatalból tagja az ügyvivő. 
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XIV. Egyetemes levéltári bizottság. 

Sztehló Kornél és Sárkány Béla elnöklete alatt: Broschkó G. Adolf és dr. Szigethy Lajos. 

XV. Luther-Otthont kezelő bizottság. 

Sztehló Kornél elnöklete alatt: dr. Mágócsy-Dietz Sándor, dr. Szelényi Aladár, dr. Rátz László, 
dr. Scholtz Oszkár, Bendl Henrik, Zsigmondy Dezső, Góbi Imre, Sándy Gyula, dr. Händel Béla, dr. Rásó 
Lajos, dr. báró Kaas Albert. Hivatalból tagja : az intézeti orvos, dr. Zsigmondy Zoltán és az intézet igaz-
gatója, Kermeszky György. 

XVI. Egyetemes énekügyi bizottság. 

Kapi Béla elnöK, Payr Sándor (theol. akad. tanár, Sopron), Kirchner Elek (evang. karnagy, 
Győr), Sántha Károly (nyug. lelkész, Budapest), D. Kovács Sándor (theol. akad. tanár, Budapest), Csengey 
Gusztáv (nyug. theol. akad. tanár, Miskolc), Kapi Gyula (tanítóképzőintézeti tanár, Miskolc), Jeszenszky 
Károly (lelkész, Mezőberény), Chugyik Pál (lelkész, Aszód), Paulik János (lelkész, Nyíregyháza), Vietorisz 
József (gymn. igazgató, Nyíregyháza), Reviczky László (lelkész, Kondoros), Holéczy Zsigmond (lelkész), 
Uhrin Károly (igazg.-tanító, Békéscsaba). 

XVII. Lelkészsegélyezési alapbizottság. 

Dr. Zsigmondy Jenő és D. Raffay Sándor elnöklete alatt: Broschkó G. Adolf, Duszik Lajos, 
továbbá hivatalból dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész, Bendl Henrik egyetemes pénztáros és dr. Szelényi 
Aladár egyetemes főjegyző. 

XVIII. Üllői-úti házépítőbizottság. 

Dr. Zsigmondy Jenő és D. Raffay Sándor elnöklete alatt : dr. Kéler Zoltán, dr. Mágócsy-Dietz 
Sándor, Höpfner Guidó, Sándy Gyula. 

XIX. Az evang. deáksegélyezési bizottság. 

D. Raffay Sándor püspök elnöklete alatt : dr. br. Kaas Albert, Győry Lóránt, Landgráf János, 
dr. Zelenka Lajos, Sárkány Ernő, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Kirchner Rezső, dr. Ittzés Zsigmond, 
Rosenauer Lajos, Zsigmondy Dezső. 

XX. A külügyi egyezményi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő, a püspökök, dr. Zsigmondy Jenő és dr. Kéler Zoltán ker. felügyelők, 
dr. Rásó Lajos, egyet, ügyész, dr. Szelényi Aladár, egyet, főjegyző,tdr. Zergényi Jenő és dr. br. Kaas Albert. 

XXI. A Zsinatot előkészítő bizottság. 

Az egyetemes felügyelő, az egyházkerületi felügyelők és püspökök, dr. br. Kaas Albert, dr. 
Mágócsy-Dietz Sándor, D. Szeberényi L. Zsigmond, dr. Rásó Lajos, dr. Hittrich Ödön, Landgráf János, 
dr. Bruckner Győző, dr. Händel Béla, dr. Polner Ödön, Mihálovics Samu, Elischer Viktor, Papp Elek, 
dr. Zergényi Jenő, Pálmai Lajos, Stráner Vilmos, dr. Pröhle Károly, Krug Lajos, Zelenka Frigyes, 
dr. Mikler Károly, Paulik János, Adorján Ferenc, Gerhard Béla, dr. Szelényi Aladár, egyet, főjegyző. 
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