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1927. évi október hó 27. napján megtartott 

RENDES E G Y E T E M E S KÖZGYŰLÉSÉNEK 

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

Henrik, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége alatt tartatott meg. 

Az ülésen jelen voltak : 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: 

báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és 
iskolai felügyelő ; 

dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző; 
dr. Lehotzky Antal, tb. világi egyet, főjegyző; 
dr. Petrik Aladár, világi egyet, aljegyző ; 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor, az egyet, tanügyi 

bizottság elnöke; 
báró Feilitzsch Berthold, az egyet, gyámint. 

vil. elnöke; 
dr. Rásó Lajos, egyet, tigyész ; 
dr. Bruckner Győző, jogakadémiai dékán ; 
Bendl Henrik, egyet, pénztáros ; 
Szelényi Gyula, egyet, ellenőr; 

Geduly Henrik, mint hivatalára nézve leg-
idősebb püspök, úgyis mint a tiszai egyház-
kerület püspöke ; 

Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző ; 
Tóth József, egyh. egyet, aljegyző; 
Kardos Gyula, egyházi egyet, aljegyző ; 
Ziermann Lajos, az egyet, gyámint. egyházi 

elnöke ; 
D. dr. Pröhle Károly, a theol. fakult, dékánja; 
Kuthy Dezső, egyet, nyugdíjint. ügyvivő ; 

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

Horváth Sándor (paksi), Varga Gyula, Ba-
log István, Kruttschnitt Antal, Duszik 
Lajos, Sárkány Béla, Dómján Elek, Cső-
vári Géza; 

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

dr. Zelenka Lajos, dr. Szelényi Aladár, dr. 
Polner Ödön, dr. Zergényi Jenő, Lichten-
stein László ; 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: 

dr. Zsigmondy Jenő, a bányai ker. felügyelője ; 
dr. Zelenka Lajos, a tiszai ker. felügyelője ; 
dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli kerület 

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) Megbízólevéllel : 

dr. Haberern J. Pál, dr. báró Kaas Albert, Bartos Pál, Blatniczky Pál, Bódy Pál, 
Landgraf János, dr. Pesthy Pál, Purgly Broschkó G. Adolf, Kovács Andor, Krutt-
Emil, Sándy Gyula, Tolnay Kornél ; schnitt Antal, Saguly János, D. Szeberényi 

L. Zsigmond ; 
- ' dr. Oravecz Ödön igazgató. 
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b) Jegyzőkö 

Arató Frigyes, dr. Böhm Dezső, Font Hen-
rik, Földváry Elemér, Hegedűs Béla, Krom-
pecher Ernő, Lelbach Oszkár, dr. Mázor 
Elemér, dr. Mészáros Gyula, dr. Mikler 
Gusztáv, Mikolik Kálmán, dr. Papp Elek, 
dr. Pazár Zoltán, Reil Lajos, Rosenauer 
Lajos, Sárkány László, Sass János, dr. 
Szigethy Lajos, dr. Szeszlér Hugó, dr. 
Szontagh Antal, Uhrin Károly, dr. Van-
gyel Endre, dr. Zimmermann Ágost, Zsig-
mondy Dezső, dr. Zsigmondy Géza ; 

yvi kivonattal : 

Bárdi Ernő, Csermák Elemér, Galle István, 
Gaudy László, Geduly Lajos, Holéczy 
János, Hüttl Ármin, Kálmán Rezső, Ke-
mény Lajos, Kimer Gusztáv, Korén Már-
ton, D. Kovács Sándor, Liptai Lajos, 
Majba Vilmos, Noszkó István, Reif Pál, 
Törteli Lajos, Vidovszky Kálmán. 

TI. 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, lándori dr. 
Kéler Bertalan, Krayzell Miklós, Laszkáry 
Gyula, Okolicsányi Gyula, Rákóczy Ist-
ván, dr. Sztranyavszky Sándor, dr. Ze-
lenka Frigyes ; 

Balog István, Kardos Gyula, Meskó Károly, 
Mihalovics Samu, Podhradszky János, 
Szekej András, Wenk Károly. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Draskóczy Béla, Kirchner Gyula, Szandai 
vitéz Sréter Ferenc, Veress Imre; 

dr. Csengődy Lajos, Csővári Géza, Dras-
kóczy Lajos, Horeczky Aladár, Horváth 
Sándor, Irányi Kamill, Králik Ervin, Pé-
ter Henrik, Piri Károly, Szűcs Sándor. 

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

a) Megbízólevéllel : 

Dr. Berzsenyi Jenő, Csemez István, Krúg ! Hanzmann Károly, Mesterházy Sándor, Nagy 
Lajos, Mechwarth Ernő, Radó Lajos. Lajos, Németh Károly, Pálmai Lajos? 

I Scholtz Ödön, Schöll Lajos, Takács Elek ; 

Arató István, Hollós János igazgatók. 

b) Jegyzőkönyvi 
Dr. Bertha Benő, dr. Berzsenyi Ádám, vitéz I 

Draskóczy István, dr. Félix Antal, dr. 
Grosch József, Halassy Tibor, dr. Hazay 
Árpád, Jánossy Gábor, dr. Kring Jenő, 
dr. Mansfeld Géza, Mihályi Sándor, Miklás 
Mihály, Nóvák János, dr. Pékár Mihály, 
Strém Dénes, Szenthe Káioly, Koltai 
Vidos Dániel, Vischnya Ernő, Zauner 
Róbert ; 

kivonattal : 

Baldauf Gusztáv, Büki Jenő, Czipott Géza, 
Dörmer Frigyes, Eősze Zsigmond, Fábián 
Imre, Gyarmathy Ferenc, Hering János, 
Hérints Lajos, Horváth Olivér, Horváth 
Sándor, lie. dr. Karner F. Károly, dr. Kiss 
Jenő, Kiss Samu, Kovács Zsigmond, Kutas 
Kálmán, Lang János, Menyhár István, 
Mesterházy László, Mód Aladár, dr. Mo-
hácsy Lajos, Molnár Gyula, Müller Róbert, 
Németh Sándor, Rónai B. Gyula, Sparos 
Elek, Seregély István, Schmidt János, 
Tinschmidt Sándor, dr. Tirtsch Gergely, 
Varga József, Vértesi Zoltán, Wágner 
Ádám, Zongor Béla. 

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

a) Megbízólevéllel: 

Dr. Bruckner Győző, Hostyák Albert; í Ligeti Ede, Marcsek János, Nemes Károly, 
Paulik János. 

Adorján Ferenc, dr. Vietorisz József igazgatók. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Dr. Hacker Ervin, Kovács Pál, dr. Sztehló Farkas Győző, Hronyecz József, Turóczy 
Zoltán, dr. Zelenka István; Zoltán, Vietorisz László. 



D) Mint vendégek 
a Lutheránus Világgyülés Végrehajtóbizottságának következő tagjai: 

Dr. Morehead Alfréd János, New-York, a Lutheránus Világgyűlés Végrehajtóbízott-
ságának elnöke. 

Dr. Ihmels Gyula, Dresden, szász országos püspök, 
Dr. Jörgensen Alfréd, Kopenhagen, dán professzor, 
Dr. Pehrsson Per, Gotenborg, svéd lelkész. 

1. (Sz.) A Deák-téri templomban D. Raffay Sándor püspök által megtartott isten- 1. 
tisztelet után a közgyűlés tagjai a Deák-téri leánykollégium dísztermében összegyűlvén, 
báró Radvánszky Albert, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, a következő nagyszabású 
beszéddel nyitja meg a közgyűlést: 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 
A szeretet az egész világot átfogó és az egész emberiséget megváltó erő, az egye-

düli elfogadható és általunk is megérthető forrása a létnek, eszköze és végcélja a teremtett-
ség boldogulásának. 

Saját énünk belső indításaiból valljuk, hogy mindazon érzelmek között, amelyeket 
az emberi szív magában hordoz, a legnemesebb kétségkívül a szeretet, mert a hit kötele-
zése nyomán: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat" s a hitből táplálkozva, vallásos 
érzéssé magasztosul. Magasabb világból származó szikra az, amelyet az Isten belénk lehelt 
lelke pattantott át az emberi szívbe. 

Az emberi szívnek ezen az Isten és az embertársak iránt való, egymással ok és 
okozati összefüggésben álló szeretete nélkül bizonyára kétségbeesés és pusztulás lenne az 
embervilág sorsa, mert rajta épül fel az emberiség minden fokozatú közössége, család, 
állam, egyház egyaránt. 

A szeretet tehát alkotó és fenntartó erő, világot fenntartó hatalom, amely ha meg-
roppan, nemcsak hogy nem jöhet létre újabb, hanem összeroskad minden meglévő alkotás is. 

Hogy mennyire helytálló ez a megállapítás, azt legjobban a közelmúlt szomorú 
eseményei bizonyítják. Amikor ugyanis a népek és nemzetek viszonyából kikapcsolódott 
a szeretet, s az önzés és gyűlölet lett abban uralkodóvá, elkövetkezett a romboló háború. 
Amikor pedig e kettő a győző vélt, féktelen, könyörtelen jogát léptette akcióba, megszülettek 
az új, pusztító háborúk magvát magukban hordozó békediktátumok, melyeknek súlya alatt 
nyög és amelyeknek veszedelmétől retteg — bármily paradoxonnak hangozzék is — Európa 
jó része. Igazi béke tehát csak akkor lesz, amikor a szeretet ismét uralomra jut és szaba-
don fejtheti ki a maga erőit az egyesek és az egész emberiség boldogítására. 

Ha az egész emberiség életében ilyen döntő fontosságú szerep jut a szeretetnek, 
mennyivel inkább kell annak abban a közösségben, amely a szeretet vallását vallókat egyesíti: 
a keresztyén egyházban s azon belül is főkép az egy ugyanazon hitvallási alapon állók 
közösségében, így evangéliumi egyházunkban is, akadálytalanul a legfőbb ható, alkotó és 
gyarapító erővé lennie! 

I. 

A szeretet, mint mindeneket egybekapcsoló hatóerő, hozta össze és tartja együtt a külön-
böző nyelvű, nemzetiségű, történelmileg kifejlődött helyzet, szervezet és kultuszforma tekinteté-
ben is különböző evangélikus nemzeti egyházakat a Lutheránus Világgyűlésben, melynek végre-
hajtóbizottságát jelen ünnepélyes alkalommal szívünk legbensőbb örömérzetével köszöntjük. 

Ha a végrehajtóbizottság összetételét vizsgáljuk, azt látjuk, hogy úgyszólván minden 
egyes tagja más nemzet köréből kerül ki, és mindeniknek más-más odahaza a foglalkozása, 
a munkaköre. De szeretetben összeforrva, mindenik a maga egyházából, mindenik a maga 
nemzeti sajátosságaiból, mindenik a maga szaktudásából, egyéniségének kiválóságaiból azok 
legjavát hozta magával és kikapcsol mindent, legyen az önmagában véve bármily nagy érték is, 
ami a harmóniát zavarná, ami a szeretetben való testvéri összefogást lazítaná, vagy hatásaiban 
gyengítené. 

Magasabb szempontok vezetik a Lutheránus Világgyűlést és annak végrehajtóbizottságát 
abban, hogy üléseit mindig más és más nemzeti egyház körében tartja, valamint abban is, 
hogy most épp a mi körünkbe jött. Nemcsak önmaga akarja ugyanis megismerni az egyetemes 
evangélikus egyház minden nemzeti tagozatát, de ott is akarja hagyni mindenik körében 
munkájának áldásait. 

Magunkat illetőleg a legfőbb nyereségnek azt tartanám, ha abban az irányban mutatná 
meg jótékony hatását a végrehajtóbizottság ittléte, hogy fokozottabb mértékben válnék ható-
erővé hazai egyházunkban a szeretet, amely minden önös, vagy partikuláris érdeket, minden 
jogosnak vélt és minden jogtalan egyéni ambíciót, minden személyes érzékenységet végérvé-



III. 

nyesen kiszorít minden közegyházi kérdésből s csak egyet tűr meg: az egyház közérdekét, 
csak egyet szolgál: az egyházat magát! Fokozottabb mértékben kellene hatóerővé válnia körünk-
ben a testvéri szeretetnek már csak azért is, mert oly kevesen vagyunk és annyi külső, meg 
belső nehézséggel kell megküzdenünk, hogy e harcban másként nem állhat meg diadalmasan 
a magyar lutheránizmus és máskép nem menthetjük át a mai válságos időkön az atyáktól 
maradt lutheri örökséget, mint ha nem enged jük meglazulni sorainkban a szeretet ápolta egyet-
értést. Fel kell tehát ismernünk és meg kell becsülnünk, szeretnünk egymásban a testvért. 
Össze kell fognunk mindnyájunknak! Nem szabad felmerülő gondolatok és tervek elbírálását 
aszerint ejtenünk meg, hogy kinek a lelkében születtek, mert bárkiében is, testvériélek az, és 
mint testvériélek szülötte, méltó az a gondolat, méltó az a terv arra, hogy a limine le ne kicsi-
nyeljük, el ne gáncsoljuk, hanem szeretettel bíráljuk el. Ismerjük el másokról is, hogy 
az ő törekvéseik is az egyház javát akarják. S ha legjobb meggyőződésünk szerint nem a másiké 
lenne a helyes út, szeretettel igyekezzünk őt és másokat is a magunk álláspontjának megnyerni. 
Viszont, ha objektív érvek nem a mi, hanem valaki más álláspontjának helyessége mellett 
szólanak, tanuljunk meg sine ira et studio szakítani a magunkéval és minden hátsó gondolat 
nélkül amannak a szolgálatába állani. 

A szeretet hasson át minden szivet körünkben, mert csak így tud a szeretet alkotni 
és gyarapítani is. 

II. 

A lutheránizmus életében világviszonylatban hatott, sőt alkotott is a szeretet ereje, 
midőn létrehozta az első Lutheránus Világgyűlést és alkot most is, midőn itt, a mi falaink 
között, előkészíti a másodikat és meghozza majd reményünk szerint mielőbb a Lutheránus 
Világszövetséget, mely mint végcél lebeg lelki szemeink előtt. 

Csak a szeretet jegyében lesznek létesíthetők azok az alkotások is, amelyeknek 
létrejövetele hazai lutheránus egyházunk speciális, a szó betűszerinti értelmében létérdekét 
képezi. 

Itt elsősorban az új egyházi alkotmányra gondolok, melynek megalkotása a zsinatra 
vár, és melynek előmunkálatai már készen is állanak. Gondoljuk meg és szívleljük meg 
azonban már most, hogy, ha a zsinati tárgyalások folyamán nagy elvi kérdések felett 
összecsapnának a szenvedélyek hullámai, nem oldhatná meg a zsinat feladatát, aminek 
egyházunk ügye vallaná tán soha jóvá nem tehető kárát. Viszont a szeretet megértő 
szelleme meg tudná találni a legnehezebb kérdésekben is a megoldást. 

Az alkotmány azonban, ha még oly jó is, csak keret. A tartalom, amely azt ki 
kell hogy töltse, ' a szívekben élő evangélium. Hogy pedig az evangélium lehessen egy-
házunk egész létének a tartalma, szükség van más gyakorlati téren mozgó alkotásokra is. 

Ilyenek elsősorban a Theológusok Otthona és a Lelkészképző Szeminárium. Az 
egyetemes közgyűlés elvben már mindkettőnek az ügyében határozott. Elhatározta az 
előbbinek Sopronban leendő felépítését és elhatározta, hogy az utóbbi is felállíttassék a 
vonatkozó határozatoknak, ha nem is betűje, de szelleme szerint : Budapesten. Sajnos, 
egyik határozat sem volt eddig végrehajtható. Az előbbi pénzügyi, az utóbbi pénzügyi és 
a fakultással való kapcsolatát illetőleg felmerült elvi nehézségek miatt. Mindkét ügy jelen 
közgyűlésünk legfontosabb anyagához tartozik. Nem is akarok azért most egyikkel sem 
bővebben foglalkozni. De, amikor megállapítom, hogy olyan lesz egyházunk jövője, 
amilyenné a jövő lelkésznemzedéket képezni, nevelni tudjuk, mulasztás lenne egy körül-
ményre e két egymással szorosan összefüggő kérdésben rá nem mutatnom. A szeminárium 
Budapesten szándékolt felállításával szemben más, különösen a fakultás köréből támogatott 
tiszteletreméltó szempontok sugallta javaslat merült fel, amely a szemináriumi képzést a 
a Theológusok Otthona kebelében, a fakultási képzéssel párhuzamosan akarná megoldani. 
Helytelenül fejezném ki magamat, ha azt mondanám, hogy a két javaslat egymással 
szemben áll. Helyesebb a megállapítás, ha azt mondom, hogy egymással versenyre kel, 
hogy minél üdvösebb megoldásra segítse ezt az életbevágó, nagyfontosságú kérdést. Nem 
akarok az egyetemes közgyűlés döntésének prejudikálni, de meg szeretném adni a meg-
induló vita alaphangját és egy kérést szeretnék már most előrebocsátani a vita és a hatá-
rozat szellemét illetőleg : csak a szeretet jegyében ! 

E tekintetben szinte példát statuáló a nyugdíjintézet rég vajúdó kérdésére vonat-
kozó, mai közgyűlésünk asztalán fekvő szabályrendelet-tervezet létrejötte. Különböző, egy-
mással ellenkező elveken felépült javaslatok kerültek megvitatásra. De a javaslattevők-
egyike sem tekintette magát csalhatatlannak. Az érvek kemény csatája után egy mindenik-
től eltérő tervezet emelkedett egyhangúlag határozaterőre a nyugdíjintézet bizottságában. 
Ha a mai közgyűlés is amellett nyilatkozik meg, a nyugdíjügy rendezve van, mégpedig 
meggyőződésünk szerint az adott viszonyok között a legjobban. De ehhez a mai tárgya-
lások folyamán is szükség lesz: megértő, engedékeny, más érdeket a saját érdek által 
háttérbe szorítani nem akaró szeretetre. 



III. 
A szeretetben rejlő alkotóerőnél nem kisebb jelentőségű annak a meglévő jog- és 

birtokállomány megtartására és gyarapítására képesítő ereje. Ha a hit igyekszik megőrizni 
a Krisztus által való megváltás erejét, akkor a szeretet viszont igyekszik megőrizni saját 
szellemi alkotásait és kiterjeszteni azok áldásait. 

Itt ismét a Lutheránus Világgyűlést kell példaképül állítanom a közgyűlés elé. Az 
egyesülésben mindig erő van, ha azt szeretet hozza létre és hatja át. Erő, amelyben 
nemcsak az egész, de minden egyes rész is részes. A Lutheránus Világszövetség 
jóformán még csak terv, még csak a kezdet kezdetén vagyunk ennek kiépítésében és 
máris érzi a világ lutheranizmusának egésze, valamint annak minden egyes része, tehát 
mi is érezzük a szeretet jegyében létrejött e testvéri összefogás áldásait ! A világ lutheranizmusa 
mennyivel nagyobb súllyal és erővel bocsáthatja harcba a lutheri világnézetet korunk nagy 
átfogó keresztyén világmozgalmaiban, valamint az evangéliumellenes tanokkal, illetve 
irányzatokkal szemben, és mennyire megnöveli az egyes országok lutheránus egyházaiban, 
valamint azok tagjaiban is az öntudatot, erősíti a hitet és fokozza a bizodalmat annak 
meggondolása, hogy 80 millió lélek vele — hogy úgy fejezzem ki magamat — egy lelki 
plattformon áll, hisz, munkál és imádkozik. S mint növeli ez a tény kifelé is, állammal 
és más egyházakkal szemben is, még a legkisebb lutheránus nemzeti egyház súlyát, 
tekintélyét és megbecsülését is ! 

Milyen üdvös lenne, ha egyházunk minden közülete alkotmányos berendezkedésünk 
minden fokozatán fokozottabb mértékben ébredne tudatára annak, hogy az erőknek a sze-
retet szellemében való egyesítése fokozza az egész, de a részek erejét is. Ily módon kétség-
kívül eredményesebb lenne a mi speciális jog- és birtokállományunk megtartására és gyarapí-
tására irányuló minden törekvésünk is. 

Az erők koncentrálása érdekében különösen óhajtandónak tartanám, hogy az egyház-
kerületek az egyetemes egyházban ne vetélytárs számba menő közületet lássanak, hanem 
a négy kerület egyesített ereje reprezentánsának tekintsék azt. Kifejezetten megállapítani 
kívánom, hogy távol áll tőlem a kerületek jogait csorbító, kötelességeiket átvállaló centra-
lizációra való törekvés. Csak azt akarnám, hogy egyetemes érdekű, elvi és gyakorlati 
kérdésekben egymásnak sokszor lényegében ellenmondó állásfoglalások elkerültessenek és 
egyértelmű állásfoglalás biztosíttassék az eg}^etemes egyház útján. Ha, mint alig 500.000 
lelket számláló közösségnek, nem egységes a fellépésünk, a megnyilatkozásunk kifelé, 
gyengül a szavunk ereje, foglaltassék abban akár kérés, akár tiltakozás, célozza az jog-
és birtokállományunk akár megtartását, akár gyarapítását. 

Ezért tartom kötelességemnek, midőn az erőknek a szeretet jegyében való egyesí-
téséről szólok, kiemelni a kerületek részéről egyházunk egyik legrégibb intézményének, az 
Eperjesről Miskolcra menekült jogakadémiának, az utókor számára való átmentése érdekében 
elfoglalt egyöntetű állásfoglalásnak nagy jelentőségét. Remélem, hogy egyházunk ezen 
egyöntetű állásfoglalása meg fogja győzni a kormányt arról, hogy az evangélikus jog-
akadémia munkája, melynek tanári kara eléggé el nem ismerhető, magas színvonalon álló 
nemzetépítő, tudományos irodalmi munkát is fejt ki, mint értékes láncszem, bekapcsolható 
a miniszter nagyszabású kultúrprogrammjába. 

Az erők szeretet jegyében való egyesítésének gondolatkörébe szorosan bele-
kapcsolódik az egyház és állam egymáshoz való viszonyának kérdése, amely áldásosán 
meggyőződésem szerint ugyancsak kizárólag a szeretet szellemében oldható meg. Ha ezt 
a viszonyt a szeretet lelke hatja át, akkor gyarapszik ugyanis mindkettő erőben és 
válik képessé értékek megtartására, alkotások létesítésére. Az igazsággal jutnék ellentétbe, 
ha meg nem állapítanám és el nem ismerném, hogy az állam részéről sok nagy hord-
erejű kérdésben teljes megértésre találunk és hogy bírjuk — ha nem is oly mértékben, 
mint ahogyan arra szükségünk és meggyőződésünk szerint jogunk is lenne — a kormány-
nak anyagiakban való támogatását is. Viszont, hogy csak a felsőházi törvényben egy-
házunkat a múlttal szemben ért mellőzésre és a jogakadémia említettem kérdésére utaljak, 
sajnálattal kell rámutatnom az egyházunk közvéleményében megnyilatkozó azon felfogásra 
hogy mégsem nyilvánul meg az egész vonalon egyházunkkal szemben a méltánylásnak 
azon mértéke, amelyet meggyőződésünk szerint egyházunk nemzeti és kultúrszolgálatai 
és hivatása alapján kiérdemelt és így joggal el is várhat. Egyházunk autonóm jogainak, 
valamint erkölcs és törvény alapján nyugvó igényeinek az elbírálásánál — úgy véljük — 
ezen két szempont kell, hogy irányadó legyen. Aminthogy a múltban egyházunk anyagiak-
ban és erkölcsiekben való gyarapodását jelentette a nemzeti kultúrának és a nemzetnek 
minden egyéb vonatkozásban is, azonképen anyagi és erkölcsi értékeink megtartása és gyara-
pítása is gazdagodást jelent ezen javakban az államra nézve is. Erős protestantizmus erős 
nemzetet jelentett az eddigi századok folyamán és jelent ma is ! Ebből a szemszögből 
kell minden illetékes tényezőnek elbírálnia az 1848. XX. t.-c. egész kérdéskomplexumát 
és azzal kapcsolatos törekvéseinket is. 

Természetes, hogy a keresztyénség egyetemes érdekeinek a szempontja hasonló 
szellemű viszonyt követel a hazai egyházak között is, aminek meggondolása és gyakorlati 
megvalósítása mindeniknek a javát külön-külön is munkálná. 



III. 

3. Meggyőződésem szerint ennek az igazságnak a ielisinerése létrehozná a felekezetek 
közötti azt a harmóniát, amelyet az utóbbi időben szórványosan felmerült sajnálatos esemé-
nyek koronkint megzavartak és amelyek a szembenálló táborokban csak a közérdekre káros 
kölcsönös idegeskedést váltottak ki. Már pedig nagyon helyesen állapította meg egyik illusztris 
főpásztorunk éppen a közelmúltban, hogy nem elegendő, hogy nincs kultúrharc, azaz, hogy 
nem állanak az egyes egyházak egymással szemben, ennél joggal várhat többet a nemzet, 
nevezetesen azt, hogy az egyes egyházak egymás mellett álljanak és vállvetett erővel munkál-
ják a szerencsétlen haza javát. 

Az emberiség is csak akkor lesz képes boldogsága érdekében nagyot alkotni, 
anyagiakban és kultúrjavakban gyarapodni, ha a szeretet lelke hatja át a népek és nem-
zetek egymáshoz való viszonyát. Különösen is azzal a néppel szemben kell megértést 
kérnünk és várnunk, amellyel a legszeretetlenebbül bánt a győzők hatalma s ez a mi 
magyar népünk, nemzetünk. 

Ebben az irányban nagy lépés történt. A szeretet szellemének egyik győzelmeként 
üdvözöljük a nemes angol lord, Rothermere, nemzetünk igaza érdekében megindított 
nagyszabású akcióját. Úgy vélem, nem tévedek, ha részben az egyházak által létrehozott 
és ápolt nemzetközi érintkezésnek egyik vívmányát látom ebben az akcióban. Osztatlan 
hálával és lelkesedéssel köszöntjük őt s felajánlva neki erőinket, arra kérjük: terjessze kí 
a csonka ország legnagyobb mértékben megcsonkított egyházára, a mi egyházunkra is 
jóakaratú érdeklődését. 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés, mindezek alapján világosan allhat előttünk, 
hogy, amiképen minden jó és üdvös dolog eddig a szeretet által vitetett végbe, azonképen 
mindaz, ami jövőnk érdekében áll, szintén csak a szeretet szabad erőkifejtése által válhat 
valósággá. Nyíljanak meg azért a szívek a szeretet befogadására, hogy az lehessen egy-
házunk minden fokozatán, jelen közgyűlésünkön is, azzá az erővé, amely hat, alkot 
és gyarapít. 

Hitrokoni szeretettel üdvözölve a megjelenteket, az 1927. évi egyetemes közgyűlést 
Isten nevében megnyitom ! 

Az egyetemes közgyűlés a nagyszabású megnyitó-beszédet feszült érdeklő-
déssel és többször megújult tetszés nyilvánítással hallgatván, elrendeli, hogy az a 
jegyzőkönyvbe egész terjedelmében felvétessék. 

2. (Sz.) Az egyetemes felügyelő — a jegyzői kar azon bejelentése nyomán, hogy az egyház-
kerületek küldöttei kellő számú megbízólevelet mutattak be és hogy a határozatképes számban 
megjelentek jegyzéke összeállíttatott — a közgyűlést megalakultnak jelenti ki és bejelenti, hogy 
lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő távolmaradását betegséggel kimentette. 

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

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökség elnöklete alatt a jegyzői 
karon kívül kiküldi dr. Zsigmondy Jenő, dr. Zelenka Lajos, D. Raffay Sándor, dr. Rásó 
Lajos, Broschkó G. Adolf, Blatniczky Pál és Kuthy Dezső közgyűlési tagokat. 

3. (Sz.) A Lutheránus Világgyűlés Végrehajtóbizottsága, mint vendég, megjelenvén 
az egyetemes közgyűlésen, báró Radvánszky Albert, egyetemes felügyelő, kikérve a köz-
gyűlés hozzájárulását, hogy német nyelven szólhasson hozzá, az alábbi üdvözlő beszéddel 
köszönti, amelyet a közgyűlés felhívására állva hallgat végig : 

Sehr geehrte Herren ! 

Nachdem ich soeben die Zustimmung des Generalkonvents erhalten habe, Sie 
meine verehrten Herren, in der gewiss von Ihnen allen verstandenen Ursprache der Refor-
mation, nämlich deutsch, begriissen zu können, gestatten Sie mir, mich mit folgenden 
Worten an Sie zu wenden. 

Im vollen Bewusstsein der historischen Bedeutung dieser Stunde huldigt der General-
konvent der evangelischen Kirche in Ungarn dem Geiste Luthers, — als dessen Reprä-
sentanten Sie, hochverehrte Herren, Mitglieder vom Executivkomitee des lutherischen Welt-
konvents, in unserer Mitte erschienen sind. 

Eine historische Stunde ist dies für das Weltluthertum, denn Sie haben sich deshalb 
hieher bemüht, um in unseren Reihen den zweiten lutherischen Weltkonvent vorzubereiten, 
von dem wir die Konstituierung, zum mindesten aber die Vorbereitung des Lutherischen 
Weltbundes in zuversichtlicher Hoffnung erwarten. 

Eine historische Stunde ist es aber ganz besonders auch für das Luthertum in 
Ungarn. Das Gefühl, das uns erfüllt, ist in Worten garnicht auszudrücken, da wir die 
offizielle Vertretung des Weltluthertums gelegentlich unseres Jahresgeneralkonventes in 
unserem Kreise sehen und begriissen können. Wir fühlen die uns entgegenströmende 



Herzenswärme von 80 Millionen Lutheranern der Welt. Wir sind um die Erfahrung 3. 
bereichert, dass wir in unseren Sorgen und Kämpfen, Befürchtungen und Hoffnungen 
nicht auf uns allein angewiesen sind, — wir kleines Volk mitten in einem Heere von 
Andersgläubigen. — Es würdigt und stützt uns die — gottlob — zur Wirklichkeit gewor-
dene lutherische Weltsolidarität! 

Nach seinem wahien, inneren Werte schätzen wir den zur Tat gereiften Entschluss 
des Executivkomitees, zu uns zu kommen. Wir wissen wohl, Sie kamen, um uns kennen 
zu lernen, nicht nur als Kirche, sondern auch als Volk. Demzufolge bitte ich Sie, meine 
Herren, studieren Sie die speziellen Verhältnisse unseres zerstückelten Vaterlandes und der 
am meisten dezimierten Kirche desselben und vergessen Sie uns nicht, wenn Sie wieder 
scheiden und wenn sich irgendwann und irgendwo Gelegenheit bietet, von unseren Rechten 
zu zeugen. -

Ein Hauptzweck Ihres hiesigen Aufenthaltes ist es zweifelsohne, den Segen Ihrer 
Arbeit hier zurückzulassen. 

So habe ich denn auch nicht versäumt, in meiner eben verklungenen Eröffnungs-
rede aus dem Zustandekommen des Lutherischen Weltkonventes, aus dem hiesigen Auf-
enthalte des Executivkomitees und von ihrer Arbeit und Ihren Zielen, die Lehren für unsere 
Arbeit abzuleiten. 

Das hochgehaltene und besorgt bewachte evangelische Erbe der lutherischen Refor-
mation und die Liebe gegen seine Miterben war jene Triebkraft, die den Lutherischen 
Weltkonvent ins Leben gerufen hat und denselben in allen seinen Bestrebungen leitet, 
welche die Erhaltung des Glaubens und Rechtsbesitzstandes des Weltluthertums bezwecken. 

Dass diese Kraft auch im Leben unserer vaterländischen Kirche zur Herrschaft 
gelange und ihre Macht in allem beweise, im Zustandebringen der notwendigsten Einrich-
tungen, sowie des Theologenheims, des Predigerseminars, des neu zu organisierenden 
Pastorenpensionsinstitutes, sowie auch in der Erhaltung und Mehrung unseres Rechts- und 
Kultur-Besitzstandes, deshalb forderte ich die Mitglieder des Generalkonventes zur Befolgung des 
Vorbildes des in dem Lutherischen Weltkonvent zusammengeschlossenem Weltluthertums auf. 

Gott gebe, dass Ihr hiesiger Aufenthalt mit der Macht des Beispiels wirke und durch 
die Befolgung Ihres Vorbildes reiche Früchte trage. 

Da mir die hohe Ehre zuteil wurde, das Executivkomitee des Lutherischen Welt-
konvents und ein jedes Mitglied desselben mit besonderer Freude und in herzlicher Liebe 
wilkommen zu heissen, gebe ich Ihnen, meine Herren, zugleich die feste Versicherung, 
dass Sie in all Ihrem Tun und Lassen von einer halben Million ung. luth. Seelen unter-
stützt werden, die im brünstigen Gebet den Segen Gottes für Ihre Arbeit erbitten, denn 
dieser allein kann helfen und zum Vollbringen grosser Taten befähigen. 

Az egyetemes felügyelő üdvözlő beszéde magyar nyelven így hangzik : 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 
A pillanat történelmi nagyságát teljes mértékben átérezve, hódol a magyarhoni 

evangélikus egyetemes egyház jelen közgyűlése Luther szelleme előtt, amelynek repre-
zentánsaiként, mint a Lutheránus Világgyűlés Végrehajtóbizottsága s így a világ lutheraniz-
musának hivatott képviselői, 'Önök körünkben megjelenni méltóztattak. 

Történelmi pillanat ez a világ lutheranizmusára nézve, mert azért fáradtak ide, 
hogy falaink között előkészítsék a második Lutheránus Világgyűlést, amelytől mi bízó 
reménységgel a Lutheránus Világszövetség megalkotását, de legalább is előkészítését várjuk. 

De történelmi pillanat ez különösen reánk, magyarhoni lutheranizmusra nézve. 
Szavakban kifejezhetetlen az az érzés, amely eltölti egész bensőnket, amikor a világ 
lutheranizmusának hivatott vezérlő-testületét éppen évi közgyűlésünk alkalmából a magunk 
körében látjuk, köszöntjük. Érezzük a 80 milliónyi lutheránusság szíve szeretetének felénk 
áradó melegségét. Tapasztaljuk, hogy nem állunk magunkra hagyatottan küzdelmeinkben, 
gondjainkban, reménységeinkben mi, maroknyi. nép, egy más hitű környezetben. Méltányol, 
támogat minket az, Istennek hála, valósággá lett lutheránus világszolidarítás ! 

Igaz értéke szerint méltányoljuk a végrehajtóbizottság közzénk jöttére irányuló, ím 
tetté érlelődött elhatározását. Tudjuk, azért is jöttek ide, hogy megismerjenek minket, nem-
csak mint egyházat, de mint népet is. Ebből kifolyólag kérem, lássák és figyeljék meg 
e csonka hazának és e haza legcsonkább egyházának speciális viszonyait is és ne feled-
kezzenek meg rólunk távozásuk után se, akkor se, ha alkalom nyilik igazaink mellett 
bizonyságot tenni. 

Idejövetelüknek egyik célja kétségtelenül az volt, hogy itt hagyják munkájuk áldá-
sait. Éppen ezért nem mulaszthatom el imént elhangzott elnöki megnyitómban a Lutheránus 
Világgyűlés létrejöttéből, a Végrehajtóbizottság idejöttéből s mindkettő munkájából és 
céltüzéseiből levonni a magunk munkája számára a tanulságokat. 

A lutheri reformáció nagyratartott, féltve őrzött evangéliumi öröksége és az annak 
együttörökösei iránti szeretet volt az a hatóerő, amely a Lutheránus Világgyűlést létre-
hívta és vezeti azon törekvésében, mely a világ lutheranizmusa hit-, jog- és birtokállo-
mányának megtartását és gyarapítását célozza. 
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;{_4. Hogy ugyanez az erő Jegyen uralkodóvá hazai egyházunk életében is és megbizo" 
nyitsa hatalmát a szívek egyetakarásra való összekapcsolásában, a szükséges alkotások, 
mint a Theológusok Otthona, a Lelkészképző Szeminárium és a háborúban elértéktelene-
dett lelkészi nyugdíjintézet újból való létesítésében, speciális jog-, kultúr- és birtokállo-
mányunk megtartásában és gyarapításában, arra buzdítottam a közgyűlés tagjait a Luthe-
ránus Világgyűlésbe tömörített világlutheranismus példája nyomán. 

Adja Isten, hogy köztünk időzésük ilyen példaadás legyen és teremje meg az ilyen 
példaadás követésének áldásait is. 

Amidőn a Lutheránus Világgyűlés Végrehajtóbizottságát és annak minden tagját 
külön-külön is szívünk örömérzetével, nagy szeretettel köszönteni szerencsém van, bizto-
síthatom egyben Önöket, Úraim, afelől, hogy munkájukban félmillió magyar lutheránus 
lélek támogatja, imáival leesdve munkájukra és Önökre az Istennek megsegítő, nagy dolgok 
véghezvitelére egyedül képesítő áldását. 

Az üdvözlésre I). Morehead Alfréd János, a Lutheránus Világgyűlés Végrehajtó-
bizottságának elnöke válaszol és körülbelül a következőket mondja az egyetemes köz-
gyűlés viharos tetszésnyilvánításától kísérve : 

Elsősorban is bejelenti, hogy báró Pechmann és D. Boe, a hat tagú Végrehajtó-
bizottság két távollevő tagja, betegség miatt nem jöhetett Magyarországra. Távolmaradásuk 
kimentését kérik és a magyarhoni evang. egyháznak áldás kívánságaikat küldik. 

Majd kijelenti, hogy mélyen meghatja a végrehajtóbizottság tagjait az a nagy 
szeretet, amelyet a magyar evangélikusok részéről tapasztalnak. A keresztyénség ma hit 
és szervezeti egységre törekszik. Ezt az egységet valóban meg is kell találnia. Mi lutheránusok 
az egységet a hitvallás és a testvéri szeretet közösségében keressük és találjuk meg. 
A háború juttatta az embereket arra a meggyőződésre, hogy keresniök kell ezt a testvéri 
közösséget és így minden borzalom ellenére is a háborúban is felismerhetjük és megláthatjuk 
Isten gondviselő szeretetének a tényét. A Lutheránus Világgyűlés létrejöttének a történetét 
ismertette ezután rövid vonásokban és kiemelte, hogy a magyarországi evangélikusok 
voltak a legelsők, akik a Lutheránus Világgyűlés gondolatát a legnagyobb lelke-
sedéssel köszöntötték és annak a szolgálatába álltak. Magyarország jelen helyzete 
megszomorítja a végrehajtóbizottság tagjait, de gondjuk van arra, hogy a magyar evan-
gélikus testvérek és azokon keresztül az egész nemzet is megérezze szeretetüknek kézzel-
fogható bizonyságait. Szívből kívánja, hogy az evangélikus egyháznak megerősödésével 
Magyarország élete és jövője is felvirágozzék. 

Közkívánatra D. Ihmels Gyula, szászországi országos püspök, szólal fel azután, 
mint az Általános Lutheri Evangélikus Konferencia _ elnöke. Nagyon nehéz, úgymond, 
szavakban kifejezni, hogy mint szeretjük mi a magyar evangélikusokat. Én is hangsúlyozni 
kívánom, hogy a közösség az emberiség legfőbb java. Mi hiszünk a szentek közösségében. 
Vigasztaló és boldogító az, ha azok, akik közt megvan a lelki közösség, egymást látják 
s érzéseiket és gondolataikat kölcsönösen kicserélhetik. A magyarországi evangélikus egyház 
tagja az Általános Lutheri Evangélikus Konferenciának. Legyenek a magyar evangélikus 
testvérek meggyőződve arról, hogy nincsenek magukra hagyva, testvérek tömegei állnak 
mögöttük segítségre készen. A magyarországi evangélikus egyházra Isten áldását kéri. 

Dr. Ihmels Gyula, országos püspök beszéde után, mint egy láthatatlan kéz jel-
adására felzúg az „Erős vár a mi Istenünk", aminek eléneklése után a vendégek eltá-
voznak a közgyűlésről. 

4. (Sz.) Az egyetemes felügyelő beterjeszti és felolvastatja a következő hivatalos évi 
jelentését. 

Az elnöki megnyitó beszédemben foglaltak kötelezéseit elsősorban magamra és a 
magam munkájára nézve ismerve el kötelező érvényűeknek, a lefolyt közigazgatási évben 
is azon igyekeztem, hogy a szeretet legyen az a ható, alkotó és gyarapító erő, amely 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelői tisztem minden munkaterén minden szándékom, 
tervem és cselekedetem rugója. Ezen törekvésemben leli magyarázatát az a tény, hogy 
sem kisebb, sem nagyobb horderejű kérdésekben nem erőszakoltam megalkuvást nem tűrő, 
hajthatatlan következetességgel keresztül a magam álláspontját, s hogy amikor mások állás-
pontja szembekerült egymással, nem álltam fenntartás nélkül mereven az egyik, avagy 
a másik felfogás mellé, hanem," amíg egyfelől a magam álláspontját a szeretet jegyében 
készséggel vettem revízió alá, ha az ellenvélemény elfogadható érvekkel operált, avagy, 
ha a békés megoldásnak, mint az egészséges fejlődés életelemének érdeke úgy kívánta, s 
az egyházi érdek sérelme nélkül lehetséges volt, másfelől ugyancsak nem gyengeségből, 
hanem a szeretet erejével harcok kiélezése és az ellentétes véleményen levők közötti szakadék 
mélyítése helyett közegyházi érdekből az ellentétes nézetek, felfogások és törekvések közös 
nevezőre hozásán igyekeztem. Nézetem szerint különösen is ma, egyházunk jelen belső 
és külső viszonyai között ez az egyedül helyes és megengedett egyházpolitika annak 
részéről, akit nem egy egyházi frakció, hanem megtépett, sebekből vérző, jobb jövő után 



vágyódó, nehéz problémák megoldása előtt álló egyházunk egyetemének a bizalma állított 4. 
a szolgálatban legmagasabb őrhelyre. Végzetesen félreértetném, ha az elmondottakból valaki 
nagyjelentőségű "kérdésekben súlyosabb természetű félreértések, ellentétek fennforgására 
következtetne. Ez az eset nem áll fenn. Az elmondottak inkább akadémikus megállapítások, 
amelyek azt célozzák, hogy tisztán álljanak egyházunk közvéleménye előtt a saját magam-
tartásának igazi indító okai és céljai. 

Az előrebocsátottak nézőszögéből bírálandó el mindaz, amit a lefolyt évben tettem, 
vagy mulasztottam, mindaz, amiről ezen évi jelentésem beszámolni hivatott. 

A zsinat előkészítése. 

A zsinat előkészítése abba a stádiumba jutott, hogy elkészült az Egyházi Alkotmány V. 
és VI. részére vonatkozó tervezet is, amely keresztülment az albizottságokon, részben a nagy-
bizottságon is. így az egész zsinati anyag készen áll. Nagyon üdvösnek ítélem azon dr. Rásó 
Lajos egyetemes ügyész által felvetett gondolatot, hogy az egész alkotmánytervezetet 
adjuk ki egy 4 — 5 tagú, törvényszerkesztő szakférfiakból álló bizottságnak, amelynek 
feladata lenne kiemelni az anyagból azt, ami nem törvényre, hanem szabályrendeletekre 
tartozik, s az így előálló munkálat kerüljön a zsinat asztalára. Ez a munka természet-
szerűleg sürgős jellegű, mert a zsinat összeülése előtt nyomtatásban kell megjelentetni 
s az egész egyházi közvélemény számára hozzáférhetővé tenni. Nem akarok részletezésekbe 
bocsátkozni, hiszen a zsinati bizottság jelentése alapján az egész kérdéskomplexum tárgyalás 
alá kerül mai közgyűlésünkön, csak annak megállapítására szorítkozom, hogy a zsinat 
megtartásának lehetősége már egészen közel van. Egyházi Alkotmányunknak a megvál. 
tozott viszonyok között észlelhető hiányosságai ezt nagyon kívánatossá is teszik. Reményem 
szerint a zsinat már az 1928. év tavaszára egybehívható lesz. Ez annyival is örven-
detesebb lenne, mert ugyanakkor tartja a református testvéregyház is zsinatát s így 
a hagyományokhoz és a testvériség szelleméhez híven a két zsinat testvéri kézfogása ez 
alkalommal sem maradna el azok megnyitása alkalmából. Ugyanis a közhangulat, amint 
látom, úgy alakul, hogy a zsinatot ne vidéken, hanem Budapesten tartsuk meg, ami 
mellett kétségkívül fontos érv egyfelől a főváros központi .fekvése, másfelől egyházunk 
életében bírt központi jelentősége is. 

Katonagyülekezetek. 

A zsinat ügyével kapcsolatban tartom megemlítendőnek, hogy a honvédség protestáns 
egyénei egyházi szervezetének kérdéskomplexumával foglalkozni hivatott közös bizottság-
javaslata, amely az ügyet a két protestáns egyház zsinata elé tartja utalandónak, ugyancsak 
a közgyűlés anyagához tartozik. Meggyőződésem, hogy a javasolt módon ez a kérdés is 
olyan megoldást nyerhet, amely egyházaink érdekeit a legjobban szolgálja. 

Püspöki földek, 
A földbirtoknovella alapján a püspöki javadalom céljaira az egyházkerületeknek 

juttatandó földbirtokok kiutalása befejezéséhez közeledik. A bányai, dunáninneni és tiszai 
egyházkerületek részére történt juttatás után a dunántúli egyházkerület ezirányú igényének 
a kielégítése is folyamatban van. E földbirtoktestek egységes kezelése irányelveinek meg-
állapítása tárgyában kiküldött bizottság javaslata jelen közgyűlésünk elé kerül. A meg-
hozandó döntés bizonnyal közmegelégedésre oldja meg a kérdést és egyházunknak ezt a 
vagyoni gyarapodását a célon keresztül, amelyet szolgál, hathatós tényezőjévé teendi az 
egyházépítés munkájának. 

1848. XX. t.-c. ügye. 
Az 1848. XX. t.-c. végrehajtására irányuló mozgalom az elmúlt közigazgatási 

esztendő folyamán új fordulatot vett. Sajnálom, hogy ezt az ügyet, amely bizalmas keretek 
között indult, s amelyet mi bizalmasan is kezeltünk. Haller István volt miniszternek egy 
röpirata a nyilvánosság elé vitte, s ugyancsak nyilvánosan tárgyalta az ezidei római 
katholikus nagygyűlés is. Mivel ily módon az ország színe elé került a kérdés, mégpedig 
egyoldalú s így reánk nézve hátrányos beállításban, a magunk jól felfogott érdekében 
mi is kénytelenek voltunk az ügyet közgyűlésünk tárgysorozatára az egyes kerületek fel-
terjesztései nyomán felvenni s kénytelenek leszünk továbbmenőleg is megkeresni az útját 
annak, hogy az ügy az ország nyilvánossága előtt helyes megvilágításban álljon. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a mult év decemberében átadta a két 
protestáns egyház vezetőségének a római katholikus egyház memorandumát, amely kimutat-
hatónak véli, hogy a hazai protestáns egyházak és a hazai római katholikus egyház anyagi 
helyzete között az egyházi vagyon és az államsegély mérvét tekintve a római katholikus 
egyház hátrányára a számarány alapulvételével aránytalanság mutatkozik, miért is a római 
katholikus egyház is az 1848. XX. t.-c. alapjára helyezkedik és most már a maga részéről 
is kívánja az aránytalanság megszüntetését, az 1848. XX. t.-c. végrehajtását. 

Az ezen kérdéskomplexum ügyében alakított, a református testvéregyházzal közös 
bizottság dr. Rásó Lajos, egyetemes főügyész, nagyértékű munkálata alapján beható tárgyalás 
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4. alá vette az ügyet, minek folytán egyházaink elnöksége memorandumot terjesztett a 
'kormány elé kimerítő statisztikai melléklettel. 

Az ügyet a mai közgyűlés tárgyalja. A magam részéről — anélkül, hogy prejudi-
kálni akarnék a közgyűlés döntésének — csak annyit kívánok előrebocsátani, hogy az így 
alakult helyzetben közegyházi érdekből nekünk is csatlakoznunk kell a hivatalos római 
katholikus részről megindult követeléshez és a római katholikus egyházzal egyértelmüleg 
nekünk is követelnünk kell az 1848. XX t.-c-nek már nem, mint eddig, fokozatos, hanem 
teljes végrehajtását. Az eziiányban meginduló tárgyalásokra kellőkép felkészülendő, a 
protestáns közös bizottság útján ki kell dolgoztatnunk a legpontosabb katasztert különös 
tekintettel is a kegyúri terhekre, kíváltkép az ú. n. avertált párbér kérdésére és az egy-
házak adóterheire, valamint ellogulatlan tudományos tanulmány tárgyává kell tennünk az 
ú. n. alapok, — a vallási, tanulmányi és egyetemi alapok — kiváltképen e két utóbbi 
eredetét, jogi természetét és rendeltetését, mivel csak ezen kérdések bekapcsolásával lehet 
az ügyről tiszta képet nyerni és azt közmegnyugvást keltő megoldásra vinni. 

Jogakadémia. 

Másik legjelentősebb problémájává lett a lefolyt közigazgatási évnek az eperjesi 
kollégium jelenleg Miskolcon székelő jogakadémiájának a létkérdése. Mult évi egyetemes -
felügyelői jelentésemben azt a bejelentést tehettem az ügy akkori állása szerint, hogy : 
„sikerült annak a veszélynek az elhárítása, amely a kormány körében felmerült, a jog-
akadémia, mint főiskolatipus, megszüntetésére vonatkozó tervvel kapcsolatban az eperjesi 
kollégium Miskolcon működő jogakadémiájának létét fenyegette". Ez a reménység med-
dőnek bizonyult. Ugyanis a vallás- és közoktatásügyi miniszternek az államvizsga-bizott-
ságok meg nem alakítására és a felvehető hallgatók létszámának újabb redukálására 
irányuló rendelete míg egyfelől a jogakadémia értéknívóját leszállítja, megvonva tőle a 
vizsgáztatási jogot, mástelől határozott lépést jelent a jogakadémia megszüntetése, mint 
végső cél, felé. A közgyűlés természetesen e tárgyban is határozni fog. Itt csak azt állapítom 
meg, hogy mind írásban, mind élőszóbeli tanácskozásokon a vallás és közoktasásügyi minisz-
ternél, a kormány többi illetékes tényezőinél és a vallás és közoktatásügyi minisztérium 
illetékes faktorainál is többizben is elkövettem minden lehetőt a hivatkoztam rendelkezések 
visszavonása, a jogakadémia létének biztosítása érdekében. Habár eddigi eljárásaimnak, a tiszai 
egyházkerület, mint fenntartó, minden erőfeszítésének és a többi egyházkerületek egyértelmű 
állásfoglalásának sem lett meg eddig a kívánt eredménye, még mindig reménylem, hogy sikerül 
a kormányt e kérdésben más elhatározásra bírnunk. Annak belátására, hogy, bár intézkedése 
mindhárom hazai jogakadémiára egyaránt vonatkozik, legközelebbről egyházunk érdekeit érinti, 
lévén jogakadémiánk a magyar evangélikus egyházjog tudományos művelésének egyetlen 
színhelye, az evangélikus jogász-succrescentia biztosításának s egyházjogunkban jártas 
világi tagok egyházi életünk számára való kiteimelésének egyetlen intézménye. 

E hármas feladatának a jogakadémia tanári karának mai Összetételében a legjobban 
megfelel. Az a magas színvonalú tudományos munkásság, amelyet a tanári kar kifejt, kell, 
hogy magára vonja nemcsak egyházunk, de az állam hivatott tényezőinek a figyelmét is. 
Mar mult évi jelentésemben elismeréssel adóztam Bruckner Győző dékánnak, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagjává történt megválasztása alkalmaból. Ma nem maradhat 
említtetlenül a jogakadémia Almanachja, a Miskolci Jogászélet című folyóirat és annak 
könyvtára sem és külön is kiemelendők Hacker Ervin, Surányi-Unger Tivadar, Schneller 
Károly, Sztehló Zoltán, Szontagh Vilmos, Zsedényi Béla, Henszelmann Aladár tanárok, tudo-
mánj^os irodalmi művei, amelyek mind, együtt és külön-külön a magyar jogtudomány mind-
megannyi gazdagodását jelentik és méltán tarthatnak számot általános elismerésre és különös 
méltánylásra. Ennek a munkásságnak a méltánylása is a jogakadémia fennmaradása érdeké-
ben megindult akció mellett való kitartásra kell hogy indítsa egyházunkat. Mert ennek 
a munkásságnak igazi értéke szerinti méltánylása segít megérttetni a veszteség nagyságát, 
amelyet egyházunk tudományos munkájára nézve a jogakadémia kapuinak bezárulása jelentene. 

Államsegély. 

Az államsegély felemelése érdekében tett felterjesztéseink eredményekép az egye-
temes egyháznak az 1848. XX. t.-c. alapján jutó államsegélye kb. 40,000 pengővel lett 
magasabb, mint az 1926/27. évi állami költségvetési évben volt. Ez az eredmény nem 
kielégítő, és egyházunk kénytelen lesz az államsegélynek gyorsabb ütemű valorizálását 
kérelmezni. Tényleg tetemesebb összeggel emeltetett az államsegélyünk, de a többletet 
szükséges alkotásokra szóló törlesztéses segélynek szánta a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter és mint ilyent osztotta meg azt egyházunk egyes intézményei között. Ezekből 
kitűnik szükségleteink honorálásának erkölcsi készsége, minek alapján reméljük, hogy 
az államsegélynek a tényleges szükségletnek megfelelő mérvű felemelése sem várathat 
soká magára, ami annál is kívánatosabb, mivel jövő évi költségvetésünk mintegy 60,000 
pengő deficittel zárul. 
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A lelkészi korpótlék 

50%-os valorizálása is bekövetkezett. Bár minden remény nem vált valóra, lehetetlen 
elismeréssel nem adóznunk azért a megértő szellemért, melyben a kultuszkormány illetékes 
közegei egyes lelkészi állások javadalmazásának újraértékelését végzik. Ilyen eljárás mellett 
bizalommal nézek azon akció eredménye elé is, amelyet a segédlelkészi congtuának a tény-
leges szükséglethez mért felemelése érdekében indítani szándékozom. 

Protestáns ügyosztály. 

Általában kötelességet mulasztanék, ha őszinte elismerés hangján meg nem emlé-
kezném arról a megértésről, amelyet a vallás- és közoktatásügyi minisztérium protestáns 
ügyosztálya és különösen is annak jeles vezetője részéről minden alkalommal és minden 
kérdésben tapasztalunk s amelyért méltán megilleti az ügyosztályt és különösen is annak 
főnökét egyházunk egyetemének és minden tényezőjének igaz hálája. 

Az egyetemes törvényszék 
az 1926—27. közigazgatási évben egy ülést tartott. Szalay Sándor nyíregyházi tanár, 
fegyelmi ügyében hozott ítélete az egyházkerületi törvényszék ítéletét helybenhagyta. 
A Russ Zoltán, gádorosi lelkész, fegyelmi ügyében előterjesztett bíróküldési kérelemmel 
kapcsolatos végzéssel a csanád-csongrádi egyházmegyei törvényszéket delegálta. Bánszky 
György bodzásottlakai lelkésznek a bodzásottlakai egyházközség elleni perében hozott 
ítéletével a másodfokú törvényszék ítéletét helybenhagyta. Nagy Lajos, gyúrói lelkész, 
újított fegyelmi ügyében meghozott végzésével az egyházkerületi törvényszék ítéletét meg-
semmisítette és az elsőfokú törvényszék ítéletét jogerősnek nyilvánította. 

Levéltár. 

Néhány ügyvitellel kapcsolatos bejelentéssel vagyok adósa ehelyütt a tisztelt köz-
gyűlésnek. 

Az egyetemes levéltár dr. Scholtz Oszkár, egyetemes levéltáros, szorgalmas munkája 
következtében rendeződik és gyarapszik. Kívánatos lenne néhai Góbi Imre, volt egyetemes 
levéltáros, kéziratban meglevő katalógusának kinyomatása. A levéltár könyvállományát 
néhány újabb beszerzéssel kiegészíteni igyekeztem. A könyvek megfelelőbb elhelyezése 
is megtörtént azok hozzáférhetősége és így gyakorlati hasznosíthatása érdekében. 

Könyvtár. 
Az egyetemes egyház báró Solymossy Lajos adományozta s időközben kiegészített, 

valamint dr. Szontagh Tamás adományozta könyvtárának rendezését és azoknak a Luther 
Könyvtár és Muzeummal kapcsolatban leendő kezelését D. Kovács Sándor, a Luther 
Könyvtár és Muzeum igazgatója, volt szíves elvállalni. 

Névtár. 
Ugyanő vette kézbe dr. Kilényi Lóránttal egyetértésben az Egyetemes Névtár dolgát. 

Ugyanis a két külön akció egyesítését egyházi érdekűnek ítéltem és így örülök, hogy 
sikerült azokat egyesítenem. Az együttes munka eddigi eredménye a kibocsátandó kérdő-
ívek összeállítása, amelyek szétküldése nyomán megindul az anyag- gyűjtés. Ezúton is 
felkérem egyházunk összes tényezőit, hogy e hézagpótló munka mielőbbi elvégzése érdekében 
szíveskedjenek minden tőlük telhetőt elkövetni. 

Az egyetemes nyugdíjintézet 
rég vajúdó kérdése a nyugdíj intézeti ügyvivő jelentésében foglalt körülmények között és 
a közgyűlés elé kerülő javaslatban foglalt módon a kedvező megoldás stádiumába juthat. 

Theológiai fakultás. 
Áttérve a lelkészképzés kérdésére, sajnálattal kell elsősorban is megállapítanom, 

hogy a mult évi közgyűlés által a fakultás építkezése érdekében tett felterjesztés nem 
hozta meg a remélt és joggal várt eredményt. Értesülésem szerint a fakultás ezidei meg-
nyitása alkalmából az állam illetékes tényezői helyszíni szemlével egybekötött beható tanul-
mányozás tárgyává tették a fakultás elhelyezésének a kérdését. Bizonnyal meggyőződtek 
a helyzet tarthatatlanságáról. _Az idei téli félévre ugyanis ,99. hallgató iratkozott be 
JLjajiUMsras. t ehát circa 16-taPtöbb, mint az elmúlt tanév második felére. Ekkora hall-
gatólétszám befogadására a soproni lyceum épületében jelenleg használt helyiségek egyike -
sem alkalmas. Most már tehát nemcsak a soproni lyceumnak helyszűke miatt az általa 
eddig a fakultás részére átengedett helyiségekre támasztott sürgős igénye, nem is csak 
e lelkészképzés ügyének a méltósága, de egyenesen a tanítás technikai keresztülvihető -
ségének az érdeke is sürgős rendezést követel." A kormány kell hogy megtalálja a módját 
ennek a legsürgősebb rendezésnek. 

Ami a fakultás szellemét illeti az egyháziasság szempontjából, amellett személyes 
tapasztalat alapján tehetek bizonyságot. Az alapvizsgálati és szigorlati szabályzat, amely 
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4. az elmúlt tanév második felében lépett hatályba, az egyetemes egyháznak képviseleti jogot 
biztosít a vizsgálatokon. Ezzel a joggal első alkalommal személyesen éltem. Az a kitün-
tető fogadtatás, amelyben a kar részesített, és az, amit a vizsgálatokon tapasztaltam, meg-
erősített azon meggyőződésemben, hogy, bár a íakultás az állam intézménye, a benne 
lakozó lélek öntudatosan lutheri és hűségesen egyházi. Különösen is kiemelem, milyen 
mély benyomást tett rám annak tapasztalása, hogy ott valóban minden bölcseségnek az 
Isten félelme a kezdete. Nem tévesztik meg az itjak lelkét, nem kergetik kétségek útvesztő-
jébe egymásnak ellenmondó theológiai irányzatok, hanem egységes szellem hatja át minden 
professzornak minden előadását, a pozitív lutheri hit diadalmas szelleme. Csak őszintén 
örülni tudok ezért annak, hogy a fakultás kara új n}̂ . rendes tanárt nyert az eddig rend-
kívüli tanári minőségben működött Kiss Jenő személyében s hogy Karner F. Károly magán-
tanári habilitációja is megtörtént, akinek értékes művéért ugyanúgy, mint Payr Sándor 
professzornak termékeny szellemének újabb alkotásaiért is méltán kijár az elismerés. Ugyan-
ebből a szempontból üdvözlöm örömmel a vallásbölcseleti és neveléstudományi tanszék 
pályázatának a kiírását abban a bízó reménységben, hogy ezt a tanszéket is olyan férfiú 
nyeri el, akinek tudománya a jelenlegi professzorok együttesébe nem diszharmóniát visz 
hanem annak harmóniáját erősíti. Erre egyébként kezesség az a körülmény, hogy a pályázók 
egyházhűség szempontjából a püspöki kar elbírálása alá esnek. 

Egy sajnálatos hiánya van az oktatásnak, melyen az elmúlt évben is csak ideig-
lenes megoldással tudtunk segíteni s ez az egyházi ének és zenetanítás ügye. A mult 
tanév második felére tiszteletdíjat engedélyeztem e tanítás ellátására. A takultási kar vég-
leges megoldási javaslatot helyezett kilátásba, melynek alapján az ügy végérvényesen lesz 
elrendezhető. Nagy jelentőséget tulajdonítok ennek a kérdésnek s ezért nagy súlyt helyezek 
mielőbbi megoldására. Az a lehangoló körülmény, hogy, mint éneklő egyház, nem tudunk 
énekelni, jórészt arra vezethető vissza, hogy a theol. oktatás keretében nem nyervén őt 
megillető helyet az egyházi ének- és zenetanítás, sok lelkészünknek is hiányzik az érzéke 
az egyházunk ének- és zenekincsében rejlő gazdagság kellő értékelését illetőleg. 

Itt említem meg, hogy a theol. vizsgákon egyetemes egyházunk képviseletét előbb 
Geduly Henrik, püspök, elnöktársam, majd Kapi Béla, püspök, méltóztatott készséggel ellátni. 

A lelkészképzés nagy fontosságának a köteles felismerése indított arra, hogy az 
elmúlt tanév második félévére 2000 pengő tandíjsegélyt bocsássak rendelkezésre s hogy 
a tetemes vizsgadíjteher könnyítésére is 800 pengőt folyósítsak. A most folyó tanév első 
félévére a hallgatószám emelkedésének arányában tandíjsegély címén 3000 pengőt utal-
ványoztam. 

A külföldi ösztöndíjak összekuszált ügyének kibogozásán szívós kitartással és nagy 
hozzáértéssel báró Kaas Albert fáradozik. 

Theológusainkat, akiknek legnagyobb része teljesen vagyontalan és nélkülözi 
a legegyszerűbb megélhetés anyagi feltételeit is, nemcsak tanulmányaikban, de lét-
fenntartásukban is hathatós támogatásban kellett részesítenünk. Az élelmezésükre kiutalt 
800 pengő segély csak épp hogy valamit jelentett számukra az elmúlt tanév nyári félévében. 
Az idén már 4000 pengőt kellett lakás és élelmezési segély címén kilátásba helyeznem, 
amely összeg azonban a hallgatók felszaporodott létszáma és az elhelyezésükben beállt 
újabb nehézségek mellett már előre is kevésnek bizonyul. 

A Theol. Otthon felépítése 
már ezokból is elodázhatatlanul szükségessé vált. Az elmúlt közigazgatási évben sajná-
latos módon nem volt keresztülvihető. A tervpályázattal kapcsolatban beérkezett pálya-
művek alapján kiírt versenytárgyalási hirdetményre tett vállalkozói ajánlatok a szak-
értőket is megdöbbentett eredményt mutattak Az építkezés céljaira 140.000 pengő állott 
rendelkezésre. Ezzel szemben az igazgatói lakás nélkül 30 bennlakóra kontemplált terv 
180.000 pengő, az egyszerűbb igazgatói lakással 45 bennlakóra készített terv 230.000 pengő 
s a szükségletnek legjobban, bár szintén nem teljesen megfelelő, rendes igazgatói lakást és 
60 hallgató számára elhelyezést biztosító terv kivitele pedig 280.000 pengő költségösszeget 
igényelne. 

Megkíséreltem pozitív számszerű ajánlatot beszerezni a vitéz dr. Simon Elemér, 
soproni főispán, által felvetett eszmével kapcsolatban. Tájékozódni szerettem volna afelől, 
mekkora lenne az általa kilátásba helyezett állami támogatás, amely rendelkezésünkre 
bocsáttatnék, ha a soproni erdészeti és bányászati főiskola 16 protestáns hallgatója szá-
mára is biztosítanánk lakást — természetesen a kérdés minden részletre kiterjeszkedő jogi 
tisztázásával — a felépíteni szándékolt Otthonban. Bár az összegszerű javaslatot még 
nélkülözzük, kétségtelen, hogy az ügy megoldását az sem viszi sokkal előbbre. 

így a költségtöbbletet oly módon igyekeztem biztosítani, hogy a népjóléti minisz-
tertől kértem az engedélyezett építési kölcsönnek 80.C00 pengőről 120.000 pengőre való 
felemelését, ami hálára kötelező módon meg is történt. Továbbá kértem a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztert, hogy az ugyancsak engedélyezett évi 10.000 pengő annuitásos segélyt 
emelje fel. A miniszter leirata ezen segélynek a jövő költségvetési évtől kezdődőleg évi 
18.000 pengőre leendő felemelését helyezi kilátásba, amiért őszintén hálásak vagyunk. 
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Ily módon mai közgyűlésünknek, reménylem, módjában álland e kérdésben vég- 4. 
érvényesen dönteni. így az ügy a kényszerű elhalasztás ellenére sem szenvedne kárt, mert 
Sopron város, amely a telket lekötelező módon már átíratta egyházunkra, az építésre 
engedélyezett időt kérésemre az 1928. év végéig meghosszabbította. 

A lelkészképző szemináriumot 

illetőleg nem tehetek még ennyire kedvező bejelentést sem. Az elnöki megnyitómban említett 
elvi komplikációkon kívül, amelyek végelemzésben csak a minél tökéletesebb megoldás 
érdekét szolgálják, pénzügyi nehézségek azok, melyek az egyetemes közgyűlés vonatkozó 
határozata ellenére is, mint elháríthatatlan akadály, torlódtak a szeminárium folyó tanévre 
való felállításának útjában. A vallás- és közoktatásügyi miniszter által a szeminárium céljaira 
engedélyezett, hálásan fogadott évi 16.000 pengő nem nyújt fedezetet a szemináriumi 
igazgató dotálására, a lelkészjelöltek elhelyezése és ellátására és a kapcsolatos egyéb dologi 
kiadásokra. Nem különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy az eredetileg számításba vett 
10 hallgató helyett a theológusok létszámszaporodása mellett évi 30 szeminaristával kell 
számolnunk. Ezt a körülményt is latba veti az a javaslat, amely a szemináriumnak a 
Theol. Otthonnal kapcsolatbahozását s így annak Sopronban leendő létesítését célozza. 

A budapesti kombinációval kapcsolatban az Üllői-úti meglévő épületkomplexum 
számításbavétele a hallgatók számának nagymérvű felszaporodása mellett önmagától meg-
dől. Csak az oldaná meg a helyiség kérdését, ha a Luther-Otthonra egy emeletet ráépít-
hetnénk. Erre nézve tárgyaltam egy építésszel, aki be is nyújtotta számításait. Sajnos 
azonban, a Theol Otthon építési bizottság, amelyben lándori dr. Kéler Zoltán és dr. Rásó 
Lajos kiváló egyházjogászainkon kívül, mint szakértők, az országos szaktekintéllyel bíró 
Sándy Gyula és Hoeptner Guidó is résztvesznek, a ráépítés.tervét sem technikai, sem pénz-^ 
ügyi, sem jogi vonatkozásaiban nem ítélte keresztülvihetőnek. 

Ä szënïïhlnTûm kérdésébén~ az ëgy^tëmëinSôzgyiïles ilymódon azon kényszerű 
helyzetben van, hogy új határozatot kell hoznia. 

A Luther-Otthon 

ügyében, amit egyébként az Otthon bizottsága részletesebben megtesz, új fordulatról kell 
beszámolnom. Kermeszky György, volt igazgató, megvált ezen tisztétől és helyét Vidovszky 
Kálmán, a békéscsabai reálgimnázium vallástanára, foglalta el, aki, mint a hazai cserkész-
mozgalom vezetőségének lelkes tagja, a cserkészek országos lapjának szerkesztője, alapos 
ismerője az ifjúság lelkének. Nem lehetünk eléggé hálásak a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek azért a megértésért, amellyel átvételét, illetve itteni szolgálatba állítását lehe»-
tővé tette. Kermeszky György volt igazgatónak a Luther-Otthontól történt megválása és az 
igazgatói lakásból való kiköltözése tetemesebb költséget jelentett. Elismerés iileti őt távo-
zásakor azért a hűségért, amellyel különösen az összeomlás utáni nehéz időkben az Otthon 
ügyeit vitte. Vidovszky Kálmán szolgálatba lépésével teljesült az az évek óta állandóan 
szőnyegen volt kívánság, hogy lelkész kerüljön a Luther-Otthon élére. Adjon Isten az 
új igazgatónak erőt, hogy a hozzáfűzött várakozásokat, amelyekre eddigi munkája 
feljogosít, valóra válthassa. 

A mai viszonyok között fokozott mértékben kívánatos, hogy legyen olyan intéz-
ményünk, amely a középiskolákról a fővárosba felkerülő ifjainkat evangélikus szellemtől 
áthatott családias közösségbe tömöríti. A Luther-Otthonnak ez a tulajdonképeni célja, nem 
a szállásadás és élelmezés. E cél érdekében a szükséghez képest segélyt is utaltam ki az 
Otthon számára és intézkedtem, hogy az egyetemes egyház adományából minden lakó-
szobájába Luther-kép kerüljön. A Luther-Otthonnak azzá a maggá kell lennie, amelyből 
kinő az evangélikus egyetemi hallgatók nagy átfogó testvéri szervezete, azzá az intéz-
ménnyé, amely, mint mágnes a szétszórt fémszilánkokat, magához vonzza a fővárosban 
tanuló, itt szétszórtan élő evangélikus egyetemi hallgatókat. így mintegy betetőzni hivatott 
az egyetemi pályákra lépők számára azt az evang. vallásos nevelést, amelyet közép- és 
elemi fokon egyházunk iskolái nyújtanak s pótolni azt, amely nélkül nem egyházunk 
iskoláiba járt iíjaink esetleg szűkölködnek. 

Középiskoláink 
szellemi egységét részben megbontotta volt a középiskolai reform. Ezen egység újbóli meg-
teremtése érdekében áll és e tekintetben nagy jelentőséggel bír az a vívmány, amely 
egyébként a lelkészutánpótlás szempontjából is döntő fontosságú, hogy t. i. a görög nyelv, 
ha csak mint rendkívüli tárgy is, reálgimnáziumaink tananyagához is hozzátartozik. Ezáltal 
a klasszikus szellem összekötő kapocs humanisztikus és reálgimnáziumaink között. 

De a fő nem ez, hanem az evangéliumi szellem közössége kell hogy legyen. Ezt 
célozza az az utasítás, amelyet a vallásosságnak és az evangélikus öntudatnak az állami 
tanterv keretében középfokú iskoláinkban való ápolása érdekében a multévi egyetemes 
közgyűlés határozata értelmében kibocsátottunk. 

Megjelent az állami középiskolai rendtartásnak egyházunk szellemében a mi közép-
iskoláink használatára átdolgozott kiadása is a tavasszal megtartott egyetemes tanügyi bizott-
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4. sági ülés által elfogadott szövegezéssel. E kinyomatott Rendtartás már hasznalatban is van 
középiskoláinkban. Ez az intézkedés a mai közgyűlés jóváhagyására vár. A hála és elis-
merés e mű létrejöttéért Adorján Ferencet, Hittrich Ödönt, Rátz Lászlót, Hollós Jánost 
és Szigethy Lajost illeti. 

Középfokú tanintézeteinkről szólva, mulasztás lenne örömmel meg nem emlékeznem 
arról, hogy a budapesti fasori főgimnázium e tanévvel megnyílt internátust létesített, 
a kőszegi leánynevelő intézet épülete egy emelet ráépítésével megnagyobbodott, a soproni 
lyceum alumneumot épít, a budapesti Veres Pálné intézet és polgári iskola pedig egyesít-
tetvén, e tanévvel kezdődőleg fokozatosan leánykollégiummá alakul, ami Böhm Dezső 
igazgató kiváló szaktudását dicséri. A nevelve tanítás elvi alapján állva és áthatva a leány-
nevelés egyházunk jövőjére kiható nagy jelentőségének a tudatától, mindezeket az Isten 
iránti mélységes hála érzetével említem meg, mint olyan tényeket, amelyek ékesen szóló 
bizonyságai annak, hogy egyházunk ma is tudatában él tanítói hivatásának és Isten segít-
ségével a legnagyobb nehézségekkel is megküzdve, nemcsak hogy a régi nívón tartja, de 
fejleszti is iskolaügyét. 

Örvendetes tényként regisztrálom, hogy Tanáregyesületünk a református Tanár-
egyesülettel közösen megindította a Protestáns Tanügyi Szemlét, mint a két tanáregyesület 
közös hivatalos lapját. Ettől az akciótól is, amelyet segély kiutalásával támogatni igye-
keztem, fokozattabb megerősödését várom annak a testvéries összefogásnak, amely a hazai 
két protestáns egyház s annak minden tényezője részéről különösen is a tudomány terén 
joggal várható és nagy áldást igér. 

.4 tanítóképzés 
egyetemesítésének rég vajúdó ügyében jelentős lépés a bányakerület ezidei közgyűlésének 
mai közgyűlésünk elé kerülő határozata, amellyel a szarvasi tanítónőképzőt az egyetemes 
egyháznak felajánlja, kérve, hogy, ha a tanítóképzés egyetemesítése egyelőre keresztül-
vihetetlennek mutatkoznék, egyetemesítse a közgyűlés legalább a tanítónőképzést. Kívánatos 
lenne, hogy a kérdés e közgyűlés keretében rendezést nyerjen. 

A kántorképzés és képesítésre vonatkozó szabályrendelet, amelynek a multévi egye-
temes közgyűlés jegyzőkönyvének függelékében való kinyomatása elrendeltetett, a püspökök 
észrevételeinek bevárása és egyeztetése miatt szintén e közgyűlés döntésére vár. 

Az elemi iskolák 
hatosztályú és nyolcosztályú típusa számára a tanterv a multévi egyetemes közgyűlés meg-
bízásából Krug Lajos, Lahmann György és Zelenka Frigyes fáradozása nyomán elkészült 
és közgyűlésünk elé kerül. Méltó egyházunknak a népoktatás ügyének századok folyamán 
tett és egyházunk lényegéből folyó eddigi szolgálataihoz az a kitartás, amellyel tanügyünk 
lelkes munkásai a nyolcosztályú népiskolai oktatás kérdését szőnyegen tartják s amellyel 
annak aktuálissáválása idejére ezzel a munkálattal is felkészültünk. 

Ezekhez a szolgálatokhoz méltó a Kapi-Papp-féle olvasókon}^ kitűnő átdolgozása is, 
amellyel Kapi Béla püspök a hű fiú kegyeletével a könyv egyik szerkesztője, édesatya, 
néhai Kapi Gyula, tanítóképző-intézeti igazgató emlékének is áldozott. Ugyancsak itt 
érdemel elismerő megemlítést, hogy a tanügyi bizottság közbenjöttére készen áll Graf 
Samu szerkesztésében a német elemi iskolai olvasókönyv. 

Szeretetintézményekben a körülmények mostohasága folytán sajnálatos szegény-
ségünk mellett kétszeresen jólesik arról értesülnünk, hogy Tanítóegyesületünk Balaton-
almádiban az evang. tanítók üdülőháza céljaira minden tekintetben alkalmas villát vásárolt. 

Ez a kérdés átvezet 
a misszió 

ügyére. Az egyetemes egyház ez évben is folytatta missziói munkáját a tiszai egyház-
kerülettől gondozásba átvett Szolnokon és végezte Monor és Vecsés gyülekezeteinek lelki 
gondozását is. A dunáninneni egyházkerület püspöke még a mult év decemberében felaján-
lotta gondozásra a tatatóvárosi gyülekezetet, amelynek formális átadása és így tényleges 
átvétele mindeddig nem történt meg. Sajnálatos ez a szép fejlődésnek indult gyülekezet 
szempontjából. Hallomásom szerint Tatatóváros az anyásodás útján van, amely helyzetében 
különösen szüksége lenne felelős lelki vezetőre. Önkéntes vállalkozók látják el ezidőszerint 
az ottani szolgálatot, akiknek többszöri váltakozása nem lehet előnyös a gyülekezet fejlő-
désére nézve, bár buzgóságuk és hozzáértésük, amint értesülök, rászolgál a legteljesebb 
elismerésre. Mindössze annyit tehettem e gyülekezet érdekében, hogy anyagi tehermen-
tesítése céljából utalványozom az önkéntesen vállalkozó lelkészek kiszállásainak költségeit. 

Az egyetemes egyház által végzett missziói munkában Kuthy Dezső vezetése 
mellett rendszeresen résztvettek : Helle Ferenc, Hamvas József, Gunesch Károly és Abaffy 
Gyula, egy-egy alkalommal szívesen segédkeztek: Farkás Győző, Papp Ferenc, báró 
Podmaniczky Pál és Vidovszky Kálmán. Mindnyájukat elismerés illeti a pezsgő hitéletért, 
amely ezen kis gyülekezeteket mozgásban tartja. 

Annak ébrentartását azáltal is igyekeztem munkálni, hogy két oltárra oltárterítőt 
készíttettem, egy oltárra képet festtettem, néhány aira különösen rászoruló kis egyházat ' 



III. 

templomépítési, vagy más segéllyel támogattam, két esetben személyi segélyt is engedélyez- 4 
tem s mindenik az egyetemes egyház gondozta gyülekezetben építő iratokat oszttattam szét. 

Ezek sorából különösen kiemelendő a Marcsek János és Túróczy Zoltán szerkesz-
tette szórvánvprédikációk és Szigethy Lajos „Luther lelke" című művének második kötete. 
A Németh Sámuel szerkesztésébe átment Luther-Naptár új évfolyama is azt ígéri, hogy a 
naptár továbbra is ugyanazt a hivatást teljesíli egyházunkban, ugyanolyan áldással, mint 
néhai Hetvényi Lajos idejében. A Harangszó és a Harangszó könyvtára szintén elismerésre 
méltó missziót tölt be. 

Ezúttal is meg kell emlékeznem dr. Deák János professzornak theológusokkal tett 
somogyi missziói útjáról, valamint a balatoni íürdőmisszióról, amelyet segéllyel támogattam. 

Az egyet, egyházi missziói munka költségeinek jórésze a Gusztáv Adolf-Egylet nagy 
hálával fogadott 6000 márkás szórványgondozási segélyéből került ki, amelynek felét hasonló 
célra átengedtem a Gyámintézetnek. 

Nagy a fontossága az ifjúsági munkának. Azért örvendetes, hogy a Keresztyén 
Ifjúsági Egyesületeknél az egyházkerületek evangélikus titkári állást szerveztek, amelynek 
dotálásához mindenik hozzájárul egy meghatározott összeggel s amelyet egy kerek összegre 
felemelt egyetemes misszionáriusi kongruával az egyetemes egyház részéről kiegészítettem 
és külön segéllyel is támogatok. 

Az ifjúsági munkának nemcsak ez az ága van ellátva. A fővárosban, ahol az ifjú-
ság a legtöbb veszélynek van kitéve, a vallástanári kar különösen nagy buzgósággal és 
szép eredménnyel tevékenykedik. Ez évben hiterősítő előadássorozatot rendezett, amiben a 
testület minden tagján kívül főképp Gaudy László vallástanítási igazgatóé az elismerés, 
aki nagy szolgálatokat tett azáltal is, hogy „A keresztyén vallás a mai szellemi életben" 
címen értékes tankönyvet írt és dr. Elért, erlangeni tanár, „A lutheri egyház tanrendszere" 
című kiváló művét magyarra lefordította és kiadta. 

Az egyházi sajtó. 
A misszió terén nagyfontosságú szerep jut az egyházi sajtónak. Azért támogattam 

a sajtót a multévi egyetemes közgyűlés által megállapított segélyezést meghaladó mérvben. 
Meggyőződésem, hogy ez a cél nemcsak segélyezést, de áldozatot is érdemel ! Ezzel szem-
ben azonban nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fájlalom az erők szétíorgácsoló-
dását. Ha itt-ott egyes gyülekezeteink híveinek anyagi teljesítőképessége megbírja, nagy 
áldás a gyülekezeti lap. De az legyen valóban helyi, gyülekezeti jellegű és egylelől ne 
igyekezzék híranyag dolgában, de másfelől ne igyekezzék elterjedés tekintetében se orszá-
gos jellegű lap szerepét vinni. A szarvasi sajtókonferencia alkalmából vezércikkben fejtettem 
ki idevonatkozó nézetemet. Most csak röviden hangsúlyozom, hogy egyházunk jelen hívő-
létszáma mellett és híveink teherbírásának mai állapotában teljesen elegendőnek tartanék 
két országos jellegű lapot. Az egyik a lelkészek és a közegyházi kérdésekkel foglalkozó 
művelt társadalom lapja, a másik belmissziói néplap. Megvan mindkettő, csak fel kell 
karolni, csak dolgozni kell bele, csak el kell látni híranyaggal és csak erre a kettőre kell 
koncentrálni minden hivatalos egyházi támogatást és minden egyéni áldozatot. És — meg-
vannak a jó lapok, megvan minden igény kielégítése, és meg van oldva a sokat vitatott 
sajtókérdés ! 

A sajtóiroda. 
A világi sajtó egyházi hírszolgálata ügyében az 1925/26. közigazgatási évben a 

református testvéregyházzal közösen a Magyar Országos Tudósítóval megkötött szerződés 
a lefolyt közigazgatási év május hó végével lejárván, annak megújítása szükségessé vált. 
A szerződés megújításával kapcsolatban költségtöbblet is merült fel, amelynek reá eső részét 
a református testvéregyház vállalta, a reánk eső részt utalványoztam. A szerződés meg-
újítása feltétlenül kívánatosnak mutatkozott, mert megítélésem és a közvélemény szerint a 
sajtóiroda jó eredménnyel végezte feladatát, minek következtében ma már foglalkozik, még-
pedig rendszeresen foglalkozik a napisajtó, még hozzá annak minden politikai irányzatú 
orgánuma a mi ügyeinkkel. A magam részéről csak elismerés hangján szólhatok a Magyar 
Országos Tudósítóról, különösen is kiemelve Farkas Sándor hírlapíró fáradhatatlan buzgal-
mát és dicséretes hozzáértését. 

Az Ungarisch-Protestantischer Pressedienst. 
Az ő általa gyűjtött híranyagot felülbírálja és a külföld szükségleteihez alkal-

mazza a református testvérek részéről azzal megbízott dr. Benedek Zsolt, konventi tanácsos 
és az én megbízásomból Kuthy Dezső, egyetemes főtitkár, akiknek együttes munkája 
termeli ki annak az Ungarisch-Protestantischer Pressedienst címet viselő tájékoztató irat-
nak az anyagát, amely ez év júliusa óta minden hó elsején a szükséghez mért terjede-
lemben német nyelven szétviszi a külföldi protestáns sajtóirodáknak, lapoknak, egyházi 
hivataloknak és vezető egyéniségeknek a magyar protestantizmus küzdelmeiiől, problémáiról 
szóló tájékoztatást. Nyelvünk elszigeteltségénél fogva a hazai protestáns sajtótermékek 
hírei nem jutottak el eddig a protestáns világsajtóba. A világ eddig csak azt tudta, amit 
rendszerint ferde beállításban mások írtak rólunk. Sorainkból egyes buzgó magánvállal-
kozóknak gyakran sikerült nem egy félreértést, vagy szándékos ferdítést heíyreigazítaniok 
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1. a külföld nyilvánossága előtt külföldi barataik segítségével. Most azonban mar vari rend-
szeres külföldi hírszolgálatunk, amellyel belekapcsolódunk a világ protestantizmusának az 
életébe. Hogy ennyire jutottunk, abban az érdem oroszlánrésze dr. Ohlemtiller Gerhardé, a 
Nemzetközi Protestánsvédelmi vSzövetség főtitkáráé, aki tavalyi ittléte alkalmával, felismerve 
a bennünk rejlő értékeket, buzdítással és útmutatással segítette a kérdést mind a megvaló-
sulás stádiumáig. 

Ennek a sajtószolgálatnak a megszervezése a legfőbb vívmánya az elmúlt évnek, 

a külföldi összeköttetések 
ápolása terén. Ezekről D. Raffay Sándor püspök jelentése részletesen beszámol, miért is 
itt csak rövid bejelentésekre szorítkozom. 

Megállapítom elsősorban, hogy D. Raffay Sándor püspök ez évben is az eddigi 
buzgósággal és eredménnyel látta el a külföldi összeköttetések fenntartását, miért is 
az egyetemes egyháznak önmagával szemben tartozó kötelessége vele és munkatársaival, 
különösen is báró Kaas Alberttel, szemben őszinte háláját nyilvánítani. De itt kell meg-
említenem azon értékes szolgálatokat is, amelyeket e téren a Gyámintézet érdemes 
elnöksége teljesít. 

A külföldi testvérek irántunk való érdeklődésének fokozottabb felkeltése és hely-
zetünkkel való minél alaposabb megismertetésük céljából több tájékoztató iratot juttattam 
ki külföldi barátainknak, amelyek sorából különösen kiemelem a Bethlen-Szövetség kiadá-
sában, dr. Szabó József tollából, német nyelven megjelent „Der Protestantismus in Ungarn" 
című művet, amelyet a külföldi protestáns közvélemény nagy rokonszenvvel fogadott. Egy 

•amerikai magyar testvérünknek pedig, aki angolnyelvű munkát szándékozik kiadni a hazai 
protestantizmus múltjáról és jelenéről, forrásmunkákat bocsátottam rendelkezésére. 

Hogy a külföldi kapcsolatok mit jelentenek számunkra és milyen pozíciót bizto-
sítanak egyházunknak evang. világmozgalmainkban, annak ékesen szóló bizonysága az a 
nagy áldást magában hordozó öröm, amely ma osztályrészünkül jut azáltal, hogy a Luthe-
ránus Világgyűlés Végrehajtóbizottságát körünkben üdvözölhetjük. 

Reprezentálás, üdvözlések. 
Miután a hivatalbalépésem óta eltelt években egyházunk összes elemi fokon felüli 

tanintézeteit, az elemi iskolák egynémelyikét és több egyházközséget is meglátogattam, 
ezidei jelentésem ilyen adatokban szegényebb. 

Résztvettem a Presbyteri Világszövetség Keleti Ágának budapesti konferenciáján 
s azt az egyetemes egyház nevében angol beszéddel köszöntöttem. írásban üdvözöltem 
Dókus Ernő főgondnokot a református egyetemes convent világi elnöki tisztébe lépése 
alkalmából. Résztvettem és üdvözlő beszédet mondtam Teleki József grófnak a dunamelléki 
református egyházkerület főgondnoki székébe történt beiktatásán. Távirati üdvözlést küldtem 
a pécsi Erzsébet Tudományegyetem ünnepi évmegnyitó közgyűlésére, míg a theológiai 
fakultás megnyitásán szíves készséggel Kapi Béla püspök helyettesített. írásban üdvözöl-
tem a református nagygyűlést és azon távollétemben egyetemes egyházunk képviseletéről 
gondoskodtam. A Gyónón megtartott Gyóni Géza emlékünnepen Kovács Sándor egye-
temi gtanár képviselt. A Lelkészegyesület székesfehérvári konferenciáján sajnálatomra nem 
vehettem részt. 

De személyesen jártam künt a bágyoni temetőn (Nógrád megyében), ahol, mint 
Okolicsányi József sziráki presbiter fájdalmas, de hálára kötelező híradásából értesültem, 
nagynevű elődöm, ócsaiBalogh Péter, egykori egyetemes felügyelő, a protestáns érdekek 
ékesszavú védelmezője az 1790/91-ikí országgyűlésen,' behorpadt, jeltelen kriptában pihent. 
Exhumáltattam hazai egyháztörténelmünk nagy alakjának földi maradványait, amelyek a 
bágyóni temetőn épülő új kriptában leendő elhelyezésükig ideiglenesen a sziráki templomban 
helyeztettek el. Kegyeletes dolognak tartanám, hogy egyháztársadalmunk minden külön 
felhívás nélkül mozduljon meg és adja össze a kripta és síremlék költségeit. Önmagát 
becsüli meg az a közösség, amely nagyjai emlékének kegyelettel áldoz. Követendő példát 
szolgáltatott Okolicsányi Gyula sziráki presbiter, aki a nógrádi egyházmegye monográfiá-
jának megírásáért kapott négyszáz pengő honoráriumát ócsai Balogh Péter síremlékére 
ajánlotta fel. Ez ügyben való fáradozásáért és adományáért e helyről is elismerésemet 
fejezem ki és hálás köszönetet mondok. 

A miskolci Örömhír című lapba karácsonyi, a Magyar Protestánsok Lapjába pedig 
pünkösdi vezércikket, míg a szegedi egyházközség évkönyvébe előszót, a készülő Masznyik 
Endre emlékkönyvbe pedig rövid méltatást írtam. 

Az Evang. Tanáregyesület és a Budai Lutherszövetség tb. tagjává választott. 
Üdvözöltem dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelőt, dr. Sztranyavszk}r Sándor 

államtitkárt és dr. Lehotzky Antal tb. egyetemes főjegyzőt a Johannita-rend lovagjává, 
báró Feilitzsch Berthold egyetemes gyámintézeti elnököt főispáni, dr. Kiss Jenő egyetemi 
tanárt nyilvános rendes tanári kinevezése, professzoraink korban és bölcseségben 
Nestorát, Schneller István egyetemi tanáit, 80 éves születésnapja és Nemes Károly 
esperest legmagasabb kitüntetése alkalmából. Szívem melegével köszöntöm e helyről 
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Sztehló Kornél tb. egyet, főügyészt, aki röviddel ezelőtt töltötte be életének 80. esztendejét. 4. 
Méltó is, hogy itt emlékezzem meg róla, ebben a közösségben, amelyben több évtizedeken 
át állította kiváló jogi tudását az egyház szolgálatába. 

Magas kitüntetésben részesült kívüle Ziermann Lajos, a gyámintézet egyházi elnöke, 
akit kormányfőtanácsossá nevezett ki, és Paulik János, a Lelkészegyesület elnöke, akinek 
keblét a magyar érdemkereszttel díszítette Magyarország kormányzója. Ziermann Lajost 
a kitüntetés íőkép közéleti szolgálataiért érte, amelyeket különösen azokban a nehéz idők-
ben teljesített, amelyek a soproni népszavazást előzték meg. Paulik János egyházi szolgá-
lataiért lett kitüntetés részese, különösen a Lelkészegyesület eredményes működésének 
irányításáért Mindkettőjük esetében örömmel vesszük tudomásul, hogy egyházunk két jeles 
férfiának érdemes munkáját a magyar állam feje méltánylásra érdemesítette. 

Ezt a helyet és alkalmat használom fel arra, hogy egyetemes egyházunknak egy 
feltűnés nélkül, szerényen, de egyszersmind serényen és eredményesen is működő tiszt-
viselőjét, Bendl Henrik egyetemes pénztárost, aki e napokban töltötte be élete 75. eszten-
dejét, az őszinte elismerés és meleg együttérzés szavával köszöntsem. 

Ugyanoly melegen üdvözlöm dr. Lehotzky Antal tb. egyetemes főjegyzőt abból az 
alkalomból, hogy betöltötte egyetemes egyházi szolgálatának 30. évét. Kívánom, hogy az 
egyház ügyének szolgálatában való öröm enyhítse atyai szívének egyetlen fia röviddel 
ezelőtt történt elvesztése felett érzett fájdalmát. 

M ege m l ekezés el hunytakról. 
Az élet és halál Urának akaratából ez az év sem vonult el anélkül felettünk, hogy 

súlyos veszteségekről nem kellene beszámolnom. 
A református testvéregyház gróf Degenfeld József, egyetemes konventi világi elnök 

és Darányi Ignác, egyházkerületi főgondnok, elvesztése feletti fájdalma a mi szívünket is 
átjárta. A veszteség a miénk is. Híven őrizzük emléküket és, amit a magyar protestan-
tizmusért tettek, mi sem feledjük el soha. 

Másik két nagy férfiúról is fájó lélekkel emlékezünk. 
Mindkettő más egyház főpásztora volt. De mindkettő több volt annál a lélek által, 

mely benne lakozott. Történelmi alakja a magyar nemzetnek. Krisztus lelkét hordozó apos-
tola az egyetemes keresztyénségnek. Csernoch János, bíboros-hercegprimás és Prohászka 
Ottokár, püspök, halála a mi lelkünket is gyászbaborította, s a mi áldásunk is követi őket 
az örökkévalóságba. 

Őszinte szívvel osztozunk abban a gyászban is, amely a vallás- és közoktatásügyi 
kormányt érte dr. Tóth Lajos, adminisztratív államtitkár, elhunytával. Emlékét mi is áldjuk 
a megértésért, amellyel minden ügyünket kezelte s amelyet különösen is a theológiai 
fakultás felállításával kapcsolatban tanúsított. 

A mi sorainkat sem kímélte a halál. 
t i ' * 

Dr. Kéler József, egyetemes törvényszéki bíró, bölcs mérsékletét, lelkületenek 
szelídségét mindenkor nehezen fogjuk nélkülözni az egyházi igazságszolgáltatás legfelső 
fórumán. Góbi Imre, volt egyetemes levéltáros, nagy szaktudásáért és lelkiismeretes 
munkájáért hálával adózik velünk együtt az utókor is, amely az általa gyújtott mécs 
világánál kutatja majd át a multak világát. Dr. Masznyik Endre, ny. theol. akad. igazgató, 
Pál apostola sokakat elvezet a damaskusi útra, Luthere sokakat ragad lutheri megállásra, 
IJjtestamentom fordítása sokakat vezérel Krisztus igaz ismeretére késő nemzedékek soraiból 
is. — Legyen áldás emlékükön. 

Nagy-Magyarország evang. egyházának egyik legmarkánsabb papi egyénisége: 
Händel Vilmos esperes is búcsút vett a mostoha világtól, amely a kettőt, melyért élt, 
hazáját és egyházát darabokra szaggatta. Dicsőbb világba tért lelke után áldó ima száll a 
mi lelkünkből is, akik mindvégig a magunkénak tartottuk, aminthogy ő is mihozzánk 
mindvégig hű maradt. 

A Luther Naptár buzgó szerkesztőjének, Hetvényi Lajos vallástanárnak, a kezéből 
is kiesett a toll, Jeszenszky Károly,-lelkész, poéta-lelke már szebb hazában zeng a gálya-
rabok lelkével Istent dicsérő éneket, Petrovics Soma esperes elköltözött lelke örökségül 
vette a szelídek jutalmát. A vasi közép egyházmegye példás buzgóságú felügyelőjének, 
László Kálmánnak, a lelke is megérkezett Ahhoz, akitől hű sáfárkodásának jutalmát nyeri. 
A jótéteményekben soha meg nem fáradt dr. Thébusz Béla, Sárkány Sámuelné püspökné, 
a nagyasszony, Bohus Ilona, diakonissza-nővér, az Úr hűséges szolgálóleánya, mindmeg-
annyi érték, amellyel egyházunk szegényebb lett. A libetbányai vértanuk. 

Végül még két halottról emlékezem. Olyanokról azonban, akiknek halála nem 
veszteségünk, hanem dicsekvésünk, nem fájdalmunk, hanem büszkeségünk. Ez év augusztus, 
hó 24.-én volt négyszázados fordulója annak, hogy Nicolai Fülöj^ libetbányai lelkész és 
Gregori, libetbányai tanító, evangélikus hitükért mártírhalált "Háltak. Haláluknak gazdag 
áldása lett, s a róluk való kegyeletes emlékezés is erősödés a hitben, szilárd megállásban, 
mindhalálig való hűségben. 

A mai kor lagymatag szülöttei előtt szinte megfoghatatlan az a fanatizmus, a m e l -
lyel a hitnek vértanúi kínpadra, máglyára mentek. Mi képesíté erre őket? Az a csodálatos 
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5. hatalom, amelyről elnöki megnyitómban szóltam, a szeretet, a ható, alkotó és gyarapító 
szeretet, a szeretet az Isten és az Isten ügye iránt. Ezt tanuljuk a libetbányai vértanuktól. 
De még egyet! Ne feledjük : jelkész és tanító együtt., mentek hjjiik-p.rt hnlnlfa^ Mi lenne 
egyházunkból, ha minden lelkész és tanító, minden egyházi és világi munkatárs ilyen 
hűséggel állna egymás mellett és az Úr ügyéért, mint ez a kettő?! Tanuljunk tőlük! 

Zárnám jelentésemet, ha ez a gondolat önkénytelenül nem adná tojlamba a hála 
és köszönet szavát, amellyel megértő elnöktársamnak, Geduly Henrik püspök úr Őméltó-
ságának tartozom, aki elnöktársi minőségében testvériesen megértő szellemével, egyház-
politikájának harmóniára törekvő irányával a hűséges együttműködésben példát statuál. 

Nem zárhatom mással elnöki jelentésemet, mint azzal a kívánsággal, hogy ez a 
szellem, a libetbányai vértanuk Isten ügye. és az együttmunkálkodó szolgák iránti mind-
halálig hű szeretetének a szelleme, hassa át az új munkaévben közegyházunk minden 
tagját és közületét s mint amely egyedül képes gyarapítani is, ez alakítsa ki egyházunk 
új, múltjához méltó, jelenénél ígéretesebb jövendőjét. 

Az egyetemes közgyűlés az Egyetemes Felügyelő évi jelentésében foglaltakat 
köszönettel fogadja és azokat külön határozatot nem igénylő részeikben tudomásul 
veszi, külön határozatot igénylő részeikre vonatkozólag, amennyiben azok a köz-
gyűlésen külön nem tárgyaltatnak, a következő határozatokat hozza: 

1. Isten iránti mélységes hálával azért az egyháztörténelmi jelentőségű ese-
ményért, hogy a világ lutheranizmusát egyesítő Lutheránus Világgyűlés Végrehajtó-
bizottsága a második Lutheránus Világgyűlést és vele a Lutheránus Világszövet-
séget előkészítő üléseinek színhelyéül az egyetemes egyház körét választotta s az 
egyetemes közgyűlést jelenlétével kitüntette, a pillanat nagyságának és jelentősé-
gének teljes tudatában ezt az egyháztörténelmi eseményt jegyzőkönyvében az utókor 
számára megörökíti és amidőn a Végrehajtóbizottságot ujjongó öröm érzetével 
köszönti, biztosítja a világ lutheranizmusát a magyar evangélikus egyháznak a 
lutheri reformáció szent örökségéhez való törhetetlen ragaszkodásáról s felajánlja 
szolgálatait a világ lutheranizmusának négy évszázad szenvedéseinek a tüzében 
megacélozott hűséggel. 

2. Kitörő lelkesedéssel emlékezik meg Rothermere lordról, aki a magyar 
nemzet igazainak érdekében a világ lelkiismerete előtt szót emel, őt táviratilag 
üdvözli és vállalkozására Isten megsegítő áldását esdve kéri, hogy a megcsonkított 
haza leginkább megcsonkított egyházára, az evangélikus egyházra, is terjessze ki 
jóakaratú érdeklődését. 

3. Köszönetét nyilvánítja a németországi Gusztáv Adolf-Egylettel szemben 
azért a megértésért és áldozatkészségért, amellyel a szórványgondozásra az egye-
temes egyháznak segélyt bocsátott rendelkezésére. 

4. Meleg köszönetét fejezi ki dr. Ohlemüller Gerharddal, a Nemzetközi Pro-
testánsvédelmi Szövetség főtitkárával szemben, a külföldi sajtószolgálat megszerve-
zése körül egyházunknak tett értékes szolgálataiért, elismeréssel emlékezve meg 
azokról a szolgálatokról is, amelyeket Kuthy Dezső egyetemes főtitkár az ügynek tett. 

5. Elhatározza, hogy az egyetemes egyház költségén kinyomatja néhai Góbi 
Imre, volt egyetemes levéltáros, levéltári katalógusának a szerkesztésében eddig 
megjelent füzeteket kiegészítő, kéziratban meglévő részét. 

6. Az egyház halottainak emlékét jegyzőkönyvében megörökíti és kéri az 
Istent, hogy állítson minden elárvult őrhelyre a kidőltekhez méltó harcosokat. 

7. Kegyeletes érzéssel örökíti meg jegyzőkönyvében Nicolai Fülöp, libet-
bányai lelkész és Gregori, libetbányai tanító, emlékét, akik négy évszázaddal ezelőtt 
evangéliumi hitükért vértanúhalált haltak, kérve az Istent, támasszon a magyar 
lutheranizmus körében nemzedékeket, amelyek a két vértanú hitével és hűségével 
készek élni s ha kell, meghalni is az evangéliumi igazságért. 

5. (Sz.) Ezután D. Raffay Sándor püspök terjeszti elő jelentését az 1926j27. köz-
igazgatási esztendő folyamán történt külföldi érintkezésekről. 

Az elmúlt közigazgatási esztendő folyamán a multévi egyetemes közgyűlés által 
megalkotott külügyi bizottság 1926 november 9.-én tartotta meg első ülését, amelyen az 
1927 augusztusára összehívott lausannei világkonferencia előkészítését beszéltük meg. 
A lausannei konferencia a hit és szervezet egységesítésére törekedett, s egyike volt azok-
nak a nemzetközi megmozdulásoknak, amelyektől a legnagyobb áldást várjuk. Ez a kon-
ferencia 1927 július 30-ától augusztus 20-ig tartott és rajta evangélikus egyházunkat 
Kaas Albert báróval és Prőhle Károly dr. theol. dékánnal együtt hárman képviseltük. 
Ennek a konferenciának tárgyairól és eredményeiről egyházi és világi sajtónk már jórész-
ben beszámolt, ezért én csak néhány megjegyzésre kívánok szorítkozni. Amit évezre-
dek történelmi folyása a keresztyénség egységében, úgy a hit, mint a szervezkedés 
terén szakadásnak kitermelt, azt a lausannei konferencia egységesítő törekvése jóvátenni 
igyekezett. Hogy ez nagy és nehéz, némelyek szerint lehetetlen feladat, azt a konferencia 
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résztvevői mind igen jól tudták és érezték, de munkájukban az az elv vezérelte őket, 5. 
hogy in magnis et voluisse sat est. Már az is végtelen nagy eredménynek mondható, hogy 
éppen a mai, széthúzásra különösképen hajlamos korban, amikor a felekezetek között 
való feszültség szinte napról-napra növekszik, a legkülönbözőbb keresztyén egyházi közös-
ségek képviselői, a római pápa egyházának kivételével, barátságos és testvéries talál-
kozásra összeülnek és nyugodt békességgel igyekeznek a köztük a történelem által terem-
tett eltéréseket kimagyarázni, megérteni és amennyiben lehetséges, áthidalni. Ezen a kon-
ferencián egy előadást is tartottam az egyház természetéről s ugyancsak egy előadást 
tartott Prőhle Károly dr. professzor is az egyház felekezeti kérdéseiről. Sajnálatomra, 
közbejött betegség miatt, ezeken az üléseken mindvégig nem lehettem jelen, azonban 
Prőhle Károly dr. professzor mindvégig hűségesen és eredményesen képviselte egyházunk 
érdekeit, miért is neki hálás köszönetemet nyilvánítom. 

A lausannei gyűléseket megelőzőleg Winchesterben kellett volna megjelennem a 
gyakorlati keresztyénség állandó bizottságának ülésén, azonban itt báró Kaas Albert helyet-
tesített, aki ez alkalommal különösen az egyház szociálpolitikai munkatervének a megálla-
pításánál és kidolgozásánál igen nagy szolgálatot tett az ügynek és azzal együtt egyházunk-
nak is. Itt határozták el, hogy szociálpolitikái havi folyóiratot létesítenek, amely az összes 
államok egyházi szociálpolitikai viszonyairól és munkájáról kölcsönösen tájékoztatást nyújt. 
Ebben az ügyben szeptember folyamán a külügyi bizottság előbb szükebbkörű tanács-
kozást, majd ülést tartott, és a szociálpolitikai nemzetközi munkatársi gárdába a magunk 
részéről Bencs Zoltán dr, osztálytanácsost kértük fel. 

Ez a szeptemberi ülés foglalkozott azzal is, hogy keresse meg az idei egyetemes 
közgyűlés a testvér református egyházat azzal a kéréssel, adjon báró Kaas Albertnek 
ugyanolyan megbízást a gyakorlati keresztyénség világmozgalmában (Life and Work) való 
képviseltetésre, mint amilyent a ref. testvéregyház megbízottja, Boér Elek dr., a mi egye-
temes egyházunktól kapott. 

Foglalkoztunk a hamburgi misszióval is és azt a javaslatot kívánjuk az illetékes 
hamburgi és berlini tényezők elé terjeszteni, hogy állítsanak fel a hamburgi kikötőben a 
kivándorlók gondozására egy keleteurópai missziói állomást, amelyre egyházunk a magyar, 
német és szláv nyelvet tökéletesen beszélő erőt állítana, akinek javadalmazásához a magyar 
evang. kivándorlók lélekszámának arányában szintén hozzájárulna. 

Foglalkozott még a külügyi bizottság a theológiai professzorok csereakciójának a 
kérdésével is és megbízta Prőhle Károly dr. dékánt, hogy a fakultás tanulmányozza ezt 
a kérdést és lépjen érintkezésbe Deissmann dr. professzorral, aki az evang. theológiai 
tanárok csereelőadásának ügyét a kezében tartja. 

Szóba került az az örvendetes alakulás, amely a történelemhamisítást óhajtja meg-
akadályozni, illetőleg a valóságnak megfelelő adatokkal kiküszöbölni és amely különös 
gondot fordít az egyes országok iskoláiban használatos történelmi tankönyvek megfelelő 
voltának a biztosítására. Ennek a reánk nézve különösen is fontos munkának a végzésére 
megfelelő erőt óhajtunk a nemzetközi bizottság rendelkezésére bocsátani. 

A legközelebbi esztendőben az egyházak anyagi ügyeinek a megbeszélésére is 
nemzetközi konferencia ül össze és a külügyi bizottság már most előkészíti a bennünket 
érdeklő kérdéseket, hogy a jövő nyár folyamán Angliában tartandó gyűlésen a mi érdekeink 
is képviselve legyenek. 

A külföldi stipendiumok ügyében a külügyi bizottság pozitiv eredményeket még 
nem tud felmutatni s miután több régi külföldi egyetemi stipendium részint máris elkallódott, 
részint pedig kérdésessé vált, kívánatos, hogy mielőtt még minden elvész, megfelelő lépések 
tétessenek a magyar stipendiumok megmentése ügyében. 

Örömmel jelentem, hogy az Ungarisch Protestantischer Pressedienst, mint havi 
tudósító f. év július elsejével megindult és a velünk érző és irántunk érdeklődő külföldi 
protestáns világot a magyar egyházi ügyekről megbízható tudósításokkal látja el. Szerkesz-
tője a mi részünkről Kuthy Dezső lelkész. Örömmel jelentem ezt azért, mert nyelvünk 
elszigeteltsége mellett csak ilyen hírszolgálat teszi lehetővé, hogy a külföldi protestantizmus 
rendszeres értesülést nyerjen felőlünk, ami nemcsak abból a szempontból kívánatos, hogy 
minket megismerjen s érdeklődése fokozott mértékben forduljon felénk, de azért is, mert 
a mi életünk is sok tanulsággal szolgál a külföldi testvéreknek a maguk hitépítő és egy-
házvédelmi munkája számára. 

A nemzetközi jóbarátság egyházi világszervezetének magyar osztálya a mult évben 
3 ülést tartott, amelyeken a külföldi érintkezes módját beszélte meg, Boér Elek dr. t. b. 
titkár pedig részletesen beszámolt a Konstanzban július 26-tól 30-ig tartott választmányi 
ülés anyagáról. Ugyanakkor véglegesen megállapította a magyar osztály alapszabályait is. 

A nálunk és köztünk tartott külföldi világszövetségek üléseiről a következőket 
jelentem. Ez év április havában Budapesten tartották meg az első nemzetközi • zsidó 
missziói konferenciát, melyet azután Varsóban folytattak. Magam személyesen nem vehettem 
részt ezen a konferencián, ezért egyházunk képviseletében D. Szeberényi Lajos Zsigmond 
esperest, Gaudy László vallástanítási igazgatót, Podmaniczky Pál bárót és Gáncs Aladárt 
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. kértem fel a konferencián való részvételre. A konferencia ülései legtöbbnyire zárt ülések 
voltak és a zsidó misszió ügyét megnyugtatóan tisztázták. 

Augusztus 8-tól 14-ig tartotta a Christian Endeavor V. európai konferenciáját Buda-
pesten, amelyen személyesen azért nem vehettem részt, mert ugyanakkor a lausannei 
konferencián voltam elfoglalva. Hogy milyen nagyarányú volt e konferencia, talán az 
mutatja legjobban, ha megemlítem, hogy csak Németországból 250 és Nagybritanniából 
60 képviselő jelent meg közöttünk és mint reánk nézve örvendetes jelenséget emelhetem 
ki, hogy német és angol folyóiratok a cikkek egész sorát szentelték a magyar nép és 
a magyar történelem ismertetésének és az ez alkalomra készült, illusztrált magyarországi 
prospektusnak 30,000 példán3'át vitték szét a világ minden részébe. 

A református testvéregyháznak is sok kiváló jelentőségű külföldi vendége volt 
a szept. 4—13-ig Budapesten tartott presbyteri világszövetségi gyűléseken, amelyeken egy-
házunk képviseletében személyesen is többször résztvettem, sőt előadást is tartottam. 
A konferencia ünnepélyes megnyitásán egyetemes felügyelőnk üdvözölte a testvéregyház 
külföldi vendégeit. 

Most pedig mi készülünk ilyen kedves vendégek fogadására, mert okt. 25-től körül-
belül 10—12 napi tartózkodásra a lutheránus világgyűlés végrehajtóbizottságának tagjai 
jönnek közibénk, hogy itt készítsék elő a két év múlva Kopenhágában tartandó teljes 
lutheránus világgyűlést. Nagy örömünk és nagy büszkeségünk, hogy éppen Budapest lesz a 
színhelye annak a világtörténelmi jelentőségű mozgalom előkészítésének, amelytői evangélikus 
szentegyházunk feléledését és megújulását várjuk. Ez alkalommal a jótékonyságáról és 
nemes szívéről mindnyájunk előtt ismeretes Morehead professzor, Ihmels szász püspök, 
Jörgensen dán professzor és Pehrsson svéd lelkész jönnek hozzánk, míg Boe, amerikai 
lelkész és báró Pechmann, a bajor evang. egyház elnöke, betegség miatt kénytelen elmaradni. 
Amilyen örömmel fogadjuk a közénkjövőket, annyira fájlaljuk a közénk jönni nem bírók 
elmaradását. 

A mult hó második felében, közvetlenül a bányakerület közgyűlése után kellett 
volna megjelennem Marburgban az Allgemeine Lutherische Konferenz gyűlésein, ahová 
előadást is ígértem, ugyancsak abban az időben Eisenachban a Kontinentális Belmissziói 
és Diakóniai Szövetség központi választmányának a konferenciáján, ahol szintén előadást 
kellett volna tartanom, azonban végtelen sajnálatomra közbejött súlyos meghűlésem mind-
két konferenciától távoltartott. Ez is egyik bizonysága annak, hog}^ a mind szélesebb 
körben mozgó külföldi érintkezések minden terhét lehetetlen egy embernek viselnie és bár 
hálára kötelező módon úgy Kaas Albert báró, mint Pröhle Károly dr. és Kuthy Dezső is 
igyekszenek megosztani velem a munka terhét, még így is lassanként kénytelenek leszünk 
új erők bevonásáról, illetőleg begyakorlásáról gondoskodni. 

Kérésemre Kuthy Dezső lelkész Drezdába és Berlinbe a külföldi ügyek egy részé-
nek elvégzése, más részének előkészítése dolgában kiutazott. Sőt a húsvéti ünnepeket 
Abbáziában és Fiúméban töltötte el, ahol magyar és német nyelvű istentiszteleteket tar-
tott és így a régóta szünetelő evang. istentiszteletek sorát újra felvette. Ugyanebben a 
munkában fáradott később az én kérésemre Blatniczky Pál esperes is, aki Abbáziában 
tartott istentiszteleteket. 

A mult esztendőben üdvözöltük a svéd evang. egyházat a wästeräsi országgyűlés 
négyszázados jubileuma alkalmával, mert ez volt évfordulója a svéd evang. egyház meg-
alakulásának. 

Testvéri adományokat gyüjtötttink az oroszországi evang. testvérek felsegélyezésére, 
akiknek számára a magyarországi evang. gyülekezetek országszerte megtartott offertóriuma 
és az egyet, egyház adománya 2000 pengő összeget eredményezett, amelyet Jörgensen 
professzor kezeihez Kopenhágába küldtük el. 

Az egyetemes egyház pénztárából 100 frankot juttattunk a Goldenrule céljaira. 
Nemzetközi mozgalom ez, egy-egy vasárnap takarékossága eredményének szegény nyomo-
rult és elhagyott, üldözött keresztyén gyermekek felsegítésének céljaira. 

Örömmel említem itt meg, hogy Farkas Győző, debreceni lelkész, a nyár folyamán 
Angolországban tett tanulmányi utat, aminek értékes eredményeit bizonyára majd egy-
házunk belmissziói mozgalma fogja élvezni. 

Egyetemes egyházunk nevében az amerikai magyarok irredenta zászlajára is küld-
tünk nemzetiszínű szalagot, hogy velük való lelki közösségünknek látható kifejezést adjunk. 

A fiumei evang. gyülekezetnek pedig úrvacsorai edényt juttattunk, hogy a mi rájuk 
való testvéri gondolásunknak látható bizonyítékát nyujtsuk. 

Az észtországi evangélikusok egyházi lapjába a magyar evangélikus egyházat 
ismertető cikket írtam, hogy ez a hozzánk ragaszkodó és velünk egyiittérző testvérnép 
az érdeklődésnek még szorosabb szálaival fűződjék hozzánk. 

Új viszonyokat is sikerült kötnünk az elmúlt esztendőben, amennyiben Wolf Lajos 
budapesti segédlelkészt Svédországba, a lundi egyetemre, Dedinszky Gyula végzett theológust 
pedig Finnországba, a helsinki-i egyetemre juttattuk be. Amott Söderblom upsalai érsek, 
emitt pedig Gummerus tamperei püspök testvéri készséggel tette lehetővé, hogy a magyar 
evang. egyházzal való személyes összeköttetés megvalósulhasson. 
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Sajnos, hogy a franciaországi egyetemekkel felvett összeköttetésünk a mult évben .5—7. 
megszakadt, mert egyetlen theologus sem jelentkezett sem a strassburgi, sem a párisi 
theol. fakultásra, de annál örvendetesebb, hogy a párisi theol. fakultás hivatalos levélben 
hívott meg bennünket a f. évi nov. 9-én és 10-én tartandó 100 éves jubileumára, ami 
annak bizonysága, hogy az elmúlt években szövődött testvéri viszonyunk, ha meglazult 
is, de semmiképen meg nem szűnt. Mindenesetre kívánatos volna, ha ezen a jubileumon 
evang. egyházunkat kiküldöttel képviseltetnénk. 

Végül tudomásulvétel végett tisztelettel bejelentem, hogy egyetemes egyházunk a 
következő szervezeteknek tagja: Internationaler Verband zur Verteidigung des Protes-
tantismus; Continentale!" Verband für Innere-Mission und Diakonie ; Allgemeine Evangelisch-
lutherische Konferenz, amely mostantól fogva a Lutherisches Einigungswerk nevet vette 
fel és végül a Luther Gesellschaít. 

Tisztelettel kérem jelentésemnek tudomásulvételét és előterjesztett javaslataimnak 
elfogadását. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és köszönetét fejezve ki 
a püspöknek és segítőtársainak fáradhatatlan és buzgó tevékenykedésükért, felkéri 

D. RaffaySándor püspököt, hogy továbbra is irányítsa és vezesse a külföldi protes-
tantizmussal való érintkezést. A benyújtott javaslatok tekintetében pedig következő-
kép határoz : 

1. megbízza báró Kaas Albertet, hogy a Life and Work egyházszervezettel 
való összeköttetéseket állandóan tartsa fenn és a református egyház kilátásba 
helyezett felhatalmazása esetén mindkét egyházat képviselje ; 

2. felkéri dr. Bencs Zoltánt, hogy a Life and Work genfi szociális intézeté-
nél vállalja el ügyeink intézését, evégből őt az intézetnél képviselőül bejelenti 
és felkéri dr. Kellert, hogy dr. Bencs részére a collaborátori megbízatást eszközölje ki; 

3. a theológiai tanárok vendégelőadásai tárgyában felkéri D. dr. Pröhle Károly 
kari dékánt, hogy az illetékes körökkel keresse a közvetlen érintkezést a professzor-
csere megvalósítása érdekében ; 

4. kimondja, hogy a külföldi theológiai stipendiumok tárgyában szükségesnek 
tartja annak megállapítását, hogy a változott viszonyokra való tekintettel az egye-
temes egyházat mely stipendiumok illetik meg, és ezzel kapcsolatban célirányosnak 
tartja, hogy a külügyi bizottság elnöke szerezze be mindazon adatokat, amelyek 
felvilágosítást nyújthatnak, és az illetékes hatóságokkal és egyetemekkel való tárgya-
lásra adjon egy megbízottnak felhatalmazást ; 

5. a Pressedienstnek megfelelő anyaggal való ellátása érdekében felkéri a 
külügyi bizottság elnökségét azzal, hogy a lelkészeket és felügyelőket is tájékoztassa 
a Pressedienst feladatáról ; 

6. felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy a miniszterelnök előtt feltárva a 
külügyi érintkezések fontosságát, kérje e célra megfelelő összeg biztosítását, hogy 
a tervszerű munka anyagi feltételei biztosíttassanak; 

7. kimondja, hogy mindazon külföldi egyházi szervezetek elvi jelentőségű 
állásfoglalása, melyeknek az egyetemes egyház tagja, vagy amelyekkel kapcsolatot 
tart fenn, hivatalos képviselői útján érintkezik, az egy. egyházra nézve csak abban 
az esetben bír kötelező erővel, ha azt az egyetemes közgyűlés is magáévá tette; 

8. kívánatosnak tartván, hogy a két év múlva Kopenhágában tervezett Lut-
heránus Világgyűlésen egyetemes egyházunk részéről az ifjabb lelkészi nemzedékből 
is minél többen jelenjenek meg, felkéri az egyetemes egyház elnökségét, hogy e 
kiküldetés költségeinek biztosítása érdekében a szükséges lépéseket már most tegye meg; 

9. köszönettel veszi Lelbach Oszkár közgyűlési tagnak a közgyűlésen tett azt a 
bejelentését, hogy a kopenhági világgyűlésen való részvétel költségeire 1000 pengőt 
ajánl fel. 

0. (Sz.) A zsinatelőkészítő bizottság nevében az egyetemes főjegyző bejelenti, hogy 
az albizottsági munkálatok az egyházalkotmány összes részeiről készen állanak, sőt már 
a nagybizottság is belefogott a második rész részletes tárgyalásába, és így remélhető, hogy 
egy-két hónapon belül az egész anyagot letárgyalhatja. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi, a nagybizottságot 
felhívja a munkálatok sürgős befejezésére és megújítja az elnökségnek a zsinat 
összehívása tekintetében adott felhatalmazást. 

7. (R.) Tárgyaltatott a római katholikus püspöki kar által a róm. kath. egyház 
államsegélye tárgyában a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez benyújtott memo-
randum és ezzel kapcsolatban az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtásának az ügye. Miután az 
előadó röviden ismertette a kérdéses memorandumot s a közös protestáns bizottság által 
arra adott választ, 
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?—10. • az egyetemes közgyűlés a bányai-, dunáninneni- és tiszai egyházkerületek 
e tárgyakra vonatkozó felterjesztéseivel kapcsolatban kimondja, hogy a protestáns 
közös bizottság által a római katholikus püspöki kar felterjesztésére válaszul adott 
memorandumot az abban foglalt javaslatokkal együtt egész terjedelmében a magáévá 
teszi, egyben készséggel csatlakozik a róm. kath. püspöki kar azon állásfoglalásához, 
mely szerint a püspöki kar, szintén az 1848. évi XX. t.-c. alapján állva, annak 
immár tökéletes végrehajtását követeli. 

Az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtására vonatkozóan meghozandó törvény elő-
készítése elengedhetetlen feltételének tartja, hogy az összes róm. kath. és protestáns 
vagyonok pontos összeírását és valódi értékének a megállapítását eszközlő munká-
latok elvégzésére hívatott, a prot. egyházak és a róm. kath. egyház kiküldötteit 
egyenlő arányban magukban foglaló regnikoláris bizottságok kiküldessenek, s ezek 
feladat köréhez tartozónak ítéli, hogy vizsgálják meg az ú. n. alapoknak, nevezetesen 
a vallási, tanulmányi, egyetemi alapoknak az eredetét és jogi természetét, továbbá 
pontos felvételek útján állapítsák meg, hogy az egyes történelmi bevett egyházak 
mennyi állami anyagi hozzájárulást élveznek, illetve milyen,mértékben járulnak hozzá 
az állami feladatok ellátásának, kiváltképen a közoktatásnak a terheihez. Megállapí-
tandónak tartja továbbá a hívekre kivetett egyházi közterhek mérvét és nagyságát 
s azt az összeget, amelyek a róm. kath. egyház javára kiváltképen mint kegyúri 
és párbér (avertált párbér) szolgáltatások a protestáns állampolgárokat terhelik. 

Elhatározza, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez és a kormányhoz 
ilyen értelemben felterjesztést intéz. 

Egyben a regnikoláris bizottság összeíró és becslő munkálatainak az elő-
készítése és megkönnyítésére kiküldi a következő szakbizottságot: Elnök: az egye-
temes felügyelő, tagok: a püspökök és ker. felügyelők, az egyet, főjegyző, az egyet, 
ügyész, az egyet, főtitkár és az e bizottság által a bizottság kiegészítésére behívandó 
szakértő tagok. E bizottság feladata lesz, hogy mindazon tárgyalások anyagának a 
felhasználásával, melyeket az egyetemes egyház a magyar kir. kormánnyal a múlt-
ban folytatott, sürgősen kezdje meg munkálatait és az egyetemes egyház, illetve 
a regnikoláris bizottság elé. a fentebb jelzett tárgykörben minden részletében kidol-
gozott teljes, objektiv és minden téves következtetést elhárító munkálatot terjesszen. 

8. (R.) Tárgyaltatott a katonagyülekezetek ügye (1926. évi jkv. 16. pont) aminek 
kapcsán a jogügyi bizottság beterjeszti az ez ügyben kiküldött kilences bizottság jegyző-
könyvét, valamint a református egyetemes konvent 1927. évi május havában ez ügyben 
hozott határozatát. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy: 
1. a protestáns tábori püspökség és a katonai gyülekezetek feletti egyházi 

felügyelet gyakorlására a két protestáns egyház legfőbb közigazgatási fórumát: az 
evangélikus egyetemes közgyűlést és a református egyetemes konventet tartja 
jogosultnak. 

2. Megbízza a multévi közgyűlésben kiküldött három tagot a református 
egyetemes konvent által kiküldendő három s a magyar királyi kormány által kikül-
dött három tagból alakuló kilences bizottságban való további részvétellel. 

3. Kimondja, hogy az ilykép megalakított kilences bizottságtól oly felhatal-
mazási törvényjavaslat szerkesztését várja, amely a protestáns tábori püspökség és 
katonai gyülekezet feletti egyházi felügyelet gyakorlására az evangélikus egye-
temes közgyűlést és a református egyetemes konventet jogosítja fel, s mely javas-
lat mindkét egyház zsinata által történő elfogadása után mindkét egyház zsinati 
törvényének függeléke gyanánt iktattatnék be. 

4. Addig is, míg ez a törvény-tervezet elkészül és törvényerőre emelkedik, 
felruházza a 2. pont értelmében alakítandó kilences bizottságot a katonai egyházi 
szervezettel kapcsolatos vitás kérdésekben való döntés és a szervezet felett gyakor-
landó felügyelet jogával és utasítja az általa kiküldött három bizottsági tagot arra, 
hogy a bizottság döntéseiről az egyetemes közgyűlésnek tudomásulvétel és nyil-
vántartás végett évenként jelentést tegyen. 

9. (R.) Tárgyaltatott a tiszai egyházkerület felterjesztése az egyes egyházközségek 
és egyházi közületek földbirtok igényének kielégítése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy felterjesztéssel fordul az Országos 
Földbirtokrendező Bírósághoz aziránt, hogy a földet igénylő egyházközségek és más 
egyházi közületek és intézmények ily tárgyú kérvényeit lehetőleg sürgősen és 
kedvezően elintézni szíveskedjék. 

10. (P.) Olvastatott a bányakerület közgyűlésének 9. jegyzőkönyvi pont alatt hozott 
határozata az evang. egyház felsőházi képviselete tárgyában. 
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Az egyetemes közgyűlés a bányakerületi közgyűlésnek a budapesti egyház- 10—13. 
község és a budapesti egyházmegye felterjesztése tárgyában tett azon indítványát, 
hogy az egyetemes egyház intézzen feliratot az országgyűléshez az 1926. XXII. 
t.-c. egyházunkra sérelmes rendelkezéseinek megváltoztatása érdekében, elfogadja 
és a felirat megszerkesztésére az elnökséget felkéri. 

11. (R.) Tárgyaltatott a bányai-, tiszai- és dunáninneni egyházkerületek felterjesztése 
a miskolci jogakadémiát érintő vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendeletek és rendel-
kezések tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy: 

1. a miskolci jogakadémia fenntartása közegyházi és nemzeti érdek lévén, 
magáévá teszi a felterjesztéssel élő egyházkerületek idevonatkozó határozatát, s 
különösen a tiszai egyházkerületnek, mint fenntartó hatóságnak, e jogakadémia 
fenntartására vonatkozó elhatározását ; 

2. a vallás- és közoktatásügyi miniszternek az a rendelkezése, amellyel 
az 1920. évi XXV. t.-c.-re vonatkozó hivatkozással a miskolci jogakadémia hall-
gatóinak a létszámát úgy kívánja megállapítani, hogy ezzel a jogakadémia fenn-
tartása lehetetlenné válik, valamint az a rendelkezése, amellyel megtagadni kívánja 
azt, hogy az 1927—28. tanéven túl az államvizsgák megtartására hivatott bizott-
ságot küldjön ki a miskolci jogakadémiára, — az 1790—91. évi XXVI. t.-c.-ben 
lefektetett és egyházunkat alaptörvény erejével megillető iskolafenntartási jog meg-
hiúsítását eredményezné, minélfogva elhatározza a közgyűlés, hogy felterjesztést 
intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, az elsősorban emiitett rendel-
kezésének módosítása, valamint az utóbb említett rendelkezésének hatályon kivül 
helyezése iránt; ugyanily felterjesztéssel fordul a m. kir. miniszterelnök útján 
a kormányhoz is. S mindaddig, míg ez a kérdés egyházunk iskolafenntartási jogát 
érvényrejuttató megoldáshoz jut, teljes erkölcsi erejével támogatja a tiszai egyház-
kerületet a miskolci jogakadémia fenntartását célzó küzdelmében, — s egyben ennek 
a kérdésnek állandó figyelemmel kisérésére s az esetleg szükségessé válható sürgős 
tárgyalások lefolytatásában való közreműködés céljából az egyetemes felügyelő 
elnöklete alatt a következő tagokból álló bizottságot küldi ki : Geduly Henrik, Kapi 
Béla, D. Raftay Sándor, Kiss István, dr. Zelenka Lajos, dr. Bruckner Győző, 
Lichtenstein László, dr. Szelényi Aladár, dr. Mágócsy-Dietz Sándor és dr. Rásó 
Lajos. 

12. (R.) Tárgyaltatott a jogügyi bizottság jelentése a néhai Kvacsala Jánosné vég-
rendeletének érvénytelenítése tárgyában hozott bírói ítéletről. 

Az egyetemes közgyűlés^ tudomásul veszi, hogy néhai özv. Kvacsala Jánosné 
végrendeletének bírói ítélettel történt érvénytelenítése folytán a pozsonyi Theologus 
Otthonnak, a Zpevnik-alapnak és az Egyetemes Gyámintézetnek juttatott végrendeleti 
hagyomán}rok elesnek. 

13. (R.) Tárgyaltatott a soproni Theológusok Otthonának ügye. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Theológusok Otthonának 
ügye megfelelő költségfedezet hiányában eddig megvalósítható nem volt. Örömmel 
veszi tudomásul, hogy Sopron szab. kir. város hozzájárulása alapján a nevezett 
törvényhatósági bizottsága által a Theológus Otthon céljára felajánlott telek az egy-
ház javára telekkönyvileg már át is Íratott, s hogy a törvényhatóság hozzájárult 
ahhoz is, hogy az építkezés egy évre elhalasztassék. Köszönettel tudomásul veszi 
továbbá, hogy a vallás- és közoktatátásügyi miniszter az építési kölcsön törlesztési 
részleteinek a fedezésére évi részletekben folyósítandó rendkívüli államsegélyt enge-
délyezett. Egyben elhatározza, hogy a tényleges építési költségeknek az eredeti elő-
irányzatot sokkal meghaladó mérve okából ezen államsegély felemelése iránt fel-
terjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Felhatalmazza az 
egyetemes egyház elnökségét arra, hogy az építkezés foganatosítására a szük-
séges lépéseket megfelelő időben megtegye, egyúttal az egyetemes felügyelő elnök-
lete alatt bizottságot küld ki az építkezéssel összefüggő ügyek intézésére és az épít-
kezés felügyeletére, mely bizottság tagjainak a következőket választja meg : Geduly 
Henrik, püspök, lándori dr. Kéler Zoltán, egyházkerületi felügyelő, dr. Rásó Lajos, 
egyet, főügyész, Sándy Gyula, műegyetemi tanár, Hoepfner Guidó, építész, Ziermann 
Lajos, Theol. Otthon-bizottsági elnök, dr. Deák János, Otthon-felügyelő tanár, Kuthy 
Dezső, egyet, főtitkár. 
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14—Ifi. 14. (Sz.) A Gyámintézet működéséről szóló jelentés az alábbiakban terjesztetett elő : 
Az ezidei egyetemes gyámintézeti közgyűlést a vele kapcsolatos gyámintézeti isten-

tiszteletekkel és ünnepélyekkel együtt a vendégszerető salgótarjáni gyülekezetben tartottuk 
meg. Amidőn az ott felvett jegyzőkönyvet az egyetemes közgyűlés elé terjesztjük, kérjük, 
kegyeskedjék azt az idén is ez egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének függelékébe felvenni. 

Több egyházmegyei gyámintézet élére új munkás került. A dunántúli egyházkerület 
gyámintézeti világi elnöke virtsologi Rupprecht Olivér lett, ki beiktatása alkalmával 2,000 
pengős gyám intézeti alapítványt tett. 

Közgyűlésünk a gyámintézet jótevőinek, barátainak, támogatóinak, nevezetesen 
az egyetemes közgyűlés s annak elnökségének, az egyes egyházkerületek püspökeinek, 
az egyházi sajtónak, főleg a Harangszónak, mely sorozatos képekben közölte a gyám-
intézet ajtaján kopogtató egyházak helyzetét, különösen a némethoni Gusztáv Adolf-Egyletnek, 
virtsologi Rupprecht Olivérnek, a Kelenföldi Nőegyletnek, dr. Ajkay Istvánnak, dr. Mihályi 
Istvánnak, lándori dr. Kéler Zoltánnak, dr. Krayzell Miklósnak, Kruttschnitt Antalnak, 
Ádriany Kornélnak, akik erkölcsileg és anyagilag, kisebb-nagyobb összegekkel és alapít-
ványokkal segélyezték Gyámintézetünket ezúton is hálás köszönetet mond. 

A Gusztáv Adolf-Egylet segélye, amelyet a theologusoknak, beteg lelkészeknek, 
gyülekezeteknek és intézményeknek juttatott, kerek összegben 20,000 pengő. Ha ehhez 
hozzáadjuk a különböző gyámintézeti fórumok és a Bognár-alapitvány segélyeit, ami 
együttvéve körülbelül 40,000 pengő, úgy a Gyámintézet ez évi forgalma kerek összegben 
60.000 pengő volt. 

A Gusztáv Adolf-Egyletet grázi főülésén báró Feilitzsch Berthold vil. elnök köszön-
tötte. Ziermann Lajos egyházi elnök az egyletnek Gyámintézetünk ajándékaképen egy 
úrvacsorai kelyhet nyújtott át. Úgy az üdvözlést, mint az ajándékot közönettel fogadta 
a Gusztáv Adolf-Egylet és ismételten biztosított bennünket szeretetéről. 

A közgyűlés fenntartja és illetve megújítja a tavalyi határozatait, melyek a gyám-
intézeti munka eredményesebbé tételét célozták. (L. m. é. jkv. 13. d—i.) 

Különösen a felszaporodott országos templomépítési segélygyűjtések korlátozását 
és szabályozását kéri közgyűlésünk. 

Elhatározta a közgyűlés, hogy a régi országhatárok visszaszerzéséig 1929-től fogva 
a nagy szeretetadományt egy évben a bányai, egy évben a dunántúli és egy évben 
a dunáninneni és tiszai egyházkerület együttesen kapja. 

A nagy szeretetadomány, mety 3,052*31 pengő, ez idén Abaujszántónak jutott. 
Ezenkívül kiosztottunk még 54 segélyt. A Gusztáv Adolf-Egylethez 28 gyülekezet, illetve 
intézmény kérvényét terjesztjük. 

Kérjük, hogy jelentésünket tudomásul venni és Gyámintézetünket továbbra, még-
pedig fokozott mértékben támogatni kegyeskedjék. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentéseket örvendetes tudomásul veszi, • 
az adományozóknak a maga részérői is köszönetet mond és a Gyámintézet segé-
lyezését-nehéz pénzügyi helyzete ellenére is megoldani igyekszik a költségvetés 
keretében. 

15. (Sz.) Tárgyaltatott az Országos Luther-Szövetség jelentése. 
Az Országos Luther-Szövetség választmánya tisztelettel jelenti a következőket : 
Az Országos Lutherszövetség választmánya jóváhagyólag vette tudomásul, hogy 

a Szövetség elnöksége a f. é. november hóra tervbevett Első Országos Evangélikus Nappal 
kapcsolatosan kívánta rendes évi közgyűlését megtartani. Miután azonban az ezen részt-
venni szándékozók olyan nagy számban jelentkeztek, hogy azok elhelyezése télvíz idején 
lehetetlenné vált, hozzájárult ahhoz, hogy a jövő év tavaszán tartassék meg az Első 
Országos Evangélikus Nap és azzal kapcsolatosan a közgyűlés is, amely azonban a leg-
közelebbi elnöki értekezleten is előkészítés alá vétessék. 

Az Országos Lutherszövetség választmánya tudomásul vette az igazgatói jelentést 
és ennek kapcsán a diáknyomor-akció elszámolását. E szerint az egyetemes közgyűlés 
által e célra megszavazott 1600 pengővel együtt 3555'40 pengő állott az akció rendel-
kezésére, mely részben a diákmenza fenntartására, részben tan- és lakbérsegélyekre for-
díttatott. Az adakozók neveit és a részletes elszámolást a választmány a jegyzőkönyvbe 
vétette fel. Ujabb akció vált szükségessé. A választmány erre vonatkozólag elfogadta 
Kapi Béla püspök javaslatát. 

Kérjük annak tudomásul vételét is, hogy az Országos Lutherszövetség bevétele ez 
évben 2,297'09 pengő, kiadása 2,297'09 pengő volt, vagyona pedig 158-58 pengőt lesz ki. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

16. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 14. pontja kapcsán jelenti a jogügyi bizottság 
a felterjesztett adatok alapján, hogy: 



1. Iskolai és levente zászlóavatásnál sérelmes mellőzésben részesült az ev. egyház: Ifi—17. 
Kisterenyén, Pásztón, Diósgyőrött, Kőszegen, Csepregen, Budapesten (Ferencváros) és 
Gödöllőn. A katonai ünnepélyeknél szintén állandó mellőzés éri az ev. egyházat. 

2. Az 1879: 40. t.-c. és 1868: 53. t.-c.-be ütköző lélekhajhászási esetek voltak 
Pásztón, Szatmárcsekén, Somsályi-bányatelepen, Fóton és továbbá a szegényházakban és 
közkórházakban. 

3. Az új kánonjogi Codex-nek a vegyes házasságokra vonatkozó sérelmes intézkedései 
(1094, 1099, 2319. kánonok) miatt a polgári házasság és az ev. egyházi házasságkötés 
intézménye elleni izgatások állapíttattak meg Ózdon és Salgótarjánban. 

4." Az egyházak közti az 1848: XX. és 1868: 54. t.-c-ben biztosított törvényes 
egyenjogúság elvét sértik a rábamolnári ev. tulajdonos telkén politikai község által épített 
harangláb és róm. kath. és ev. hívek önkéntes adakozásából beszerzett harang felavatásánál 
és használatánál mutatkozó jogellenes, a felekezetközi békét sértő cselekedetek. Hasonló-
képen sérti az említett t.-c-ekben biztosított törvényes egyenjogúság elvét, hogy a külső-
vati ev. hívek az ottani r. k. paplak építési költségeihez való hozzájárulásra köteleztettek. 

5. Sérelmes az orosházai kültelki iskolai ügye, mivel a minisztérium megtagadta 
az államsegélyt az ev. felekezeti jellegű iskola építéséhez, jóllehet a tankötelesek 70%-a 
evangélikus vallású, — azzal az indokolással, hogy a tekintélyes más vallásúak szempontjából 
méltánytalan volna felekezeti elemi iskola szervezése, és remélhető, hogy a település folytán 
rövid időn belül a róm. kath.-ok gyermekei lesznek többségben. 

6. Ev. lelkészek és tanerők mellőzése kitüntetéseknél, kinevezéseknél, külföldi 
ösztöndíjak odaítélése körül határozott ígéretek ellenére ismételten tapasztaltatott: Békés-
csabán, Budapesten, Pilisen, Tiszaföldvárott és Irsán. Békéscsabán az illetékes egyházi 
főhatóság kérelme ellenére az ottani állami elemi iskolánál róm. kath. igazgató neveztetett 
ki, jóllehet a tanulók több mint 80%-a ev. vallású. 

7. Sérelmesek a „Szív" című, jezsuiták által szerkesztett lap állandó izgató és lázító 
cikkei a protestánsokkal szemben. 

8. Sérelmesek végül a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak fontos egyházi 
kérdésekben az ev. egyház meghallgatása nélkül tett intézkedései. 

A jogügyi bizottság javaslatára az egyetemes közgyűlés 

a) átteszi a zászlóavatási sérelmeket és a katonai ünnepélyeknél tapasztalt 
mellőzéseket egységes állásfoglalás és orvoslás végett a közös protestáns bizottsághoz, 
úgyszintén a vegyes házasságok terén mutatkozó sérelmeket avégből, hogy az az 
új kánonjogi codex protestánsokra nézve sérelmes rendelkezéseinek felfüggesztése 
érdekében erőteljesen állást foglaljon ; 

b) az egyéb bejelentett egyházjogi sérelmekre nézve, amennyiben azok 
tárgyában még nem történt volna felterjesztés és azokban a mutatkozó hézagok 
és hiányosságok teljesen kitöltettek, — felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy az 
illetékes minisztériumokhoz orvoslás végett felterjesztést intézzen ; 

c) a felekezetközi sérelmek gyűjtését és összeállítását továbbra is szükséges-
nek tartja és utasítja az egyházmegyéket és egyházkerületeket, hogy a beérkezett 
panaszokat már az egyházmegyei és egyházkerületi előadók vizsgálják felül és 
csak azokat bocsássák az egyetemes jogügyi bizottság elé, melyek az eljárásra 
illetékes végső fokon sem nyertek megfelelő elintézést és amelyek fontos, konkrét, 
teljesen kielégítő és bizonyításra mindenképen alkalmas joganyaggal vannak fel-
szerelve. 

17. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 35. pontjában az evangélikus istentiszteletek-
rádió útján való közvetítésének rendszeresítése kérdésében hozott határozattal kapcsolatban 
bemutatja az egyetemes főjegyző az e tárgyban tett felterjesztésekre a magyar kir. vallás- és 
közoktatásügyi és a m. kir. kereskedelemügyi miniszterek leiratait, továbbá a bányakerületnek 
felterjesztését, melyben az istentiszteletek rádió útján való közvetítése feltételeinek és 
módjának szabályozását kéri. 

Az egyetemes közgyűlés — a jogügyi bizottság javaslatával szemben a Geduly 
Henrik püspök által beterjesztett határozati javaslatot fogadván el — a következőket 
határozza: 

a) Megállapítja, hogy érvényben lévő egyházi alkotmányunk keletkezésekor 
a rádió útján való igehirdetés kérdésének a parochiális jogkörrel kapcsolatos vonat-
kozásai a dolog természetéből folyólag — nem lévén még akkor rádióról szó — 
szabályozást nem nyerhettek. 

b) A mennyiben tehát felmerült esetből kifolyólag és az egyetemes egyház 
közvéleményének határozott irányú megnyilvánulása alapján a rádió útján való 
igehirdetés ügye szabályozást igényel, megállapítja, hogy ez az ügy a megtartandó 
zsinaton törvényerővel leendő szabályoztatásig ideiglenesen az Egyh. Alk. azon 
rendelkezései szerint bírálandó el, amelyek szerint, ha valamely egyházi jog- és 
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17—22. hatásköri kérdés sem az egyházközség, sem az esperesség, sem a kerület számára 
fenntartott hatáskörbe beutalva nincs, akkor annak elvben való eldöntése és e 
döntésnek az egyházi közigazgatás terén való keresztülvitele az egyetemes közgyűlés 
hatáskörébe tartozik. 

c) Következőleg, nyitva, illetve a végleges szabályozás szempontjából a 
megtartandó zsinatra hagyva a rádión való igehirdetés parochiális jogkörrel való 
kapcsolatának a kérdését, kimondja, hogy a rádión való igehirdetést annyiban 
vonja a maga szabályozó hatáskörébe, hogy az ezen az úton az igét hirdető 
lelkészek személyiségének a kiválasztását egy, az egyetemes közgyűlés által e 
célra megalakított bizottság hatáskörébe utalja. Ez a bizottság áll az egyetemes 
felügyelő elnöklete alatt, a püspöki kar tagjaiból és a szószéki rádiófelvevő-
állomással rendelkező, illetve berendezendő egyházközség elnökségéből. A bizottság 
akként jár el, hogy a szószéki rádiófelvevő-készülékkel rendelkező egyházközség-
elnöksége az egyetemes felügyelőnek előterjeszti a negyedévenkénti cyklusra meghívni 
tervezett vendégszónokok névsorát, s az egyetemes felügyelő e névsor el, vagy el 
nem fogadása iránt véleményt kér a vendégszónokra nézve illetékes püspöktől s 
döntését miheztartás végett közli a tervezetet előterjesztő egyházközségi elnökséggel. 
— Ez az ekként körvonalozott ideiglenes szabályzat nem érinti a budai egyház-
községnek a szószéki rádiófelvevő-készülék felállítására vonatkozó tényét és az 
ezáltal keletkezett jogállapotot. 

18. (Sz.) Az egyetemes főjegyző beterjeszti a budai egyháznak a rádió útján köz-
vetített istentiszteletek ügyében tett intézkedései tárgyában felebbezések folytán a bányai 
egyházkerület folyó évi közgyűlésének 17. jegyzőkönyvi pontja alatt hozott határozata 
ellen Sándy Gyula, a budai egyházközség felügyelője, által beadott felebbezést és az ugyan-
ezen ügyben Krayzell Miklós egyháztag által röpirat alakjában beadott indítványt. 

Tekintettel arra, hogy az előző pontban hozott határozat folytán Krayzell Miklós 
indítványát, Sándy Gyula pedig íelebbezését visszavonta, 

az egyetemes közgyűlés az iratokat visszaküldi a bányai egyházkerületnek 
érdemleges intézkedés nélkül. 

19. (Sz.) Tárgyaltatott a szarvasi egyházközség felebbezése a bányai egyházkerület 
folyó évi közgyűlésének 45. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata ellen, melyben a 
békési egyházmegye határozatát és ezzel a szarvasi egyházközség határozatát, amellyel 
adóhátralékban levő egyháztanácsosait ezen tisztségükből törli, megsemmisítette. Kéri, hogy 
a megsemmisítést csupán alaki hiba miatt kimondani, de ne az Egyházi Alkotmány 
268. §-ára való hivatkozással fenntartani méltóztassék. 

Az egyetemes közgyűlés a bányakerületi határozatot indokainál fogva hagyja 
helyben, mert az E. A. 268. szakasza kifejezetten rendeli, hogy az egyházi adóval 
hátralékosokat a fizetésre fel kell hívni. Miután ezen felhívás akár 8, akár 15 napra 
szólhat, ez a jogszabály nem okoz nehézséget az egyház adminisztrációjában, annál 
kevésbé, mert ezen határozat a helyi szabályrendelet érvényét nem érinti. 

20. (P.) Olvastatott a szarvasi egyházközség felebbezése a bányakerületi közgyűlés 
46. jegyzőkönyvi pont alatt a szarvasi negyedik lelkészi állás szervezése tárgyában hozott 
határozata ellen. 

Az egyetemes közgyűlés a bányakerületi közgyűlés határozatának érdemi 
felülbírálása előtt felhívja a kerület elnökségét, hogy az egyházmegye útján álla-
píttassa meg, vájjon a csabacsüdi egyházközség megszervezése és a szarvasi egy-
házból való kiválása folytán változott-e a helyzet a negyedik lelkészi állás szük-
ségessége tekintetében, és vájjon a canonica visitatió alkalmából hozott határozat 
idején a csabacsüdi hivek lelki gondozásának ellátása mutatta-e szükségesnek a 
negyedik lelkészi állás megszervezését? 

21. (P.) Tárgyaltatott a dunáninneni egyházkerület 49. jegyzőkönyvi pont alatt 
hozott közgyűlési határozata, amellyel jóváhagyás végett felterjeszti a ,,Szabályrendelet az 
egyházkerületi pénztár által viselendő napidíjakról és útiköltségről" módosítását. 

Tekintettel arra, hogy az egyházkerület újabb megfontolás végett a szabályrendelet 
visszaadását kéri 

az egyetemes közgyűlés a felterjesztett iratokat intézkedés nélkül visszaadja. 

22. (P.) Olvastatott az „Evangelikus Papnék Országos Szövetségének" alapszabály 
tervezete. 
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Az egyetemes közgyűlés felhívja a szövetség vezetőségét a következő módosításokra: 22—25. 
ad 5. §. 
b) pont: 
„rendes tagok lehetnek" ; 
c) pont : 
„pártoló tagok lehetnek" ; 
ad 6. §. az utolsó bekezdés a következőkép módosítandó: 
„a rendes és pártoló tagság megszűnik a Szövetségből való kilépés, kizárás, az ev. 
egyházból való kitérés, vagy kárára adott reverzális esetén". 

Szabályozandó lenne az, hogy a kizárás milyen okokból és milyen módon 
eszközölhető. 

ad 8. §. a pártoló tagok jogai és kötelességei is megállapítandók. 
Ezen módosítások elfogadásától feltételezetten a közgyűlés az alapszabályokat 

jóváhagyja és felhívja a Szövetség vezetőségét, hogy a fenti módosításokkal ellátott 
alapszabályt három példányban a jóváhagyó záradék reávezetése végett mutassa be. 

23. (T.) Beterjesztetnek Sass Béla, budapesti lakos, nyug. vallástanár, régebbi fel-
terjesztései, panaszai, kérdései és fellebbezései, valamint újabb kérelmei és beadványai. 

Az egyetemes közgyűlés a kérelmező régebbi beadványaira nézve megújítja 
multévi határozatát, mely szerint azokat mindaddig nem tárgyalhatja, míg az alsó-
fokú testületek nem foglalkoztak velük, újabb beadványait pedig ugyanazon indok-
ból neki visszaadja. 

24. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 19. pontja kapcsán bemutatja az egyetemes fő-
jegyző a javadalmas alkalmazottak házasságkötésére vonatkozólag a kiküldött albizottság 
által kidolgozott következő határozati javaslatot. 

„A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikus egyetemes egyház közgyűlése, 
kiindulva abból a meggyőződésből, hogy az Isten akaratán alapuló családi élet nemcsak 
az állam és a társadalom, hanem az egyház életének is egyik nélkülözhetetlen és leg-
természetesebb előfeltétele, minélfogva annak tisztasága és feddhetetlensége elsőrendű követel-
mény: a javadalmas egyházi alkalmazottak házasságkötésére vonatkozólag az állások 
köztisztessége és az egyház közérdeke szempontjából a következőket rendeli: 

1. Valamennyi javadalmas egyházi tisztviselő házasságkötésének szándékát felettes 
egyházi hatóságának bejelenteni és házassága megkötéséhez annak beleegyezését kikérni 
tartozik. 

2. A beleegyezés kéréséhez a kiszemelt élettárs összes személyi adatainak becsületes 
és őszinte feltárása szükséges. A tudatos megtévesztés, vagy elhallgatás fegyelmi eljárást 
von maga után. 

3. Evangélikus javadalmas egyházi alkalmazott házastársa csakis evangélikus vallású, 
megfelelő műveltségű, feddhetetlen és egyházias gondolkodású nő, vagy férfi lehet. 

4. A házassági beleegyezés megadásának módját és feltételeit külön egyetemes 
szabályrendelet állapítja meg, melynek elkészítésére az egyetemes közgyűlés bizottságot küld 
ki azzal az utasítással, hogy a szabályrendelet tervezetét olyan időre készítse el, hogy 
alkotmányos tárgyalás végett a legközelebbi közigazgatási esztendő folyamán vele vala-
mennyi alkotmányos tényező foglalkozhassék". 

Továbbá bemutatja az egyetemes főjegyző a Draskóczy Lajos bizottsági tag által 
bemutatott külön indítványt, amely abban tér el a bizottsági javaslattól, hogy a házas-
ságkötéshez a felettes hatóság beleegyezését nem kívánja. 

Az egyetemes közgyűlés a határozati javaslatot magáévá teszi és azt hatá-
rozaterőre emeli, mégis kimondja, hogy a szabályzat létesítéséig a javadalmas 
alkalmazottaktól csakis a bejelentést kívánja meg, elvárván tőlük, hogy házasság-
kötésüknél a határozati javaslat 3-ik pontjában körülírt egyházi kívánalmakat nem 
hagyják figyelmen kívül és felettes hatóságuk tanácsát hálával fogadják. Az egye-
temes közgyűlés a javaslatot átteszi eg}mttal megfontolás céljából a zsinati bizott-
sághoz is. A szabályrendelet kidolgozására hivatott bizottságba a négy püspökön 
kívül Zongor Béla, dr. Dómján Elek, dr. Hittrich Ödön, Gaudy László, Sárkány 
Béla, Krug Lajos, dr. Rásó Lajos és dr. Szelényi Aladár tagokat választja meg. 

25. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bemutatja az egyes kerületek felterjesztéseit, 
melyek egyetemes érvényű egyházvédelmi szabályzat megalkotását és sürgős életbelépte-
tését és e tárgyban főleg a reverzális kérdés rendezését tartják szükségesnek. A bánya-
kerület vonatkozó határozatában már kimondja, hogy, aki egyházunk kárára reverzálist ad, 
az semmiféle egyházi tisztségre meg nem választható,^ és az illetőnek házasságkötési szán-
déka a szószékről ki nem hirdethető, házassága egyházi megáldásban nem részesíthető ; 

4 * 
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25—31. a tiszai egyházkerület pedig azt kívánja, mondassék ki a szabályzatban az olyan egyház-
tagnak az egyházból való kizárása. 

Az egyetemes közgyűlés a bányakerület határozatát hozzászólás céljából 
közli a többi egyházkerületekkel. Mivel pedig a keresztyén egyházak közötti békét 
leginkább a reverzális ügy veszélyezteti, elhatározza, hogy ezen körülményre leihívja 
a magyar királyi kormány figyelmét azzal, hogy a felekezeti béke biztosításának 
nélkülözhetetlen eszköze a gyermekek vallásáról szóló 1894. évi 31. törvénycikk 
hatályon kívül helyezése és az 1868. évi 53. törvénycikk érvényének visszaállítása. 

26. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 26. pontja kapcsán beterjeszti az egyetemes 
főjegyző az egyházunk nevének használása kérdésében a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez intézett felterjesztésre érkezett leiratot, amelyben a miniszter értesít, hogy e tárgy-
ban a kormány minden tagjához átiratot intézett. 

Tudomásul szolgál. 

(Sz.) A multévi jegyzőkönyv 94. pontja kapcsán beterjeszti az egyetemes 
főjegyző a theologiai fakultás elhelyezésének céljára szolgáló építkezés tárgyában a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez intézett felterjesztésre érkezett választ, amely szerint a 
soproni hittudományi kar részére szükséges épület költségeit az 1927—28. évi költség-
vetésben nem sikerült biztosítania, de megkísérli azoknak az 1928 — 29. évi költség-
vetésbe leendő felvételét. 

Tudomásul szolgál. 

28. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 31. pontjával kapcsolatban az egyetemes főjegyző 
bemutatja a vasárnap megszentelése, különösen is a vasárnapi általános munkaszünet 
elrendelése tárgyában tett felterjesztésre a kereskedelmi minisztertől érkezett leiratot, amely 
szerint a vasárnapi teljes munkaszünet minden vonalon leendő érvényesítését ezidőszerint 
nem tartja keresztülvihetőnek. Különösen a vidéki lakosságot foglalkozása és életviszonyai 
arra utalják, hogy szükségleteit vasárnap szerezze be. Megjegyzi azonban, hogy törek-
vése oda irányul, hogy a vasárnapi munkaszünet minél gyökeresebben megvalósulhasson. 

Tudomásul szolgái. 

29. (sz.) Az egyetemes főjegyző a lelkészek fizetésének rendezése kérdésében 
bemutatja a multévi közgyűlésből a korpótlék tárgyában tett felterjesztésre érkezett 
miniszteri választ, valamint az egyes egyházkerületekből érkezett újabb felterjesztéseket, 
melyek nyomán az egyetemes közgyűlés a következő határozatokat hozza: 

a) tudomásul veszi és köszönettel fogadja a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter abbeli intézkedését, hogy a lelkészi korpótlékot 5070-ban kiutalta, 

b) felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, melyben 
a lelkészi korpótléknak teljes mértékben leendő valorizálását és annak kiterjesztését 
kéri az úgynevezett özvegyi félévre a lelkészözvegyekre is, kéri továbbá, hogy az 
1913. évi 38. törvénycikk kiegészítésében éppúgy, mint az a békeidőben történt, 
a többi lelkészeknek és vallástanároknak is nyújtson korpótlékszerű segélyt, amennyiben 
nagyobb gyülekezetek lelkészei sokkal tobb oly munkát látnak el, amely az állam fel-
adatának körébe esnék. 

30. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 12. pontja kapcsán a báró Baldácsy-ala-
pítvány ügyében beterjeszti az egyetemes főjegyző a tiszai egyházkerület közgyűlésének 
12. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozatát, mely szerint az alapítványi osztalék minden 
egyházkerületre kötelező, egyöntetű megállapításának a kérdését nem kívánja tárgyalás 
alá venni. 

Az egyetemes közgyűlés a határozatot tudomásul veszi. 

31. (Kar.) Olvastatott a dunántuli egyházkerület felterjesztése a nagypéntek törvé-
nyes munkaszüneti nappá való nyilvánítása s mint ilyennek a naptárban piros betűvel 
leendő megjelölése érdekében. 

Az egyetemes közgyűlés — tekintettel a nagypéntek ünnepének egyetemes 
keresztyén jellegére és nagy üdvtörténeti jelentőségére, — a református testvéregy-
házzal leendő közös, erélyes állásfoglalás és a kormányhoz intézendő felterjesztés cél-
jából átteszi az ügyet a közös protestáns bizottsághoz. 



III. 

32. (KaiO Olvastatott a Brit és Külföldi Bibliatársulat köszönőirata a multévi köz- 32-—37 
gyűlés határozatáért, mellyel bibliavasárnap tartását rendelte el s kérelme annak folyta-
tólagos elrendelése iránt. 

Az egyet, közgyűlés a bibliavasárnap minden évben leendő megtartását elren-
deli s felkéri a püspököket a szükséges intézkedések megtételére. — A biblia-
vasárnap offertóriuma további rendelkezésig a Brit és Külföldi Bibliatársulat céljait 
szolgálja és az egyetemes pénztárba fizetendő be. 

33.(Kar.) Tárgyalás alá került a dunántúli egyházkerület felterjesztése, melyben az 
ágostai birodalmi gyűlés 400 éves jubileumi ünnepén a Formula Concordiae és a Confessio 
Augustana magyar nyelven leendő megjelentetését javasolja. 

Az egyet, közgyűlés a-javaslatot elvben határozaterőre emeli, a módoza-
tokat illetőleg a Luther Társaságnak a jövő évi egyet, gyűlés elé terjesztendő javas-
latát várja. 

34-. (Kar.) Olvastatott a dunántúli egyházkerület felterjesztése országos evangélikus 
nagy-gyűlés rendezése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés utal az ezen kérdésben az Országos Luther-Szövetség 
jelentésében foglaltakra. 

35. (Kar.) Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület felterjesztése, melyben intéz-
kedést kér az egyházak körében előforduló sok rendszertelen gyűjtés korlátozása, illetve 
szabályozása tárgyában, amennyiben ezek a hívek áldozatkészségét, főképpen a Gyám-
intézettel szemben nagy mértékben veszélyeztetik. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a jövőt illetőleg az egves egyház-
kerületek területén megtartani szándékolt gyűjtések az illetékes püspök szabályozása 
a!á esnek. 

3Í>. (Kar.) Olvastatott a dunántuli egyházkerületnek indítványa magyarázatos biblia 
kiadása tárgyában. 

Az egyet, közgyűlés a magyarázatos biblia kiadásának gondolatát örömmel 
üdvözli s annak kivitelét készségesen támogatja. 

37. (Kar.) A multévi jegyzőkönyv 30. pontja kapcsán olvastatik a tiszai egyház-
kerületnek a liturgia egységesítése tárgyában hozott határozata, valamint a liturgiái bizottság 
következő javaslata : 

Az 1926. évi egyetemes közgyűlés által a liturgia egységesítése tárgyában kikül-
dött bizottság, 1927 június hó 9.-én tartott ülésén, miután megállapította, hogy még 
Németországban, a lutheri reformáció hazájában, sem tudott a „liturgische Not" eddig 
egységes, egyöntetű liturgiát kialakítani, minden magyarországi egyházközségre kötelező 
egységes liturgiát mégcsak tervbe venni sem tud a nyelvi és egyéb különbségek közt 
történetileg kifejlődött istentiszteleti rendek miatt. Azonban vállalkozik arra, hogy a lutheri 
liturgikai elvek érvényesítése mellett igyekszik lehetőleg egységes liturgiái típusok megal-
kotásával az egységet megközelíteni és ennek érdekében megkezdeni, a jelenleg érvényben 
levő liturgikus rendek és szokások figyelembe vételével, az anyagnak összegyűjtését és 
feldolgozását. 

Ezzel az előkészítő és rendező, természetesen hosszabb időt igénybe vevő munkával 
a bizottság dr. Kirchknopf Gusztáv, bányakerületi lelkész, bizottsági tagot bízta meg. 

Amikor a liturgia egységesítése tárgyában kiküldött bizottság jelenti, hogy a maga 
elé tűzött cél felé vezető első lépések megtételére az utasítást kiadta és kéri a közgyűlést 
annak elrendelésére, hogy a siker érdekében gyülekezeteink lelkészei támogassák a bizottság 
előadóját, egyben felhívja a közgyűlés figyelmét arra, hogy a liturgia egységesítésével a 
legszorosabban összefügg az egyetemes énekeskönyv és az egységesen kötelező koraikönyv 
elkészítésének komoly sürgőssége, vabmint az egyetemes agenda elkészítése. Kéri a bizottság 
e munkálatok sürgős megindítását, illetve mielőbbi befejezését. 

Az egyet, közgyűlés kimondja, hogy addig, míg az e célból kiküldött 
bizottság a főbb liturgiái típusokra vonatkozó anyagot össze nem gyűjtötte s 
véleményes jelentését be nem terjesztette, érdemben határozatot nem hozhat ; 
egyelőre tudomásul veszi a liturgiái bizottság jelentését s az abban kért felhatal-
mazást a bizottságnak megadja. 



III. 

38—44. 38. (Kar.) Olvastatott a tiszai egyházkerületnek a belmisszió egységesítése s főkép 
egy egyetemés belmissziói előadó megválasztása tárgyában hozott határozata. 

Az egyetemes közgyűlés a multévi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 32. 
pont alatt hozott határozatában e kérdés rendezését az egyházkerületekre bízván, 
egyetemes belmissziói előadó választásától eltekint. 

39. (Kar.) Tárgyaltatik a multévi egyetemes közgyűlés 25. jegyzőkönyvi pontjában 
foglaltak alapján az egyke elleni küzdelemmel kapcsolatban tett felterjesztésre érkezett 
vallás- és közoktatásügyi miniszteri leirat, mely szerint a sok gyermekes szülők állami 
segélyezésben és adóelengedésben való részesítése nem tartozván hatáskörébe, az ügyet 
komoly mérlegelés céljából áttette a miniszterelnökhöz. 

Az egyet, közgyűlés — addig is, míg ez ügyben érdemleges válasz érkezik 
— a leiratot tudomásul veszi. 

40. (Kar.) Az előző ponttal kapcsolatban a dunáninneni egyházkerületnek felterjesz-
tésére, hogy illetékes helyen eszközöltessék ki az egy-gyermek rendszer megakadályozása 
céljából tervezett rendkívüli intézkedéseknek az egyházkerület s főképen a nógrádi egyház-
megye községeire való kiterjesztése is 

az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy ily értelmű felterjesztést intéz a 
kormányhoz. 

41. (Kar.) A bányai egyházkerületnek azon felterjesztésére, hogy a magyarországi 
reformáció négyszázéves évfordulójának megünnepléséről a Lutheránus Világgyűlés Végre-
hajtó-bizottságának ittidőzése alkalmából a folyó évi reformációi ünnepéllyel kapcsolatban 
intézkedés történjék 

az egyetemes közgyűlés — mivel a reformáció ünnepe küszöbön van — 
intézkedést e tárgyban az idő rövidségére való tekintettel nem tehet, de utalással 
a reformáció 400 éves jubileumának 1917-ben történt megünneplésére, ilyen intéz-
kedést feleslegesnek is tart, mivel a magyar reformáció kezdetének az az esztendő 
veendő^ amelyben Luther a reformációt megkezdette, és a folyó év ilyen ünneplésre 
nem is jelent különleges alkalmat. A lelkészektől elvárja, hogy ezévi reformációi 
ünnepi beszédeikben a Lutheránus Világgyűlés Végrehajtóbizottsága körünkben idő-
zésének történelmi jelentőségű fényéről is megemlékezzenek. 

42. (Kar.) A bányai egyházkerület felterjesztésére, melyben egységes koráikönyv 
összeállítását s háromnyelvű egyházaink érdekeinek szem előtt tartásával leendő kiadását 
javasolja, 

az egyetemes közgyűlés ezt a maga részéről is szükségesnek tartja s az 
ügyet a liturgiái bizottság figyelmébe ajánlja. 

43. (Kar.) A multévi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 27. pontjával kap-
csolatban — a fogházi istentiszteletek díjazása tárgyában — beterjeszttetik a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter leirata, mely szerint az ez ügyben tett felterjesztést pártolólag 
áttette az igazságügyminiszterhez, valamint az igazságügyminiszter e tárgyra vonatkozó 
döntése arra nézve, hogy a fogházakban eljáró lelkészek tiszteletdíját egy-egy látogatás 
után folyó évi július 1-től az eddigi 2 pengőről 3 pengőre emelte fel. 

Az egyetemes közgyűlés — bár ez a tiszteletdíj sem felel meg a békebeli 
összegnek — a leiratban foglaltakat tudomásul veszi. 

44. (Kar.) E ponttal kapcsolatban tárgyaltatott a bányai egyházkerületnek hasonló 
tárgyú felterjesztése: 

a) a fogházi lelkészek méltó díjazása: b) a fegyházakban tartott evang. isten-
tiszteletek céljaira megfelelő helyiségek biztosítása és c) a fogházi lelkipásztori munka 
egységes irányítása és vezetése szempontjából országos börtönügyi lelkészi állás szerve-
zése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a tiszteletdíj kérdését az előző ponttal egyelőre 
elintézettnek tekinti; a fogházi evang. istentiszteletek céljára megfelelő helyiségek 
biztosítása, valamint orsz. börtönügyi lelkészi állás szervezése érdekében azonban 
felterjesztést intéz az igazságügyminiszterhez. 



III. 

45- (Sz.) Áttérve az egyetemes törvényszék és a bizottságok kiegészítésére és 45—49. 
választására, senki szavazást nem kérvén, a választások közfelkiáltással a következőleg 
ejttettek meg. Megválaszttattak: 

a) az egyetemes törvényszékbe: a dr. Kéler József elhalálozása folytán 
megüresedett helyre dr. Mészáros Gyula, az utóbbinak bíróvá történt megválasztása 
következtében megüresedett jegyzői tisztre dr. Vietorisz Gyula, az előbbi 1932. az 
utóbbi 1929. évig terjedő működési időtartammal; 

b) a tanügyi bizottságba: Rátz László lemondása folytán alelnöknek dr. 
Melich János, előadónak dr. Szigethy Lajos, jegyzőnek dr. Böhm Dezső, tagokul 
dr. Melich János és Lahmann György helyett Blatniczky Pál és Kardos Gyula új 
tagokul, a többi tag újból; 

c) a pénzügyi bizottságba: Isó Vince helyébe Zongor Béla és a többi régi 
tag újból; 

d) a Luther Otthon-szemináriumi bizottságba: Rátz László helyébe dr. Szigethy 
Lajos és a többi régi tag újból; 

e) a többi bizottságba a régi tagok; 
f ) a Theológusok Otthona helyi bizottságába: Ziermann Lajos, dr. Zergényi 

Jenő, D. dr. Pröhle Károly, dr. Deák János, Stráner Vilmos, Schleiffer Richárd, dr. 
Töppler Kálmán, Pöttschacher István és Forster Gusztáv. 

46. (B.) A theol. bizottság javaslata alapján 

az egyetemes közgyűlés a lelkészképesítő vizsga szabályzatának elkészíté-
sével a theol. fakultás és a püspöki kar bevonásával az egyetemes egyház elnök-
ségét bízza meg. Annak elkészültéig a jelenlegi gyakorlat marad érvényben, kivévén 
olyan eseteket, mikor már felavatott protestáns lelkész kíván átlépni, mely esetben 
az illetőt a püspöki kar veszi vizsgálat alá az egyetemes felügyelő elnöklete alatt és 
a ker. felügyelők meghívásával. E vizsgabizottság jegyzője az egyet, egyházi fő-
jegyző. 

47. (B.) D. dr. Pröhle Károly, a theol. fakultás dékánja, megküldi a fakultásnak Magyar-
ország kormányzója által jóváhagyott és a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
által kiadott Szabályzatait, „A hittudományi kar tanulmányi és vizsgálati rendjéről'4 és 
,,A hittudományi karon tartandó doktori szigorlatokról és a megfelelő tudományos foko-
zat adományozásáról". A tanulmányi és vizsgalati szabályzat biztosítja egyetemes egy-
házunknak azt a jogot, melynélfogva úgy az alapvizsgákra, mint a szigorlatokra képvise-
lőket küldhet. 

Az egyetemes közgyűlés mind a két Szabályzatot tudomásul veszi és elren-
deli, hogy azok az egyetemes felügyelői levéltárban helyeztessenek el. 

48. (B.) Kapi Béla püspök jelenti, hogy egyházunk képviseletében jelen volt a hit-
tudományi karon szeptember hónapban tartott szigorlatokon és örömmel győződött meg 
arról, hogy, amily lelkiismeretes hűséggel végzi a fakultás kara a lelkészképzés tudományos 
részét, éppolyan gondosan vigyáz az egyházi érdekre is és a hallgatók lelkét egyházi 
szellemmel igyekszik megtölteni. Mivel azonban a theol. vizsgáknak a fakultás kebelén 
belül történő megtartása a vizsgarendszernek lényeges változását jelenti : azért szükséges-
nek tartja annak megállapításán hogy egyházunk minő vizsgákat kíván meg a falavatan-
dóktól, megszabván egyúttal e vizsgáknak anyagát és rendszerét. 

Az egyetemes közgyűlés Kapi Béla püspök jelentését a fakultás szigorlatain 
való részvételéről köszönettel tudomásul veszi. 

Megállapítja, hogy a felavatandóktól megkívánt vizsga ügye a lelkészképe-
sítő vizsgának a 46. pontban foglalt elrendelésével és rendezésével megoldást nyer. 

49. (B.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 87,727/926. sz. leiratában értesíti egy-
házunkat, hogy az 1848. évi XX. t.-c. 3. §-ának végrehajtása címén egyházunkat megillető 
állami segély többleteinek terhére az „Ágostai hitvallású evang. országos szeminárium" 
céljaira további intézkedésig évi tizenhatezer pengőt engedélyez és ez összeget 1927, év 
július hó 1-től kezdődőleg a központilag kezelt egyházi államsegélyek rendszere szerint 
mindenkor félévi előleges részletekben fogja folyósítani. 

Az egyetemes közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi miniszternek ezt az 
intézkedését köszönettel tudomásul veszi. 



50—56. 50. (H.) A theul. bizottság jelentése alapján 

az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy a theol. fakultáson az ének-
és zenetanítás végleges rendezése folyamatban van. 

51. (B.) A Theol. Otthon-bizottság jelentése és javaslatai alapján az egyetemes köz-
gyűlés a következő határozatokat hozza: 

1. Örvendetes tudomásul veszi, hogy az otthonfelügyelő által a Theol. 
Otthon építésére eszközölt gyűjtés 34,555 pengő 91 fillért eredményezett, és mind-
azoknak, akik adományaikat e célra felajánlották, illetőleg részben már be is 
fizették, köszönetét nyilvánítja. 

2. Tudomásul veszi, hogy az Otthon felügyelője a bennlakók segélyezésére 
az elmúlt nyáron is szupplikációt eszközöltetett oly módon, hogy az egyes 
gyülekezetekbe theológusokat küldött, akik az illetékes lelkészek beleegyezésével ott 
gyűjtés előtt prédikáltak is. Kimondja egyúttal, hogy a gyűjtésnek ezt a módját 
helyesli s az egyházközségek elnökségének figyelmébe ajánlja azzal, hogy ennek 
gyakorlása egyházunknak törvényben biztosított joga, amiért is azt megakadályozni 
semmiféle hatóság által ne engedjék. 

3. Helyesli és jóváhagyja, hogy az Otthon felügyelője az Otthon pénz-
tárának kezelésétől felmentessék és az a dunántúli egyházkerületnek Sopronban 
székelő pénztárára bizassék, aminek végrehajtására felkéri a dunántúli egyházkerület 
elnökségét. 

4. Az Otthon-bizottságnak az Otthon bennlakóinak segélyezésére szánt összeg-
felemelésére vonatkozó kérését átteszi a pénzügyi bizottsághoz, hogy azt a jövő évi 
költségvetés megállapításakor lehető figyelmére méltassa. 

52. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 51. pontja kapcsán a tanügyi bizottság beterjeszti 
tanügy állapotáról szóló jelentést; 

az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és elrendeli, hogy a jegyző-
könyv függelékében kinyomattassék. Egyszersmind felhívja az egyházkerületeket, hogy, 
ha kell, rendbüntetéssel is szorítsák reá az illetékes tényezőket minden fokon, a tan-
ügyi jelentések és statisztikai kimutatások kellő időben való benyújtására. A kerületi 
jelentések két héttel a kerületi közgyűlések után közvetlenül az egyetemes tanügyi 
előadónak küldendők. 

53. (Sz.) A tanügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes közgyűlés felhatalmazza a tanügyi bizottság elnökét, hogy 
a beküldött és megbírált tankönyveket engedélyezze. Azok jegyzéke bemutatandó 
a tanügyi bizottság útján az egyetemes közgyűlésnek. Egyúttal kimondja, hogy az 
iskolákban csupán egyházilag engedélyezett tankönyvek használhatók. 

54. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja az engedélyezett tankönyvek jegyzékét és 
javaslatára 

az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy a bemutatott jegyzékben 
foglalt könyvek engedélyeztettek, és a jegyzéknek a jegyzőkönyv függelékében való 
kinyomatását elrendeli. 

55. (Sz.) A tanügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes közgyűlés a fizetendő bírálati és engedélyezési díjakat a követ-
kezőleg állapítja meg: 

a) minden könyv után 3 pengő alapdíj; 
b) a bírálónak az első öt ív után ívenként 2 pengő, minden további ív 

után 1 pengő. 
Üj bírálat esetén minden díj újra fizetendő. 

56. (Sz.) A tanügyi bizottság javaslatára utalással az egyetemes felügyelő évi jelen-
téseken foglaltakra az egyetemes közgyűlés 

1. tudomásul veszi, hogy a hatosztályos, valamint a nyolcosztályos elemi 
iskolai tanterv elkészült, kinyomatásuk elrendelésével azonban megvárja az állami 
hatosztályos elemi iskolai végleges tanterv elkészülését, illetve megvárja, míg a 
nyolcosztályos elemi iskola terve a megvalósításhoz közelebb jut, 



2. bizottságot küld ki az új tantervhez egyházi szempontból értékes anyag 56—63. 
gyűjtése s a tanügyi bizottságnak leendő beterjesztése céljából és a bizottság tag-
jaivá megválasztja Krug Lajos elnöklete alatt Uhrin Károlyt és Kemény Pétert. 

57. (Sz.) A tanügyi bizottság a tavalyi jegyzőkönyv 65. pontja kapcsán beterjeszti 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 15.480/1927. sz. leiratát, melyben közli, hogy 
szívesen látja, ha az állami tanítók a hitoktatásra vállalkoznak, de erre őket éppen az ügy 
érdekében nem kötelezheti. Indítványára 

az egyetemes közgyűlés a miniszter válaszát tudomásul veszi. 

58. (Sz.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület felterjesztése, melynek nyomán a tan-
ügyi bizottság előterjesztése alapján 

az egyetemes közgyűlés felhívja a nem evangelikus iskolák hitoktatóit, hogy 
minden vallási sérelmet az illető intézet kebelében igyekezzenek elintézni. Siker-
telenség esetén úgy hozzák azt az egyházi főhatóság tudomására, hogy ez, vagy 
más illetékes egyházi fórumok a tények és vonatkozó adatok részletes ismeretében 
sürgethessék az esetleges sérelmek orvoslását. 

59. (Sz.) A bányakerület felterjesztése és a tanügyi bizottság javaslata alapján 

az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy a tanítói nyugdíjjáruléknak 
a politikai községekre való áthárítása a kormánynál tárgyalás alatt áll. 

60. (Sz.) A dunántúli egyházkerület felterjesztésévei kapcsolatban a tanügyi bizott-
ság javaslata alapján 

az egyetemes közgyűlés az egyetemes jellegű tanítóválasztásí szabályren-
delet kibocsátását ma nem tartja időszerűnek, hanem csak a közeli zsinat után. 
De már most elrendeli, hogy a pályázati hirdetésekből a tanítók által sérelmezett 
az a kívánalom, hogy a pályázók a kommün alatt tanúsított magatartásukat 
okmányilag igazolják, kihagyassék. 

61. (Sz.) A bányai egyházkerület felterjesztése és a tanügyi bizottság javaslata alapján 

az egyetemes közgyűlés kívánatosnak látja, hogy középiskoláinkban a 
klasszikus és a modern nyelvek párhuzamosan taníttassanak, mivel azonban ez a 
legújabb és megvalósítás alatt álló középiskolai törvénnyel nem áll összhangban, 
és mivel a törvény megváltoztatásának valószínűsége sem forog fenn: a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez e tárgyban tenni javasolt felterjesztéstől ezidőszerint 
eltekint. 

62. (Sz.) A tanügyi bizottság előterjesztésére az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy 
1. felhatalmazza az egyetemes felügyelőt, hogy a középfokú iskolák egyes 

kiválóan érdemes tanárait az illetékes püspöknek az iskolafenntartóval egyetértésben 
felterjesztendő javaslata alapján, az egyetemes tanügyi bizottsági elnök véleményének 
meghallgatása után tiszteletbeli igazgatóvá kinevezhesse ; 

2. figyelmébe ajánlja a kerületeknek a tanárok, vallástanárok és tanítók 
amaz óhaját, hogy testületeik erkölcsi súlyának arányában küldjenek ki soraikból 
tagokat az egyetemes közgyűlésre ; 

3. figyelmébe ajánlja a zsinati bizottságnak a tanárok és tanítók azon óhaját, 
hogy testületeik jelentőségének arányában jussanak be ők is a zsinatba, s történjék 
gondoskodás a tanárok, vallástanárok és tanítók különböző fokozatú egyházi közü-
tekben leendő fokozottabb mérvű képviseltetéséről is. 

63. (Sz.) A tanügyi bizottság előterjesztése alapján 

az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy a középfokú fiú- és leányiskolákban 
a tanító-, tanítónő-képzőkben és a polgári iskolákban már az idei tanévtől kezdődőleg 
minden tanuló egy pengő hatvan fillér fizetésére köteleztessék az evangélikus 
középfokú iskolák tanárai gyermekeinek neveltetésére szolgáló alap javára. Szegény 
tanulókat az igazgatók e díj fizetése alól méltányosságból felmenthetnek. Ezen alap 
külön számlán leendő kezelésére az egyetemes egyházi pénztárt kötelezi, ez alap 
azonban jövedelmeivel az Evangélikus Tanárok Országos Egyesülete rendelkezésére 
áll, az egyetemes tanügyi bizottsághoz évenként benyújtandó számadás kötelezettsége 
mellett. Az egyesületnek jogában áll az alapot idővel ingatlanba fektetni. Elrendeli 
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63—68. továbbá, hogy az egyház minden fiú- ós leányközépiskolájában, tanító- és tanítónő-
képzőjében és polgári iskolájában minden tanuló 40—40 fillért köteles fizetni az 
Evangélikus Tanárok Országos Egyesületének irodalmi és egyházi célokra. 

64. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
13,591 —1927. II. számú leiratát, melyben közli, hogy a pénzügyminiszter helyesnek tar-
taná, ha a kisebb gyülekezetekben a lelkészi és tanítói állások egyesíttetnének, illetőleg 
lelkészi állások szerveztetnének. Ennek alapján a tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés felterjesztésben közli a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terrel, hogy lelkésztanítói állások szervezését csak úgy tartja helyesnek, hogy a lel-
késztanító a lelkészi státus tagja maradjon, de egyúttal méltányos módon és arány-
ban a tanítóknak adandó mindenféle kedvezményben is részesüljön. Egyúttal felter-
jesztésben kéri a miniszter intézkedését, hogy azok a lelkészjelöltek, akik tanítói 
oklevelet akarnak szerezni, a tanítóképző V. évfolyamát a theológiai tanulmányokkal 
párhuzamosan végezhessék el és különbözeti vizsgát tehessenek a theológiai vizs-
gálatok beszámításával. 

65. (Sz.) A dunáninneni egyházkerület, illetőleg az Országos Evang. Tanítóegyesület 
felterjesztésére és a tanügyi bizottság előterjesztésére az egyetemes közgyűlés 

1. felhívja az iskolafenntartókat, hogy a legalább három tanítós iskolák 
igazgató-tanítóit méltányos igazgatói pótlékban részesítsék; 

2. örömmel veszi, tudomásul, hogy az Országos Evangélikus Tanítóegyesület 
Balatonalmádiban üdülőházat létesít. Ezt a mozgalmat az iskolafenntartók erkölcsi 
és anyagi támogatásába ajánlja, egyúttal megengedi, hogy erre a célra minden 
gyülekezetben egy meghatározandó „tanítók napján" műsoros előadás is tartassék; 

3. elvileg helyesnek tartja, hogy a tanítók közül egyházmegyénként szak-
felügyelők alkalmaztassanak. A tanügyi bizottságot megbízza, hogy a Blatninczky 
Pál, Uhrin Károly és Krug Lajos tagokból álló bizottság beadandó javaslata alapján 
a szakfelügyelői szabályzattervezetet elkészítse és a jövő évi egyetemes közgyűlés 
elé terjessze ; 

4. felhívja a gyülekezeteket, hogy az egyházmegyei és egyházkerületi tanítói 
gyűléseken résztvevő tanítóiknak útiköltséget és napidíjat adjanak ; 

5. elrendeli, hogy az Orsz. Ev. Tanítóegyesület lapjának az „Evangélikus 
Népiskoládnak egy-egy példányára iskolánként (nem osztályonként) az összes elemi 
iskolát fenntartó egyházközségek fizessenek elő. 

66. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 88. pontja kapcsán a tanügyi bizottság beterjeszti 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 15,483/1927. V. számú leiratát, melyben kijelenti, 
hogy az ev. középiskolák helyettes tanárainak rendes tanárrá való kinevezésénél a leg-
nagyobb jóindulattal kíván eljárni, de egyelőre csak üresedés esetén nevezheti ki őket 
rendes tanárokká. 

Tudomásul szolgál. 

67. (Sz.) A tanügyi bizottság javaslatára, a multévi jegyzőkönyv 44. pontja kap-
csán — utalással az egyetemes felügyelő évi jelentésében foglaltakra — az egyetemes 
közgyűlés 

1. tudomásul veszi, hogy a Középiskolai Rendtartás kinyomatott és mint 
kötelező erejű szabályzat szétküldetett, 

2. a tanügyi bizottság elnökének vezetése alatt Adorján Ferenc, Hollós 
János, dr. Hittrich Ödön és dr. Szigethy Lajos tagokból álló bizottságot alakít a 
középiskolai tanárok pragmatikája tervezetének elkészítésére. 

68. (Sz.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerület felterjesztése a szarvasi tanítónő-
képzőnek az egyetemes egyház által leendő átvétele iránt. A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés az egyetemes felüg}'elő elnöklete alatt bizottságot 
küld ki, — amelynek tagjai : a tanügyi bizottság elnöke, dr. Mikler Károly, 
Hanzmann Károly és dr. Zelenka Frigyes — azzal a megbízással, hogy a bányai 
egyházkerület elnökségével tárgyalja meg az egyetemes egyháznak felajánlott 
szarvasi tanítónőképző átvételének a kérdését és terjesszen a megoldásra vonatkozó-
lag kimerítő javaslatot az 1928. évi egyetemes közgyűlés elé, illetve amennyiben 
annak lehetőségét fennforogni látja, kössön végérvényes megállapodást az 1928. évi 
közgyűlés jóváhagyását előfeltételezetten. 
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61>. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 62. és 63. pontja kapcsán beterjeszti a tanügyi 69—74. 
bizottság a vallás- és közoktatásügyi miniszter 27,767/1927. és 15,478/1927. számú le-
iratait, melyek szerint a levente-oktatókat nem vonják el kántori teendőiktől ; levente-
oktatóul csak az egyházi főhatóság útján hívnak be felekezeti tanítókat és az evang. 
leventéket tábori misére nem vezénylik ki. 

Tudomásul szolgál. 

70. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 79. pontja kapcsán beterjeszti a tanügyi bizottság 
a kántorképzésre és képesítésre vonatkozó szabályzatot. Javaslatára 

az egyetemes közgyűlés a szabályzatot megállapítja és azt kötelező erővel 
felruházva azonnal életbe lépteti és elrendeli, hogy az a jegyzőkönyv függeléké-
ben kinyomattassék és róla háromszáz példányban különlenyomat készüljön. 
Egyúttal a kántorképesítés végleges szabályozásáig kimondja, hogy a nem evangé-
likus tanító- és tanítónőképzőkben kántori bizonyítványt nyert tanítókat gyakorlati 
egyházi érdekből az egyetemes egyház által szervezendő illetékes egyházkerületi 
kántorképesítő bizottsághoz utasítja, hogy ott egyházi kántorképesítést nyerjenek. 

71. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja 
1. a vallás- és közoktatásügyi miniszter 15474/1927. V. sz. válaszleiratát, mety 

szerint a hitoktatók díjazásának, óradíjának emelésére, fuvardíjára, rendes tanárokká kine-
vezésére és állami nyugdíjára stb. vonatkozó felterjesztésben foglalt kérelmeket pénzügyi 
okokból nem teljesítheti ; 

2. a vallás- és közoktatásügyi miniszter 16024' 1927. VIII. b. sz. válaszleiratát, 
mely szerint a lévitai — kántori — tanítói javadalmak szétválasztását csak úgy eszközöl-
heti, ha az illetmény jellege okmányilag igazoltatik, -— csak az egyházi főhatóság útján 
felterjesztett hiványügyeket tárgyal, — tandíjvalorizációt az eddigi mértéken túlmenőleg 
nem engedélyezhet; 

3. a vallás- és közoktatásügyi miniszter 39938/1927. VIII. sz. válaszleiratát, mely 
szerint a felekezeti tanítók fizetési osztályokba való előmenetele az állami tanítókéval 
egyenlő módon történik ; 

4. a vallás- és közoktatásügyi miniszter 15481/1927. VIII. sz. válaszleiratát, mely 
szerint a vasúti kedvezmény térítési díját a tanítóknak nem engedheti el ; 

5. egyes egyházkerületek felterjesztéseit, melyekben kérik, hogy az egyetemes 
gyűlés a tanítók, hitoktatók anyagi helyzetének különböző módokon leendő javítása érde-
kében keresse meg a vallás- és közoktatásügyi minisztert. 

I 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság jelentését tudomásul veszi és 
jelenleg — mivel a bemutatott miniszteri válaszleiratok alapján a tanítók és hit-
oktatók anyagi helyzetének általános javítása érdekében teendő újabb felterjesz-
tések megítélése szerint kilátástalanok lennének, azoktól ezidőszerint eltekint. Azon-
ban elhatározza, hogy a tandíjvalorizáció és a hitoktatók fuvardíja, illetve ki-
szállási költségeinek megtérítése érdekében felterjesztéssel él. Felkéri egyben az 
egyetemes felügyelőt, járjon ismételten közbe, hogy az önálló hitoktatók az állami 
tisztviselők módjára fizetési fokozatokba soroltassanak és állami nyugdíjra jogosít-
tassanak. 

72. (Sz.) A tanügyi bizottság a multévi jegyzőkönyv 54. pontja kapcsán beterjeszti 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 15475/927. sz. válaszleiratát, melyben közli, 
hogy a 35. szolgálati évüket betöltött tanárok szolgálatban való visszatartásánál az egyházi 
főhatóság tudtával és vele lehetőleg egyetértve kíván eljárni. 

Az egyetemes közgyűlés ezen értesítést tudomásul véve, felhívja a püspököket, 
hogy a tanárok szolgálatban való visszatartásánál azokkal az önkormányzati tényezőkkel 
egyetértve járjanak el, amelyeknek az illető tanár megválasztásánál és véglegesítésénél 
is megvolt a törvényesen megállapított jogköre. 

73. (Sz.) A tanügyi bizottság előterjeszti a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
17953/1926. sz. leiratát, mely szerint a gazdasági elemi iskolák hitoktatói díjait nem 
háríthatja át a községekre és a tanítókat csak egyes különös esetekben kötelezheti, hogy az 
egyház részéről fizetendő külön díjért lássák el a hitoktatást. 

Tudomásul szolgál. 

74. (Sz.) A tanügyi bizottság javaslatára a multévi jegyzőkönyv 89. pontja kapcsán 
az egyetemes közgyűlés a budapesti iparostanonc és ismétlő iskolák vallástanítására vonat-
kozó tantervet és tárgybeosztást a következőleg állapítja meg: 
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74—82. I. Az ismétlő iskolákban és a tanonciskolákban az elemi iskola vallási 
anyaga tanítandó, kibővítve, nevezetesen bibliatörténeti és egyháztörténeti részében 
részletesebben. 

2. Tananyag tekintetében előképzettségük szerint különbség teendő a tanoncok 
között, mégpedig: 

a) a IV. polgári, vagy középiskolai osztályt elvégzettek tanításánál Papp 
Ferenc könyve használandó minél több bibliaolvasással és apologiával kiegészítve: 

b) az alsóbbfokú iskolai végzettséggel rendelkezők az elemi iskolai anyagot 
tanulják, de kibővítve az őskeresztyénség és a reformáció történetével és különös 
figyelemmel a hittan- és erkölcstanra. 

75. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 91. pontja kapcsán a tanügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy Szigethy Lajos 
Luther lelke című belmissziói jellegű könyvének II. kötete is megjelent és azt az 
iskolák fenntartóinak és a híveknek figyelmébe ajánlja. 

7(). (Sz.) A dunántúli egyházkerület felterjesztése és a tanügyi bizottság javaslata 
alapján 

az egyetemes közgyűlés figyelmébe ajánlja a közös protestáns bizottságnak 
egy hazai protestáns egyházi térkép kiadásának a kérdését. 

77. (Sz.) Tárgyaltatik a bányakerületnek a rákosszentmihályi sérelemre vonatkozó 
felterjesztése, mely szerint a rákosszentmihályi ev. hitoktató a községi polgári iskolában 
nem kapott tantermet a vallásórák megtartására. A tanügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes közgyűlés a rákosszentmihályi sérelemre vonatkozó iratokat 
a közös protestáns bizottságnak küldi meg a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
teendő felterjesztés céljából. 

78. (Sz.) A bányai egyházkerület felterjesztése és a tanügyi bizottság indítványa 
alapján 

az egyetemes közgyűlés felhívja az elemi iskolák fenntartóit, hogy minden 
iskolateremben helyezzenek el egy teljes bibliát, Krisztus életére vonatkozó valamely 
képet és Luther-képet. 

79. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerület felterjesztése és a tanügyi bizottság 
javaslata, amelyek alapján 

az egyetemes közgyűlés felhívja a tanügyi bizottságot : állapítsa meg, hány 
vallásórára lenne még szükség az összes, mindenféle fokozatú iskolákban, hogy a 
valláserkölcsi oktatás teljes sikerrel járhasson. 

80. (Sz.) A tanügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes közgyűlés a vallástanárok és önálló hitoktatók jogi helyzetének 
szabályozását a napirendről leveszi s azt a zsinat utáni időre halasztja. 

81. (Sz.) A tanügyi bizottság javaslatára az egyetemes közgyűlés kimondja: 

1. hogy egyetemes jellegű diákmissziói tanács szervezését ezidőszerint nem 
tartja szükségesnek, bár a maga részéről is elsőrangú fontosságot tulajdonít a diák-
ság mélyreható lelki gondozásának, amely azonban anélkül is megoldható ; 

2. hogy a nem egyházi középfokú iskolákban folyó hitoktatást az illetékes 
esperesek felügyelete alá helyezi, kik minden tanév végén jelentést tenni s azt az 
egyházkerületi tanügyi előadóhoz eljuttatni kötelezvék. 

82. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
13,556/1927. számú leiratát, mely szerint tudomásul vette az ötosztályos állami tanító-
képzők számára készített ev. vallástani tantervet. 
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Az egyetemes közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi miniszter leiratát tudomásul 
véve, elrendeli, hogy ezen tanterv, mely az egyház tanító- és tanítónőképzőinek 
vallástanítását is szabályozza, mint kötelező erejű szabályzat, a jegyzőkönyv függelé-
kében és azonkívül 200 példányban különlenyomatként kinyomattassék. A hozzá 
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szükséges utasítás elkészítésével a soproni tanítóképző tanári karát bízza meg, 82—89. 
felülbírálásával pedig a következőkből álló bizottságot: Blatniczky Pál, Lehotzky 
Egyed és Gaudy László. 

83. (Sz.) A tanügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes közgyűlés felhívja a gyülekezeteket felekezeti jellegű ismétlő 
iskolák szervezésére, hogy a tanulóifjúságra minél tovább áradjon ki az egyház 
nevelő hatása. 

84. (Sz.) A tanügyi bizottság bejelentése nyomán 

az egyetemes közgyűlés tudomásul vesszi, hogy a Luther Kiskátéjának 
fordítása jubiláris kiadására eddig beadott pályamunkák nem teljesen megfelelőek, 
miért is felhívja az ez ügyben kiküldött bizottságot, hogy a még esetleg beérkező 
pályamunkák és a Pröhle-féle munkálat figyelembevételével terjesszen végleges ja-
vaslatot a jövő évi egyetemes közgyűlés elé. 

85. (Sz.) A tanügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes közgyűlés megbízza a tanügyi bizottságot, készíttessen a vallás-
tanárok képzésére és képesítésére vonatkozólag szabályzatot Adorján Ferenc, Kemény 
Lajos, Kruttschnitt Antal, Gerhardt Béla és Krug Lajos tagokból álló bizottság által. 
Az elkészült munkálat hozzászólás céljából megküldendő a theológiai fakultásnak. 

80. (Sz.) Beterjeszttetett az egyetemes egyház számadásait megvizsgáló bizottság 
által átvizsgált és a megfelelő záradékkal ellátott, az 1926. évről szóló egyetemes egyházi 
számadás és jelentés. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a felmentvényt a szo-
kásos fenntartással megadja és a számadásnak a függelékben leendő kinyomtatását 
elrendeli. 

87. (Sz.) Beterjesztetett az egyetemes számvevőszéknek 1927 okt. 25.-én tartott 
üléséről felvett jegyzőkönyv, melynek kapcsán 

az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy mind a négy egyházkerület 
számadása mind alakilag, mind számszerűleg helyes. 

Egyben a számvevőszék javaslata értelmében felhívja a kerületeket, hogy 
számadásaikban a vagyon-, illetve teherszaporodást és apadást évről évre tüntessék fel 
és hogy a számadásokat — tájékoztatás céljából a következő évi költségvetéssel 
együtt — két példányban terjesszék fel. 

88. (Sz.) A pénzügyi bizottság nevében az egyetemes főjegyző beterjeszti az egy-
házkerületek felterjesztéseit az államsegély arányosabb felosztása tárgyában. Ezzel kap-
csolatban bejelenti, hogy a püspökök javaslatot terjesztettek a pénzügyi bizottság elé, 
amelyben az egyes kerületek egyházközségeinek, egyházmegyéinek, fenntartott intézmé-
nyeinek számát és lélekszámát, valamint a katedratikum tekintetében híveiknek meg-
terhelését figyelembe véve, olyan felosztást igyekeznek megállapítani, amely legalább egy-
előre minden kerületeket kielégít. Ez a javaslat a költségvetés összeállításánál figyelembe 
vétetett. Ezzel kapcsolatban azonban felhívja a pénzügyi bizottság az egyetemes köz-
gyűlés figyelmét arra, hogy az egyes egyházkerületeknek a m. kir. kormánytól közvet-
lenül kapott állami hozzájárulása nem felel meg az eredeti hozzájárulás arányának és 
mértékének, miért is a trianoni béke által kevésbé megcsonkított bányai és dunántúli 
kerületek segélyének teljes valorizálását, a békekötés folytán nagyobb mértékben szen-
vedett dunáninneni és tiszai kerületnek pedig megfelelő dotálását tartja szükségesnek. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a közigazgatási segély-
ből a kerületekre eső összeg felosztása tekintetében a négy kerületnek egymás közt 
megállapított arányát elfogadja, az állami hozzájárulás felemelése érdekében pedig 
felterjesztést intéz a kormányhoz. 

89. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bemutatja a beérkezett különböző segélykérvé-
nyeket és felterjesztéseket és pedig a dunántúli egyházkerület megkeresését a sajtó meg-
erősítése tárgyában, a Christlicher Hausfreund kérelmét segélyezése iránt, a szarvasi 
Luther árvaház és a Luther Társaság kérvényét, Deák János egyetemi tanárnak, a Theolo-
gusok Otthona felügyelőtanárának, kérvényét a theologusok elhelyezésére és élelmezésére 
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89—94. nyújtandó segély iránt, valamint a soproni theologiai fakultás dékánjának megkeresését 
tandíj- és vizsgadíj-segély utalványozása tárgyában. A pénzügyi bizottság bejelenti, hogy 
az egyházi lapok kérelmeit és a lelkészképzés ügyére vonatkozó kérelmeket a költség-
vetésnél figyelembe vette, a szarvasi egyház kérelme ezidőszerint fedezet hiányában nem 
teljesíthető, a Luther Társaság kérvénye pedig a közalap felosztásánál részesül figyelemben. 
Továbbá beterjeszti a levéltáros abbeli kérelmét, hogy a levelezés körül felmerülő költ-
ségeinek fedezésére költség-átalány, az egyetemes levéltár kézi könyvtárának kiegészítése 
érdekében pedig beszerzési átalány bocsáttassék rendelkezésére, amely célokra a pénzügyi 
bizottság a költségvetésbe 200 illetve 300 pengőt állított be. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentéseket és a tett intézkedéseket jóvá-
hagyólag tudomásul veszi. 

90. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bemutatja a dunáninneni kerület közgyűlésének 
38. jegyőkönyvi pont alatt hozott határozatát, amelyben kéri, hogy a bizottságok taglét-
számának leszállítása útján a költségvetésben felszabaduló összegeket szeretetintézményeink-
nek, elsősorban az új nyugdíjintézetnek juttassa. 

Az egyetemes közgyűlés ezen indítványt megfontolás végett kiadja az el-
nökségnek. 

91. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bemutatja a debreceni és a pécsi egyházközség 
felterjesztését a vidéki egyetemi városokban élő egyetemi hallgatók segélyezése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés ezen indítványt és kérelmet az elnökség jogkörébe 
utalja azzal, hogy a diák-segélyző akció céljaira a költségvetésbe felvett összegek 
elosztásánál a vidéki egyetemi városok, valamint Miskolc egyházközségeire is 
figyelemmel legyen. 

92. (Sz.) A pénzügyi bizottság beterjeszti a kelenföldi egyházközség kölcsönkérvényét, 
amely szerint a templom és egyházi épület építésének befejezéséhez még kb. 25—30.000 
pengőre lenne szükége, amelyet 4%-ot kamatozó kölcsönkötvények kibocsátása útján kíván 
fedezni, minthogy azonban ezen gyűjtés túl lassan halad, és így az épületek tető alá hozását 
és befejezését a folyó tél beállta előtt akadályozná, kéri ilyen kölcsönnek, rövid időre leendő 
engedélyezését. 

A pénzügyi bizottság javaslata értelmében 

az egyetemes közgyűlés a kért 25,000 pengős kölcsönt 6-5% évi kamat meg-
térítése mellett a kelenföldi egyházközségnek a nyugdíjintézet vagyonából a nyugdíj-
intézeti bizottság eziránvú készségére figyelemmel engedélyezi, ha a kelenföldi egy-
házközség presbyteriuma a pontos visszafizetésért kezességet vállal. 

93. (Sz.) A pénzügyi bizottág beterjeszti az egyetemes egyháznak 1928. évi költség-
vetését, amely a leggondosabb összeállítás dacára 56,618*68 pengő hiánnyal zárul. 
Az egyetemes főjegyző előterjeszti, hogy a költségvetés összeállításánál a bizottság a nyug-
díjintézetnek tetemesen nagyobb segélyt állított be, mert abból indult ki, hogy a legfon-
tosabb kérdések közül az újonnan alakítandó nyugdíjintézetet akarja elsősorban megfelelően 
megalapozni és ilyenformán az adóalapnak aránylag kisebb dotációt tudott juttatni, de 
reméli, hogy ezen dotációt sikerül a legközelebbi években megfelelően felemelni, hogy 
az arra reászoruló egyházak megfelelő mérvű segélyezésben részesíttethessenek. 

Az egyetemes közgyűlés a beterjesztett költségelőirányzatot elfogadja, azt 
megállapítja és a függelékben való kinyomatását elrendeli. 

94. (Sz.) A közalap ügyében a pénzügyi bizottság bejelenti, hogy e kérdésben 
továbbra is átmeneti intézkedést hoz javaslatba, tekintettel arra, hogy a szabályrendeletben 
a közalapjárulékok kiszabását illetőleg előírt adóalap megállapítása oly nagy munkát és 
oly tetemes költségeket igényelne és olyan nehézségekbe ütköznék, hogy a jelen viszo-
nyok között szinte keresztülvihetetlen. Ennek folytán a pénzügyi bizottság átmenetileg 
javasolja, hogy a közalap kiszámításának alapjául a lélekszám vétessék és lelkenként 
1 pengőfillér alapulvételével az egyes kerületek a következő összegek beszolgáltatására 
köteleztessenek: bányai kerület 2603 pengő, dunáninneni kerület 327 pengő, dunántúli 
kerület 1720 pengő, tiszai kerület 290 pengő. 

Az egyetemes közgyűlés a javaslatot elfogadja, a közalapi járulékot az 
1927. évre annak értelmében megállapítja és felhívja az egyházkerületeket, hogy 
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ezen a folyó évre szóló járulékot a folyó naptári év végéig pontosan szolgáltassák *)4—98. 
be ; egyben kimondja a közgyűlés, hogy az előző évekből netán fennmaradt hátra-
lékokat mind a négy kerületet illetőleg törlésbe hozza. 

95. (Sz.) Az 1926. évi közgyűlés által a közalapjövedelmekből az egyházkerületek-
nek vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére utalványozott összeg fel-
használásáról beérkezett jelentések szerint: a bányai egyházkerület a rendelkezésére bocsá-
tott 6 millió K-t a mendei egyházközségnek juttatta, a dunáninneni kerület a hitoktatók 
segélyezésére 50 P-t, missziói hitoktatásra és szórványgondozásra 270 P-t fordított; a 
tiszai egyházkerület szegény egyházközségek és misszióknak 1.600,000, vallástanároknak 
1.700,000, misszionáriusoknak 300,000, végül a nyíregyházi leánygimnáziumnak 400,000 
K-t juttatott. 

A jelentés tudomásul szolgál, egyben az egyetemes közgyűlés felhívja a 
dunántúli egyházkerületet, hogy az is közölje az utalványozott összeg felhasználá-
sáról szóló jelentését, 

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

az egyet, közgyűlés a következő segélyeket folyósítja: 

1. A dunántúli kerületnek kárpótlásul a kikebe-
lezett fejérkomáromi egyházmegyéért . . P 100' — 

2. A Luther-Társaságnak segély címen . . . „ 80'— 
3. A kerületi missziói lelkészek javadalmazá-

sára (kerületenként 250 pengő díjazás, 
úti- és lakbérátalány) „ 1000"— 

4. Vallásoktatók, szegény egyházak, missziók 
segélyezésére : 

a) a bányai egyházkerületnek . . . P 500'— 
b) a dunáninneni egyházkerületnek . „ 320'— 
c) a dunántúli egyházkerületnek . . „ 660'— 
d) a tiszai egyházkerületnek . . . „ 320'— 
e) a bányai egyházkerületnek a pesti 

magyar egyház hitoktatási szükség-
leteire való figyelemmel külön . . „ 200'— „ 2000'— 

5. A Luther-Otthonnak öt kedvezményes helyre 
à 80 pengő „ 400' -

6. A Luther-Otthonnak az egyetemes egyház-
nak megtérítendő házbér címén . . . . „ 600' — 

7. Új-Komárom egyháznak állandó segély címén „ 800' — 
8. Keszthely egyháznak állandó segély címén „ 800' — 

Összesen . . . P 5780'— 

mely segélyösszegek 1928 január 1.-én lesznek kifizetendők és az 1928. évi szükség-
letekre felhasználhatók. 

97. (Sz.) Az adóalap tárgyában a pénzügyi bizottság bejelenti, hogy a folyó évre 
rendelkezésre álló 16,000 pengő az év folyamán kiadatott a négy kerületnek és pedig a 
dunántúlinak 40%, a bányainak 30%, a dunáninneni és a tiszai kerületnek 15 — 15% 
azon felhatalmazással, hogy a rájuk eső segélyt leginkább reászoruló egyházaik között 
megfelelően osszák szét. Egyúttal bejelenti, hogy a jövő évre 24,000 pengő áll a költség-
vetés szerint rendelkezésre, amelyet hasonló arányban és felhatalmazással javasol felosztani 
a négy egyházkerület között. » 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a javaslat értelmében 
a jövő évi költségvetés szerint rendelkezésre álló 24,000 pengőből a dunántúli 
kerületnek 9600, a bányainak 7200, a dunáninneni és a tiszai kerületnek 3600—3600 
pengőt kiadatni rendel. A közgyűlés a folyó évben felterjesztett összes segélykérvé-
nyeket az illetékes kerületeknek adja ki azzal, hogy a jövő évi felosztásnál az arra 
leginkább reászoruló egyházakat vegyék figyelembe. 

98. (Sz.) Ezzel kapcsolatban beterjesztettnek az egyes egyházkerületek jelentései az 
adóalapi segélyek hováfordításáról. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentéseket tudomásul veszi, 
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99. 99. (Sz.) Beterjesztietett a Luther-Otthon-szemináriumi bizottság jelentése a Luther-
Otthon főiskolai internátus 1926/27. évi működéséről. 

Ez esztendőnek legkimagaslóbb eseménye a Luther-Otthon vezetésében történt vál-
tozás volt. Ugyanis Kermeszky György, az intézetnek volt igazgatója, tizenhat évi buzgó, 
egész odaadással végzett munkája után nyugalomba vonult, hogy helyét átadja Vidovszky 
Kálmánnak, akit a békéscsabai Rudolf-reálgimnázium vallástanári szolgálatából hivott el 
az egyetemes egyház erre az őrhelyre. 

Vidovszky Kálmán a szellemi vezetést már 1927. évi február hó 2.-án átvette ünnepi 
keretek közt. Az anyagi ügyeket azonban Kermeszky György intézte június végéig, amikor 
az intézet teljes vezetése az új igazgató gondjaira bízatott. Az átvételkor az intézet vagyona 
1139 P. és 62 fillér volt, részben készpénzben, részben követelésben (638.80 P.) a 201 
leltári tételben felvett ingóságok értéke pedig 11.886 P. és 30 fillérben állapíttatott meg. 

A Luther-Otthonban ez évben is evangéliumi szellem uralkodott. Az intézet lakóit 
a kölcsönös szeretet és megbecsülés fűzte egy családdá. A vezetőség iránt tiszteletet tanú-
sítottak. Magaviseletük ellen semmi panasz nem volt. Fegyelmi eset egyetlen egy sem 
fordult elő az egész év folyamán. 

A vallásosság mélyítésére gond fordíttatott. Az esztendőt istentisztelettel nyitottuk 
meg, mely után az összes otthontagok Urvacsorához járultak. Az évmegnyitó-istentiszte-
letet D. Raffay Sándor püspök tartotta. Márciustól kezdve minden hó első vasárnapján 
egyetemi ifjúsági istentiszteletet tartottunk. Egy alkalommal Kuthy Dezső egyetemes főtitkár 
prédikált, egyébként az intézet igazgatója végezte ezt a szolgálatot. Ő tartotta az évet be-
fejező istentiszteletet is. Az Otthon lakói minden este rövid áhítatot tartottak, mely köz-
énekből, szentírásolvasásból és imádkozásból állott. Vasárnaponként szorgalmasan jártak 
az ifjak templomba. 

Az ifjúság szorgalma is kielégítő volt. Csupa jó colloquiumok és vizsgák igazolják 
ezt. Csak elvétve akadt egy-egy kevésbbé sikerült vizsga, vagy utóvizsgákon rendbe-
hozott elmaradás. Félévet egyetlen egy hallgatónk sem vesztett. 

Az egészségi állapotok kifogástalanok voltak. Néhány muló, könnyű betegség adott 
csak munkát kitűnő, önzetlen orvosunknak, dr. Zsigmondy Zoltánnak. Mégis volt gyászunk. 
Otthonunk egyik legegészségesebbnek látszó tagja, Hrabovszky György, a húsvéti vaká-
cióban odahaza, a szülői házban, izületi gyulladásban megbetegedett s az ebből keletkezett 
szívburokgyulladásban meghalt. Temetésén jelen volt az Otthon képviselete. 

A művelődés fokozását, az evangéliumi vallásosságnak és hazafiasságnak mélyítését 
szolgálta az a néhány előadás is, melyet a magunk szűk körében tartottunk meg. Egy 
alkalommal dr. Rásó Lajos, egyetemes ügyész, tartott előadást az Otthonban. Megültük 
március 15.-ét, rendeztünk egy igen szép Beethoven estét s megemlékeztünk nagy refor-
mátorunk haláláról február 18.-án. Ugyancsak a művelődés szolgálatában állottak azok a 
vasárnapi séták, amelyek keretében tárlatokat, múzeumokat és híres épületeket néztünk 
meg. Két kirándulást is tettünk kisebbszámú részvétellel. Egyszer voltunk Visegrádon, a 
másik alkalommal pedig a budai hegyek között töltöttünk egy napot. 

Az ifjúsági élet élénkítésére megalakították az Otthon lakói a Luther-Otthon Ifjúsági 
Egyesületet, mely célul tűzte ki az önművelést, a vallásos és hazafias érzés ápolását. 

Február hó 27.-én szerény, de jól sikerült táncestét rendeztek ifjaink. E mulatság-
legfőbb célja és eredménye a budapesti evang. társadalomba való bekapcsolódás volt. 

Az intézet iránt az 1926/27. esztendőben is élénk érdeklődés mutatkozott úgy, 
hogy minden helyet evangelikus ifjú foglalt el. Az Otthon tagjai közt volt: elsőéves 12, 
másodéves 22, harmadéves 10, negyedéves 6; technikus 20, jogász 17, orvostanhallgató 
8, bölcsész 1, közgazdasági egyet, halig. 4; bányai kerületi volt 17, dunántúli 17, dunán-
inneni 3, tiszai 8, erdélyi 2, felsőmagyarországi 3 ; lelkész-fiú volt 2, tanár-fiú 8. 

Itt említjük meg, hogy az 1927/28. tanévre az ellátási díjat havi 60 P-ben, a 
lakáspénzt pedig a szobák szerint havi 10—28 P-ben állapítottuk meg. A felvételi díj 3 P, 
könyvtári díj 4 P, zongorahasználati díj havi F50 P. 

A Luther-Otthon jövedelmét az ellátási díjakon kívül a következő adományok 
alkották: a téti egyház 8 P, a nagykanizsai 8 P, a népjóléti miniszter 240 P, a főváros 
160 P, az egyetemes egyház 800 P adománya. 

Ezen adományoknak és a megtakarított összegeknek felhasználásával 3600 pengőt 
fordíthattunk az épület tatarozására, amely a háború óta nem esett át alaposabb javításon. 

Az Egyetemes Felügyelő Úr jóvoltából egyházunkon kívüli segélyforrásból 
Pásztory Jenő és Radnay Imre 50—50 P segélyt, az egyetemes egyház adományából 
pedig egyenként 80 P-t kaptak : Freytag János, Schärfei Aurél, Timár Sándor, Neumann 
Ferenc és Petőcz Ferenc. 

Pénzadományon kívül könyveket ajándékoztak az ifjúság könyvtára számára: Csuka 
Lajos 7 művet és Svehla János breznóbányai orvos hagyatékából örökösei 31 orvosi köny-
vet, Mágócsy-Dietz Sándor 1 müvet. 

Amilyen örvendetes dolog, hogy minden esztendőben akad egy-egy jó szív, mely 
segítségére siet a Luther-Otthonnak, annyira sajnálatos, hogy ezen egyetlen egyetemi inter-
nátusunk iránt még mindig nem általános a segítésre kész érdeklődés. Nincs otthonunk-
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nak egyetlen alapítványa sem, az egyetemes egyházon kívül egyetlen egyházi, vagy világi 99-
szérvtől sem kap rendszeres támogatást. Ez az oka annak, hogy — bár sok szegény egye-
temi hallgató szorulna rá — nem tudunk kedvezményt nyújtani még a legérdemesebbek-
nek sem. Milyen áldás lenne, ha kerületeink, egyházmegyéink, módosabb egyházaink csak 
egy-egy arra érdemes ifjúnak ellátását tudnák fedezni ! Mennyi derék világi férfiút lehetne 
nevelnünk az egyháznak! Bizony jó lenne, ha ilyen alapítványok létesítésének lehetőségé-
ről gondolkodnának bölcs, kitűnő nagyjaink. 

Bemutatjuk az 1926/27. évi zárszámadást, melyet a bizottság felülvizsgált és rend-
ben talált, továbbá az 1927/28. évi költségelőirányzatot. 

Az egyetemes közgyűlés : 

1. a jelentést tudomásul veszi; 
2. háláját és köszönetét fejezi ki Kermeszky György nyugalomba vonult 

igazgatónak lelkes, egész szívvel és teljes buzgósággal végzett, eredményes' mun-
kájáért, amellyel az intézetet 16 esztendőn át vezette, a legnehezebb időkben meg-
védte a Luther-Otthon vagyonát és fenntartotta annak jó hírnevét; 

3. bizalommal és szeretettel üdvözli Vidovszky Kálmán új igazgatót és mű-
ködésére Isten áldását kéri. 

4. Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik pénzbeli, vagy könyv-adományaik-
kal segítették a Luther-Otthont, valamint azoknak is, akik istentiszteletek tartásával 
az ifjak hitéletének a fejlesztését munkálták, vagy előadások tartásával egyházhű-
ségüket erősítették, ismereteiket gyarapították ; 

5. a bemutatott zárszámadást jóváhagyja, a kezelőknek a felmentvényt a 
szokásos fenntartással megadja, az 1927/28. tanévre szóló költségelőirányzatot tudo-
másul veszi és a bizottságot az utalványozási joggal felruházza ; 

6. felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy, az Otthon helyiségei és berende-
zése generális javításra szorulván, a szükséges fedezetről lehetőség szerint gondos-
kodjék ; 

7. végül megbízza a Luther-Otthon-szemináriumi bizottság kisbizottságát, 
hogy az egyetemes egyház házában felmondandó lakások egyikében kisérletképen 
rendezzen be evangelikus hospict a Luther-Otthon kezelésében úgy, hogy a hospict 
az egyetemes egyháznak megfizesse a rendes évi bért. Ha a kísérlet a nyár folya-
mán keresztülvihető nem lenne, terjesszen a bizottság részletes indítványt a jövő 
évi egyetemes közgyűlés elé. 

100. (Sz.) Beterjesztetett a Luther-Társaság működéséről szóló jelentés. 
A Luther-Társaság a szegedi gyűlés határozata értelmében kiadta 10 esztendőre 

szóló munkaprogrammját, kiadványtervezetét, amelynek első évi termését az idén, mintegy 
25 íven, december hóban küldi szét tagjainak. E kiadványokat a tagdíjhátralékok befizetése 
tette lehetővé. Megindul továbbá az „Ösvény" is, amelynek egy része már ki van szedve, 
s lesz ismét egyházunknak egy organuma, mely életbevágó kérdéseit elvi alapon tárgyalja. 

Az évi illetményül szolgáló kiadványok a következők : 
Az „Ösvény" I—II. együttes füzete. 
Kapi Béla: „Új Élet". 
Payr Sándor: „A magyar protestáns gályarabok". 
Antal Géza: „A gályarabszabadító Ruyter Mihály". 
Luther: „A keresztyén ember szabadságáról". 
Győry Vilmos: „Franklin Benjamin", „Egy igaz polgár élete". 
Farkas Mihályné: „Légy hű mindhalálig". 
Összesen mintegy 25 íven, mely megfelel a békebeli teljesítménynek. 
A Társaság munkássága a régi mederben folyt. Előadások, vidéki ünnepek rende-

zése, előkészület hitvallási irataink kiadására, amelynek részleteiről a jövő évben teszünk 
jelentést. 

A tankönyvvállalat új életrekeltése folyamatban van. 
A Luther-Könyvtár és Múzeum új szerzeményekkel gyarapodott. Részint báró Solymosy 

volt egyet, felügyelő, részint az egyetemes egyház áldozatkészségéből birtokába jutott 
dr. Szlávik Mátyás, theol. akad. tanár úr könyvtárának. Szép ajándékot juttattak, könyvtári 
és levéltári anyagot, néhai dr. Thébusz Béla és testvérei ; újabb gazdag ajándékot köszön-
hetünk iglói dr. Szontágh Tamásnak, aki újabb 14 láda könyvvel, özv. Győry Vilmosnénak, 
aki Győry Vilmos és Győry Loránd, bold, férje és fia, kézirataival, Bartóky Józsefné, 
szül. Székács Julia és Schulek Jánosné, szül. Székács Melánia, úrnőknek, mint a Székács-
család képviselőinek, akik Székács József irodalmi hagyatékával gazdagították a könyv-
tárunkat. A könyvtár állománya körül-belül 10,000 kötetre rúg. Még karácsony előtt meg-
jelenik a Könyvtár és Múzeum első évi jelentése, mely az összes adományokat felsorolja 
s a könyvtár állapotáról részletesen tájékoztatja a közönséget. 
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100—102. Híveinknek és egyházainknak fokozott támogatására van szükség, hogy Társaságunk 
az eléje tűzött feladatokat megoldja és ezért kéri az egyetemes közgyűlés támogatását is. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, — az elért eredmények 
felett örömét fejezi ki és beleegyezik abba, hogy az egyet, egyháznak adományozott, 
vagy általa beszerzett könyvgyűjtemények, mint a Szlávik-, Szontagh-gyűjtemé-
nyek, a Luther-Könyvtár és Múzeum által kezeltessenek. A Luther-Könyvtár és 
Múzeumról szóló jelentést tudomásul veszi és adakozó jótevőinek a maga részéről is 
köszönetét nyilvánítja; úgy magát a Társaságot, mint a Luther-Könyvtárt a hívek 
és egyházi testületek támogatásába ajánlja; felhívja az írókat és kiadókat, hogy 
műveik, illetve kiadványaik egy-egy példányát küldjék meg a Luther-Könyvtárnak; 
az iskolákat pedig arra, hogy könyv- és írószerszükségletüket a Luther-Társaság 
könyvkereskedésében szerezzék be. 

101.( Sz.) Ezzel kapcsolatban bemutatja az egy. főjegyző az iglói dr. Szontagh Tamás 
által adományozott közel ezer kötetnyi könyvtárról szóló adományozó okiratot elfogadás és 
jóváhagyás végett. 

Az egyetemes közgyűlés hálás köszönetét fejezve ki adományozónak nagy-
lelkű és értékes adományaiért, az adományozó okiratban foglalt feltételeket elfogadva, 
azt jóváhagyja és a könyvtárt a Luther-könyvtár és múzeum kezelésére bízza, 
amiről jegyzőkönyvi kivonaton az adományozót értesíti. 

102. (Ky.) Kuthy Dezső, egyetemes nyugdíj intézeti ügyvivő, előterjeszti ügyvivői 
jelentését. 

A nyugdíjintézeti bizottság elmúlt közigazgatási évi működéséről s a nyugdíjintézet 
állapotáról szóló évi jelentésemet az alábbiakban van szerencsém a főtisztelendő és mél-
tóságos Egyetemes Közgyűlés elé terjeszteni. 

A multévi egyetemes közgyűléstől vett megbízás értelmében a nyugdíjintézeti bi-
zottság elkészítette az új nyugdíj intézet szabályrendelet-tervezetét. 

Ezt a feladatot elvi részében három plenáris ülésben oldotta meg (1927. VI. 7., 
VI. 16. és VI. 24.), míg a szabályrendelet-tervezet megszövegezését az erre megbízást 
nyert öttagú albizottság július 5.-i ülésében végezte el. Az 1927. évi június 24.-én meg-
tartott plenáris bizottsági ülés találta meg több sikertelen kísérlet után azt a megoldási 
módot, amely az adott helyzetben a legcélirányosabbnak és — bár szintén nagy anyagi 
követelményeket támaszt az egyetemes egyházzal, a tagokkal és a fenntartókkal szemben 
egyaránt, — keresztülvihetőnek bizonyul. Ilyennek minősítette azt teljes egyértelmű-
séggel mind a négy egyházkerület közgyűlése is, amelyeknek a javaslat alkotmányos tár-
gyaltatásra leküldetett s amelyek elvben teljesen egyetértenek a bizottság javaslatával s 
csak egyes részletkérdésekben tettek módosító, illetve kiegészítő javaslatokat. 

Isten iránti hálával azért, hogy ennek a lelkészeink és lelkészcsaládjaink jövőjét 
biztos anyagi alapra helyező nagy munkának az elvégzéséhez erőt, kitartást és bölcseséget 
adott, teszi le a nyugdíjintézeti bizottság javaslatát az egyetemes közgyűlés asztalára azzal 
a bízó reménységgel, hogy az, szabályrendelet-erőre- emeltetve, 1928 január hó l.-ével 
hatályba lép. 

Hála és elismerés illeti ennek a nagy munkának sikeres elvégzéséért az Egyetemes 
Felügyelő úr Oméltóságán kívül, aki az újabb és újabb matematikai számítások költségeit 
mindig megértő jóindulattal bocsátotta rendelkezésre, az elmúlt évi egyetemes közgyűlés 
elé került hivatalos és ellenjavaslat elkészítőit és különösen is Gyürky Pál egykori nyugdíj-
intézeti ügyvivőt, akinek az 1908-ban megalapított nyugdíjintézet újjászervezésére vonatkozó 
értékes javaslata mutatta meg a kérdéskomplexum matematikai megoldásának legjobb, 
legbiztosabb, kedvező megoldásra vezetett útját. 

Örömmel jelenthetem, hogy a törzskönyv és a járulékszámlakönyv lezárás előtt áll, 
csak még néhány esperesség befizetési jelentése hiányzik, amelyeknek beérkezése után a 
munkálat befejezést nyer. 

Az elmúlt év folyamán a következő tagok vétettek fel a nyugdíjintézetbe: 
Bélák János, Berényi Sándor, Bortnyik György, Kolbenhayer Kálmán, Menyhár 

István. Péter Henrik, Pohánka Ödön, Zeman Zoltán. 
Nyugdíjaztattak a következők: 
Isó Vince, Sass Béla (aki tévedésből már a multévi jegyzőkönyvben is mint nyug-

díjazott szerepelt) és Thomay József. Öt özvegy részére állapíttatott meg özvegyi ellátási díj. 
Ketten betegápolási segélyben is részesültek. 

Van összesen 38 nyugdíjas lelkész, 119 lelkészözvegy, 58 félárva, 8 egész árva. 
Tisztelettel beterjesztem a nyugdíjintézet 1926. évi számadását a következőkben: 
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Régi egyetemes nyugdíjintézeti számla. 102-103. 

Bevétel : 

Üllői-úti ház jöv. és kamata . . . 13,915.579 
Kamat a pénz után 5,497.716 

Az egész tőkésítve. K. 19,413.295 

Töke kimutatás : 

1918. XII. 31-én volt 4,799,969 
1919.1. 1 — 1924. XII. 31-ig tőkésítve 108,057.561 
1926. évi tőkésítés 19,413.295 

Összes tőke K. 132,270.825 = 10,581-67 pengő 

Új egyetemes nyugdíjintézeti számla. 

Bevétel : 

Egyet, egyháztól 1925. évi 1848/XX. 
áll. segély pótlására . . . IC 310,000.000 

1848/XX. t. c. áll. segélyből 1926-ra „ 550,000.000 
Tagok jár., fenntartók jár. és offert. „ 162,002.486 
Visszajött nyugdíjak . . . . ,, 84.100 
Kamatjövedelem 39,432.800 1,061.519,386 

Kiadás : 

Nyugdíjak, özv. és árva ellátási díjak K 62,742.183 
Algőver Andornak visszafiz. járulék „ 1,239.750 
Nyomtatványok „ 1,581.000 
Napidíjak, útiköltségek, tisztv. díja-

zása, pósta és egyéb kiadások „ 22,465.140 88,028.073 
1926. évi tőkésítés papírkorona . . 973,491.313 

Tö)zt kimutatás : 

1925. dec. 31-én a tőke volt . K 227,187.979 
1926. évi tőkésítés . . . . „ 973,491.313 

Összes tőke „ 1,200.679,292 - 96,054*34 pengő 

Ezekben terjesztve elő ügyvivői jelentésemet, tisztelettel megállapítom, hogy az új 
nyugdíjintézeti szabályrendelet hatálybalépésével meg fog szűnni az a mandátum, amelyet 
egyíelől a nyugdíjintézeti bizottság, másfelől pedig én, mint ügyvivő, az egyetemes köz-
gyűléstől kaptunk. Amidőn a mandátumot köszönettel visszaadom, méltóztassék megengedni 
őszinte hálám kifejezését az eddig megnyilvánult bizalomért, s kérem, méltóztassék az 
egyetemes közgyűlés az új nyugdíj intézeti bizottság megalakítása s az új nyugdíj intézeti 
ügyvivő megválasztása iránt intézkedni. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést egész terjedelmében tudomásul veszi 
és — a bizottság javaslatára — kimondja, hogy a nyugdíjintézetbe újabban belé-
pett azon tagok hátralékai, akik azokat az érvényben lévő határozmányok szerint 
visszamenőleg 60%-ban valorizáltan fizetni köteleztettek, csak 1918-tól visszamenő-
leg és 1925-től kezdődőleg fizetendők 607o-ban valorizáltan, míg az 1919—1924. 
évekre esedékes járulékaikat, tekintve, hogy az akkori tényleges tagok befizetései is 
elenyésző csekély értéket képviseltek, egészben elengedi. Az ilyen újonnan belépett 
tagok által az 1919 — 1924. évekre valorizáltan befizetett járulékok javukra leendő 
visszafizetését elrendeli. 

103. (Ky.) Az elnökség jelenti, hogy az evang. egyetemes egyházi nyugdíj intézeti 
bizottság, mint az 1908-ban alapított evang. egyetemes egyházi nyugdíjintézet törvényes 
képviseleti hatósága — úgyis mint hitelező — 1927. évi június hó 24. napján és 1927. 
évi október hó 22.-én tartott ülésében hozott határozataival megállapította, hogy a magyar-
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104. honi evangélikus egyetemes egyház — úgyis mint adós —* az Üllői-út—Szenkirálv-uccai 
épületek vétele és kiépítése alkalmából az evang. egyetemes egyházi nyugdíjintézettől 
felvett s 1919. évi január hó 1. napján 365,604 kor., azaz háromszázhatvanötezer-hatszáz-
négy koronát kitett készpénzkölcsön tartozását az 1919—1927. évek folyamán az akkor 
érvényben volt jogszabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően teljes összegében kiegyen-
lítette, sőt a nyugdíjintézetnek, mint volt hitelezőnek — idevonatkozó jogi kötelezettsége 
hiányában is — méltányosságból tartozását túlmenően is teljesített fizetéseket, — amint erről a 
magyarhoni evangélikus egyetemes egyház, illetve az evang. egyetemes egyházi nyugdíj-
intézet pénztári könyvei tanúskodnak. 

Mindezeknél fogva kijelenti, — mint hitelező — hogy az evang. egyetemes egy-
házzal, mint volt adóssal szemben, sem a tőke, sem pedig a kamattartozás tekin-
tetében semminemű további követelése nincs. 

Az egyetemes egyházi közgyűlés — az e tárgyban meghallgatott egyetemes 
egyházi pénzügyi és jogügyi bizottságok jelentését is figyelembe véve — az evang. 
egyetemes nyugdíjintézeti bizottságnak a fentebb jelzett tartozás teljes kiegyen-
lítését megállapító illetékes és jogérvényes elismerő nyilatkozatát hozzájárulóan tudo-
másul veszi s a maga részéről is megállapítja, hogy az egyetemes egyháznak 1919 
január 1-én a még 1902. és 1906. évekből származó 365,604'16 korona készpénz-
kölcsön tartozása volt a magyarországi ág. hitv. ev. ker. egyetemes egyház nyug-
díjintézetével szemben, mely tartozás sem 1919-ben, az akkor érvényben volt 
jogszabályok és joggyakorlat értelmében, sem azóta, sem jelenleg az időközben érvényben 
volt és illetve jelenleg érvényes jogszabályok és joggyakorlat szerint nem esett és illetve 
nem esik valorizálás kötelezettsége alá. Minthogy pedig az 1919. év eleje óta 
a magyarhoni ev. egyetemes egyház a fentemlített tartozásának számszerű összegét 
nemkülönben az alapszabályszerű járulékot jelentékeny mérvben meghaladó össze-
geket juttatott a nyugdíjintézetnek és pedig 1919—1924-ig 242.515,203 korona 
98 fillért, 1924—1927-ig 9.156.289,392 koronát, — ennélfogva az egyetemes egyház 
a mai napig történt mindennemű fizetésekkel nemcsak már régebben teljesen kiegyen-
lítette a nyugdíj intézettel szemben fennállott, fentemlített egész tartozását, hanem 
az ezt meghaladó mérvben eszközölt fizetésekkel — idevonatkozó minden köte-
lezettség nélkül — az anyagi helyzetét meghaladó mérvben kártalanította is a nyug-
díjintézetet a pénz elértéktelenedéséből származott vesztességeért. 

Minthogy ilykép az egyetemes egyház az 1908-ban alapított régi nyugdíj-
intézettel szemben minden tartozását teljesen kiegyenlítette, sőt a régi nyugdíj-
intézettel szemben jogi kötelezettségét meghaladó mérvben tett eleget tartozás-
kiegyenlítési kötelezettségének, az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy az egyetemes 
egyház mostantól fogva a régi nyugdíjintézetet semminemű további juttatásokban 
nem részesíti. 

Ezzel kapcsolatban utasítja az egyetemes pénztárt, hogy a jelen határozatnak 
megfelelő átkönyvelést még a folyó évben vezesse keresztül, valamint a többi 
alapítványoktól kölcsönvett összegeket fizesse vissza. 

104. (Sz.) Tárgyaltatott az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság jelentése és javas-
lata, melyben figyelemmel az 1918 óta lefolyt tragikus eseményekre, amelyeknek követ-
kezményei, nevezetesen a nyugdíjintézeti tagok igen jelentékeny részének a magyar állam, 
valamint a magyarországi evangeliküs egyetemes egyház kötelékéből való kiválása, az 
államháztartás, továbbá egész gazdasági életünk s pénzrendszerünk összeomlása, egyetemes 
nyugdíjintézetünket is a legsúlyosabb válságba sodorták, végül fizetésképtelenné tették, az 
egyetemes nyugdíjügy gyökeres reorganizálására részletesen megindokolt javaslatot tesz, 
mely javaslatnak meghallgatása és megvitatása után 

az egyetemes közgyűlés kimondja : 
1. hogy az 1908-ban szervezett egyetemes nyugdíjintézet mindazon tagjaira 

nézve, akik a trianoni békekötés folytán elszakadt területen maradtak s egyúttal a 
magyarországi ág. hitv. evang. egyetemes egyház kötelékéből kiváltak, a szabály-
rendelet 25. §. b) pontja és 46. §-a nyer alkalmazást, vagyis egyrészt nyugdíj-
igényüket s eddig folyósított nyugdíjukat elvesztik, másrészt a szabályszerűen ki-
rótt és befizetett járulékok visszatérítésére igényük nincs. Vitás esetben a tagság 
kérdésében a nyugdíjintézeti bizottság véglegesen dönt; 

2. hogy az elszakadt részeken maradt s a magyar állam, illetve a magyar-
országi ág. hitv. ev. egyetemes egyház kötelékéből kivált tagok, amennyiben e köte-
lékbe újból visszatérnek és az időközi tagsági és fenntartási járulékok kétszeres 
összegét a törvényes késedelmi kamatokkal együtt a mindenkori nyugdíjintézeti 
szabályrendeletnek megfelelően az újonnan létesítendő nyugdíjintézet pénztárába 
befizetik, igényjogosultságukat — időközi szolgálati éveik teljes beszámításával — 
visszanyerhetik ; 
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3. minthogy pedig az 1908-ban alapított nyugdíjintézet egykori díjtartaléka- 104-107. 
nak teljes devalválódása következtében fizetésképtelenné vált, azt feloszlatja, érték-
maradványainak kezelését átveszi, a jelenlegi Magyarország területén lakó, tehát 
most is az evang. egyetemes kötelékében álló és már nyugdíjazott tagoknak azon-
ban az 1908-ban szervezett nyugdíjintézettel szemben szerzett jogaira való tekin-
tettel az e célra folyósított és a jövőben folyósítandó rendkívüli nyugdíjas állam-
segély keretei között ád nyugellátást s esetleg segélyt ; 

4. a jelenlegi Magyarország területén maradt, még nem nyugdíjazott, tehát 
működő tagok részére új nyugdíjintézetet alapít s kimondja, hogy a szolgálati évek 
szempontjából szerzett jogaik épségben tartatnak s azokat az újonnan létesítendő 
egyetemes nyugdíjintézetben érvényesíthetik; 

5. hogy az 1925-től befolyt, fel nem használt s már az 1925. évi egyet, 
közgyűlés 10. jkvi pontjában foglalt határozat szerint külön számlán kezelni ren-
delt fenntartói és tagsági járulékok s egyéb bevételek az újonnan létesítendő nyug-
díjintézetet illetik meg. 

105. (Ky.) Az egyetemes nyugdíjintézeti ügyvivő beterjeszti a nyugdíjintézeti 
bizottság által megállapított az új nyugdíjintézetre vonatkozó szabályrendelet-tervezetet az 
egyházkerületek vonatkozó felterjesztéseivel együtt. Beható tárgyalás után az egyetemes 
közgyűlés 

a szabályrendeletet e jegyzőkönyv függelékében foglalt alakban elfogadja, 
szabályrendelet-erőre emeli s elrendelve egyben annak 800 példányban leendő 
kinyomatását, egyhangúlag köszönetet szavaz az elnökségnek, dr. Mikler Károly 
nyug. jogakadémiai dékánnak, Lorge Róbert matematikai szakértőnek, Schöll Lajos 
esperesnek, Wagner Ádám lelkésznek, Kuthy Dezső ügyvivőnek és mindazoknak, akik 
a nyugdíjügy rendezésén fáradoztak, s akiknek munkája alapján ezt a nagyfontosságú 
kérdést végérvényesen rendezni sikerült. 

Az ügyvivő és az ellenőrzéssel megbízandó szakmatematikus együttes 
illetményeit az egyetemes közgyűlés havi 150 pengőben állapítja meg, az elosztás 
arányának megállapításával az egyetemes felügyelőt bizva meg. A pénztáros és 
ellenőr illetményeit a pesti magyar egyházzal létesített megállapodás szerint folyó-
síttatni rendeli. 

Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság tagjaivá a hivatalból tagokon kívül 
a következőket választja meg: Sárkány Béla, Mihalovics Samu,-Wagner Ádám, 
dr. Dómján Elek. 

106. (Ky.) A nyugdí jintézeti bizottság idevonatkozó javaslatára az egyetemes közgyűlés 
még a következő határozatokat hozza: 

felterjesztést intéz a kormányhoz, kérve arra az esetre, ha az önálló hitok-
tatók nem kapnának állami nyugdíjjogosultságot, az új nyugdíjintézet részére 
pótállamsegély kiutalását azon a címen, hogy annak az önálló hitoktatók is tagjai, 
akiknek nyugdíjáról, bár állami javadalmat élveznek, az állam részéről nem történik 
gondoskodás, tekintve, hogy ilymódon az új nyugdíjintézet tulajdonkép az állam 
helyett is kötelezettséget vállal magára; 

kimondja, hogy a kivételes és rendkívüli nyugdíjas államsegélyben részesülők 
jelenlegi állományának létszámapadása következtében a nevezett államsegélyből 
felszabaduló összegek a lehetőség szerint a mindenkori igényesek esetenkénti 
rendkívüli segélyezésére fordítandók ; 

felterjesztést intéz a kormányhoz, hogy, amiképen a kongrua megállapításánál 
az egyetemes nyugdíjintézeti járulékot a beszámítható fizetésből az állam leszámította, 
a megszűnt nyugdíjintézet és az új nyugdíjintézet által megállapított járulékok 
közötti különbözetet is számítsa be, illetve annak összegével emelje fel a kongruát. 

107. (Sz.) Beterjesztetett a Magyarhoni Ág. H. Ev. Misszióegyesület következő jelentése: 
Az idei. közgyűlést s a vele kapcsolatos missziói istentiszteleteket és ünnepélyeket 

október 22, és 23.-án Budapesten tartottuk meg. Hat istentisztelet volt s egy magyar s 
egy német missziói estély, melyek gazdag tartalommal és nagy érdeklődés mellett folytak 
le, mit a befolyt 467-77 pengő offertórium is bizonyít. A közgyűlés a leköszönt dr. Schneller 
Aurél helyébe dr. Molnár Gyula itélő táblai bírót választotta világi elnökké, Tliuróczy Zoltán 
győri lelkészt pedig egyházi másodelnökké. Ellenőr a leköszönt Morhács Márton helyett 
Rimár Jenő, budapesti vallástanár, lett. Az egyesület 1926. évi bevétele 11.572,490 K volt, 
amely összeggel főkép a lipcsei ev. luth, misszióegyesületet segélyeztük. A hittérítés 
ügye iránti érdeklődés hazai egyházunkban ujabb sokat ígérő lendületet vett. 

Tudomásul szolgál. 



III. 

-113. 108. (Sz.) A multévi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 112. pontja kapcsán 
bejelenti a pénzügyi bizottság, hogy a gróf Róth-Teleki féle ösztöndíjak az 1926—27. tan-
évre az egyetemes egyház közigazgatási pénztárából nyert ösztöndíj-segély felhasználásával 
akként oszttattak ki, hogy 16 tanuló egyenként 10 pengő ösztöndíjat kapott és pedig Aszó-
don 2, Békéscsabán 6, Budapesten 5 és Szarvason 3 tanuló. 

Jóváhagyólag tudomásul szolgál. 

109. (Sz.) Ezzel kapcsolatban beterjeszti a pénzügyi bizottság nyolc theológus ké-
relmét, akik tanulmányaik külföldi egyetemeken leendő folytatásához segélyt kérnek. 

Az egyetemes közgyűlés a kérvényeket kiadja az egyetemes felügyelőnek 
és felkéri, hogy a -Hunfalvy- és a Blankenstein-ösztöndíjakat, a költségvetésbe e 
célra felvett összeggel kiegészítve, juttassa arra érdemes kérvényezőknek és a többi 
folyamodókat is részesítse legjobb belátása szerint külföldi tanulmányi segélyben. 

110. (Sz.) A lelkész-segélyezési alap bizottsága nevében az egyetemes főjegyző be-
jelenti, hogy a rendelkezésre álló összegből a szabályrendelet és a közgyűléstől nyert fel-
hatalmazás alapján kiosztotta a segélyeket és pedig 72 igényjogosult gyermek után 
egyenként 200.000 k., azaz 16 pengő összegben, továbbá 2 családnak kivételes és rend-
kívüli segély címén 24—24 pengőt folyósított. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és a 
segélyösszeg megállapítása tárgyában adott felhatalmazást megújítja. 

111. (Sz.) Beterjeszttetett a Hrabovszky Zsigmond alapítványi bizottság jelentése: 
Az alapítványi gondnok által bemutatott 1926. évi zárszámadás szerint az alapít-

ványi tőke 
az 1925. év végén 277,313 korona 
az 1926. évi gyarapodás . . . 12,764 „ 
s így az 1926. év végén kitett 290,077 koronát, = 23 pengő 21 fillért. 

A számadást megvizsgáltuk, az egyes tételeket, a pénztári okmányokkal össze-
hasonlítván, teljesen rendbenlevőknek találtuk, minek folytán, fenntartván a kimutatott és 
az egyetemes pénztárban őrzött értékeknek az egyetemes számvevőszék részéről leendő 
megvizsgálását, Bendl Henrik alapítványi gondnoknak a felmentvényt megadtuk. 

Az alapítványi tőke majdnem teljes devalvációja miatt az ösztöndíjak nem voltak 
kiadhatók. 

Tudomásul szolgál. 

112. (Sz.) Beterjeszttetett a Magyarorországi Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyház 
Egyetem pénztárának kezelésében lévő báró „Prónay Dezső" emlékalapról szóló jelentés: 

1926. január 1-én a tőke összege volt 1.554,850"— korona., 
decz. 31-én kamatjövedelem . 113,900*— „ 

„ 31-én a tőke összege volt 1.668,750*— korona = 133 pengő 50 fillér. 

Ezen tőke elhelyezése : 
8 db. Magy. Orsz. Közp. Takarékpénzt, részvény 921,600 korona 
a Magy. Orsz. Közp. Tak.-pénztárnál folyó számlán 747,150 „ 

összesen: 1.668,750 korona = 133 pengő 50 fillér. 
Tudomásul .szolgál. 

113. (Sz.) Beterjeszttetett az egyet, levéltáros jelentése az egyetemes levéltárról: 
Jelentem, hogy az egyetemes egyház által megküldött közgyűlési iratok lajstromoz-

tattak s jelenleg a boldogult elődöm, mint előadó, által kezelt egyetemes tanügyi bizott-
sági iratokat rendezem. 

A cédulakatalógusnak és a levéltári jegyzéknek III. kötettel való kiegészítése folya-
matban van. Az új kötet megjelentetése előtt azonban a levéltári Jegyzékek használatát 
megkönnyítő Index kiegészítését tartom szükségesnek. Az Index ugyanis elődöm hivata-
loskodása alatt az I. kötetre vonatkozólag már elkészült; de az — a II. kötetben ismer-
tetett kéziratok tekintetében, valamint a III. kötetben közlendő levéltári anyagra vonat-
kozólag — még kiegészítésre szorul. 



A levéltár kiegészítő részét képező könyvtár nagyobb részét az I. emeleti tanács- 113 116. 
terem könyvszekrényeiben helyeztem el; többi része rendezés alatt áll. A megürült föld-
szinti szekrényekben az egyetemes gyámintézet iratait helyezem el. 

A bányai egyházkerület levéltári anyagának nagyobb részét az előszobából — az 
egyetemes felügyelő úr hozzájárulásával — a levéltár belső, tűzmentes helyiségébe vitet-
tem át. 

Végül jelentem, hogy a multévi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 126. pont-
jában foglalt felhívás csaknem teljesen eredménytelen maradt miért is a jegyzőkönyvek-
nek, értesítőknek s egyéb nyomtatványoknak beküldését s a hiányok pótlását csak levele-
zés útján tudom majd biztosítani. 

Minthogy pedig nézetem szerint a levéltárnak magában kell foglalnia minden hiva-
talos nyomtatnányt és egyéb az evang. egyházat érdeklő kiadványt, s ezeknek beszerzése — 
az egyházi lapok, jegyzőkönyvek folytonos szemmeltartása mellett — rendszeres levele-
zést igényel, kérem a közgyűlést, hogy részemre e célra legalább 200 pengő összegű 
irodaátalányt biztosítani méltóztassék. Tekintettel továbbá arra, hogy az irodalmi termé-
keknek ingyenes beküldésére csak kivételesen lehet számítani, s másfelől a levéltár hasz-
nálhatósága érdekében az is elengedhetlen követelményt képez, hogy az a legszük-
ségesebb segédkönyveket és egyháztörténeti munkákat magában foglaló kézikönyvtárral 
kiegészíttessék — (meglevő könyvtárunk e részben meglehetős hézagos) nagyon kívánatos, 
hogy egyetemes egyházunk e célra 300 pengős beszerzési átalányt is rendelkezésemre 
bocsásson. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és újból felhívja az 
összes egyházi hatóságokat, hogy jegyzőkönyveiket, jelentéseiket stb. az egyet, 
levéltárba évenként szolgáltassák be, hasonlóképen az egyházi lapok szerkesztőit és 
az evang., irodalom művelőit, hogy sajtótermékeik és műveik egy-egy példányával 
gazdagítsák az egyet, levéltárat. 

114. (Sz.) Olvastatott dr. Scholtz Oszkár gondnoknak az egyetemes egyház Üllői-út 24. 
és Szentkirályi-u. 51. számú épületeinek kezelésére vonatkozó jelentése az 1927. évről: 

Az egyetemes egyház épületeinek 1927. évi kezelésére vonatkozólag jelentem, hogy 
a lakásbéreket az érvényben levő kormányrendelet értelmében fokozatosan emeltem s így 
azok a f. évi novemberi negyedben már az eredeti alapbérek 70%-át fogják kitenni; az 
üzletbérek pedig f. évi májusi, illetve augusztusi hatállyal átlagosan már az alapbérek 
100%-ára emelkedtek. 

Másrészről azonban a háznak karbantartása még most is jelentékenyebb összegeket 
igényelt, mert a régi épület cserepezése alaposabb renoválásra szorult s a bérház III. eme-
leti udvari folyosójának üvegtetőzetét, mely a tetőről lecsuszamló jeges hórétegek nyo-
mása alatt folytonosan töredezett, kénytelen voltam erős bádogtetővel helyettesíteni. 
Ezenkívül a Luther-Otthon igazgatói lakásának az igazgató változással és a püspöki szobák 
áthelyezésével kapcsolatosan eszközölt átalakítása, valamint a központi irodai helyiségek-
renoválása mintegy 4000 P rendkívüli kiadást okozott, mindez azonban egyetemes egy-
házi érdekből elkerülhetetlenül szükséges volt. 

Jelentem még, hogy az Adria-bazár bérlőjének helyiségét, az illetővel szemben bírói-
lag is érvényesített és jogerőssé vált felmondás folytán, a jövő évi májusi negyedtől a 
Luther-Társaság könyvkereskedése veszi át, miáltal egyházunknak régi óhaja teljesül, a 
Luther-Társaság könyvkereskedése főútvonalra kerül. 

Egyébként a bérek rendesen befolytak, hátrálék nincsen, lakásüresedésre azonban 
csak a szabad forgalom helyreállása esetén számíthatunk. 

Tudomásul szolgál. 

115. (Sz.) A püspökök által beterjesztett jelentések szerint az elmúlt 1926/27. 
egyházi közigazgatási évben lelkészi szolgálatra a következő lelkészjelöltek avattattak fel : 

a) a bányai egyházkerületben: Váczi János, Chován József, Liska Ferenc, Sólyom 
Jenő, Ruzsicska László, Szlany Pál, 

b) a dunántúli egyházkerületben : Szabó József, Bojsza János, Gritsch Mátyás, Csillag 
Ferenc, Skolits Sándor, Budaker Oszkár, Jánossy Lajos, Bécsi Sándor. 

Tudomásul szolgál. 

116. (Sz.) A váci siketnéma intézet vallástanítója, Sommer Gyula váci lelkész, jelenti, 
hogy az 1926'27. tanévben 8 evang. növendék volt az intézetben és részesült vallásos 
gondozásban. 

Tudomásul szolgál. 



III. 

117 -118. 117. (Sz.) A mullévi jegyzőkönyv 36. pontja kapcsán az egyetemes egyházi és 
iskolai névtár kiadása tárgyában beterjeszttetett a következő jelentés : 

A Luther-Társaság és dr. Kilényi Lóránt, Bethlen-szövetségi ügyvezető alelnök, az 
Egyetemes Névtár kiadására vonatkozó engedélyöket egyesítvén, abban állapodtak meg, 
hogy a Névtár közös szerkesztésben ugyan, de a Luther-Társaság kiadásában fog meg-
jelenni. A próba-kérdőivek elkészültek s azokat, a beérkezett javaslatok szerint módosítva 
és kiegészítve, a szerződés megkötése után nyomban szétkiildjük. 

A Névtár az eddigi Névtáraknál részletesebb és újabb rendszerű lesz. Viszont ki-
maradnak a kerületek történetére vonatkozó vázlatos előadások, amelyeknek névtárban 
különösebb jelentőségük nincsen s amelyek könnyebben megszerezhetők s alaposabban 
tanulmányozhatók más egyházi kiadványokban. 

A Névtárba az ujabb idők szükségletének megfelelő fejezeteket is felveszünk, külö-
nösen a külföldi kapcsolatok tekintetében, ami hézagot pótol. 

A kötet képe nagyjában a következő lesz : ' 
I. A magyarországi evang. egyetemes egyház jelenleg magyar uralom alatt álló 

része, gyülekezetenként, egyházmegyénként, kerületenként feltüntetve az elszakított terü-
letek gyülekezeteit, régi és új névvel. Erre egyéb okokon kívül szükség van azért is, 
mivel családi, anyakönyvi s egyházi kapcsolatok az érintkezések megkönnyítését követelik. 
Szóval a magyar szent korona országainak területéből a békekötés előtti egyetemes egy-
ház névtára alkotja az első részt, iskolákkal, intézményekkel együtt. A lélekszámot az 
1925. évi népszámlálás alapján közöljük. 

A statisztikai táblázatokban természetesen csak a csonkaország számadatai szere-
pelnek. 

II. Az erdélyi szász országos egyház névtára. 
III. A magyarországi ref. egyház képviselete, konvent, kerületek, egyházmegyék 

elnökségei, iskolái, nevezetes közintézményei, olyan terjedelemben, mint a régi naptárak-
ban szokásos volt. 

IV. Magyarországi közös prot. intézmények. 
V. Magyar prot. felsőházi képviselet. 
VI. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium. 

VII. Külföldi evang. orsz. egyházak képviselete. Itt külön említtetnek az ú. n. utód-
államok egyházi .szervezetei, továbbá a német, svéd, amerikai stb. egyházak. 

Függelékül : a ref. egyházak képviselete egész röviden. 
VIII. Külföldi evang. és közös prot. theol. fakultások, szemináriumok, az élvezhető 

jótéteményekkel, a legfontosabb tanulmányi adatokkal. 
IX. Az unitárius egyház oly terjedelemben, mint a hazai ref. egyház. 
X. Tájékoztató a hazai szektákról. 

Ebből nyilvánvaló, hogy tervezett Névtárunk úttörő munka lesz, mert minden ada-
tot magában foglal, amire egyházunknak szüksége van. Nagy anyagi befektetést igényel, de 
az egyetemes egyház anyagi hozzájárulása nélkül is megvalósítható, ha az egyetemes 
közgyűlés biztosítja legalább 800 példány elhelyezését, ami körülbelül megfelelne a lel-
készi állások, felügyelők, leány- és missziói egyházak számának. Egyébként a segélyezés, 
vagy biztosítás más célra vezető formáját is elfogadjuk, csak azt kérjük az egyetemes 
közgyűléstől, hogy az egyetemes egyház képviseletét hatalmazza fel a szerződés meg-
kötésére, hogy a munkához nyomban hozzáfoghassunk. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, kijelenti, hogy 800 
példány elhelyezéséről gondoskodik és felhatalmazza az elnökséget, hogy a szük-
séges szerződést megkösse. Újból felhívja az összes érdekelteket, hogy a kérdő-
íveket pontosan töltsék ki és sürgősen küldjék be. 

118. (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) a levéltári index kinyomatása (124/917); 
d) a pozsonyi theol. tanároknak az állami nyugdíjintézetbe történt átlépése folytán 

fizetett nyugdíj illetményekről szóló végelszámolás (120/918); 
e) az egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet elkészítése (30/918); 



III. 

f) az egyetemes egyháznál kezelt alapítványok es alapokrol szolo tájékoztato kimu- 118-119. 
tatások összeállítása (139/918); 

g) evangélikus sajtó és nyomda létesítése (19/921); 
h) a jubiláris szeretetházalap gyűjtése. 

119. (Sz.) Végül az elnöklő egyetemes felügyelő a közgyűlés tagjainak kitartó érdek-
lődésükért, Geduly Henrik püspök az elnöklő egyetemes felügyelőnek a tanácskozások oda-
adó, szakavatott, tapintatos és bölcs vezetéseért az egyetemes közgyűlés nevében köszönetet 
mondott, mire a közgyűlés Geduly Henrik püspök buzgó imájával befejeztetett. 

Báró Radvánszky Albert s. k., 
sgyetemes egyházi és iskolai felügyelő, 

világi elnök. 

Geduly Henrik s. k., 
püspök, egyházi elnök. 

Dr. Szelényi Aladár s. k. 
világi egyetemes fő jegyző. 

Bancsó Antal s. k., 
egyházi egyetemes főjegyző. 

Dr. Lehotzky Antal s, k. 
világi tb. egyetemes fő jegyző. 

Dr. Petrik Aladár s. k., 
világi egyetemes al jegyző. 

Tóth József s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Kardos Gyula s. k., 
egyházi egyetemes al jegyző. 

Hitelesítjük : 
Dr. Zsigmondy Jenő s. k. D. Raffay Sándor s. k. 

Dr. Zelenka Lajos s. k. Broschkó G. Adolf s. k. 

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

Kuthy Dezső s. k. 



FÜGGELÉK. 

I. 

Az evang. egyetemes egyház 1926. évi zárszámadása. 

a) Közigazgatási számla. 

Bevétel : 

. 763.965,545 kor. 
, . 32.036,400 „ 
. . 705.000,000 „ 
. . 833.132,000 „ 
. . 51.183,739 „ 

léből. 9.270,630 „ 

Multévi maradvány . 
Külföldi segélyek 
Államsegélyből 1848/XX. . . 
Rendkívüli államsegélyek . . 
Kamatjövedelem 
Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedeli 
Vegyesekből . 201.158,600 „ 2,595.746,914 kor. 

Kiadás : 

Rendkívüli államsegélyből püspöki karnak 618.000,000 kor. 
Egyetemes tisztviselők díjazása . . . 157.478,410 „ 
Segélyek ' 399.627,000 „ 
Külföldi segélyekből 170.920,000 „ 
Útiköltségek és napidíjak 52.109,100 „ 
Nyomtatványok 32.143,000 „ 
Központi hivatal költsége . . . . . . 48.229,037 „ 
Vegyesekre 135.561,025 „ 
Diák-Otthonra. . . 10.000,000 „ 
Missziói alapra 24.915,600 „ 
Zsinatelőkészítő költségre 50.000,000 „ 
Új egyetemes nyugdíjintézetnek . . 153.081,892 „ 
Lelkészsegélyezési alapnak . . . . 20.000,000 „ 
Diakonissza-alapnak 10.000,000 „ 
Külföldi összeköttetések fenntartására . 110.546,144 „ 
Selmecbányái lyceum ügyében . . . 185.551,900 „ 
Függő kötelezettségek fedezésére át-

utalva 269.578,500 „ 
Közigazgatási célokra, maradvány . . 148.005,306 „ 2,595.746,914 kor. 

b) Alapok és a lapí tványok. 

1. Az egyetemes egyház szabad rendelkezési tökéi. 

Saját tőkevagyona . 89,304 kor. 
Tartalékalapja . . . . . . . . . 46,071 „ 
Bauhofer György-alapítvány . . . •. 303 „ 135,678 kor. 

Átvitel 135,678 kor. 
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Áthozat 135,678 kor. 

2. Átmeneti jellegű tökéi. 

Függő kötelezettségek fedezésére fenn-
tartott tartalék 288.056,000 kor. 

Egyetemes közalap 1925. évi jövedelme 101.920,348 
„ adóalaptartalék 4.853,857 

Theol. tanárok fizetéskiegészítési tartaléka 73,384 
Gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány ma-

radványa 13,369 
Segédlelkészi congrua 50,500 
Szeminárium-alapra 149.073,000 
Diakonissza-alapra 13.464,040 
Zsinati költségre 34.605,575 
Orosz ínségesekjavárabefolytadományok 33.752 
Közigazgatási célokra fenntartott összeg 148.005,306 
Nyugdíjas lelkészek, özvegyek és árvák 

államsegélye 14.608,474 754.757,605 kor, 

3. Ösztöndíjalapok. 

Gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány . 
„ tartaléka 

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

91,146 
335 

17.914,818 
7,028 

24,297 
134,009 
132,200 

kor. 

18.303,833 kor 

4. Határozott célú alapok és alapítványok. 

Régi egyetemes nyugdíjintézet: 132.270,825 kor 
Új egyetemes nyugdíjintézet tőkéje: 1,200.679,292 „ 
Hangya új nyugdíj intézeti alapítványa . 80.000,000 „ 
Kegydíjalap 23.260,892 „ 
Egyetemes közalap . . . *". . . 50.902,703 „ 
A theol. akadémia tőkéje 17.677,098 „ 
Zelenay Gedeon-alapítvány (theol. aka-

démia javára) 34,767 „ 
Eőry Sándor-alapítvány (a Luther-Otthon 

javára) 103,212 „ 
Haubner Máté-alapítvány (gyámintézeti 

és árvasegély) 43,383 „ 
Dr. Weszter Lajos-alapítvány. . . 8 2 , 9 2 1 „ 
Lelkészsegélyző-alap 5.621,977 „ 
Lelkész-árvaalap 1.050,138 „ 
Jubiláris szeretetházalap 12.953,963 „ 
Báró Prónay Dezső-emlékalap . . . 1.668,750 „ 
Br. Prónay Dezső szeretetházalapítványa 2.012,457 „ 
Ezredéves pályaműalap 9,619 „ 
Brassói magyar egyház letétje . . . 859 „ 
Báró Solymossy Lajos alapítványa . . 79,722 „ 
Diák-Otthon-alap 16.731,021 „ 
Luther-Otthon-alap 22,000 „ 
Theol. tanárok segélyalapja . . . . 6,614 „ 
Báró Prónay Dezső egyházi és családi 

alapítványa 2.000,001 „ 
Sajtóalap 1.362,486 „ 
Theológiai otthonénépítés alapja . . 51.069,000 „ 1,599.643,700 kor. 

A tőkék összege 2,372.840,816 kor. 
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e) A tőkék elhelyezése. 

1. Értékpapírokban 
Takarékpénztári betét és készpénz . . 

3. Üllői-úti 24. sz. ház 
4. Koráikönyvre előlegezett összeg . . 
5. Egyet, adóalapnak előlegezett összeg 
6. Egyéb követelés . . . . . . 

84.264,550 kor 
2,278.247,638 „ 

656,614 „ 
2,071 „ 

7.795,263 „ 
1.874,680 „ 

A vagyon összege 2,372.840,816 kor 

A magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyházegyetem 
1928. évi költségvetése. 

1. Összes államsegély. 

BEVETEL. 
Pengőértékben, 

a) 1848: XX. t.-c. értelmében . 218,000'— 
b) Orsz közalapsegély 14,500'— 
c) Theol. akad. segely . , 4.400'— 
d) Nyugdíjasok, özv. és árvák segélyezésére '230.862 — 
e) Segedlelkészek kongruájára 31,279'68 
/ ) Tábori püspök államsegélye 10,800'— 509,841 '68 

KIADÁS. 

a) Bányai kerületnek közig, célokra 24.807'— 
b) Dunáninneni „ „ „ 12,603'— 
c) Dunántuli „ „ „ 27,000'-* 
d) Tiszai , w „ 1 5 . 5 0 0 ^ ^ / 
e) Új egyet, nyugdíjintézetnek 1848: XX. egyharmada . . . 72 Q^tP--
f ) Új egyet, nyugdíjintézetnek rendk. segély 37,334'— 
g) Közalappénztárnak 14,500'— 
h) Egyet, adóalappénztárnak 24,000 — 
i) Theol. célokra 4 400- — 
j) Nvugdíjasok, özv. és árvák segélyezésére 230,862' 
k) Segédlelkészi kongruára 31,279 68 
l) Tábori püspöknek tiszteletdíj 10,800'— 
m) Egyet, közigazgatási pénztárnak 4,000'— 509 841'68 

2. Közalappénztár. 

BEVÉTEL. 

a) Kamatjövedelem 500'— 
b) Kerületek járulékaiból . 4,900 — 
c) Országos közalapsegély 14 500'— 19,900'— 

KIADÁS. 

a) A jövedelem 20%-a a tőkéhez 3 .980^-
b) A közgyűlés rendelkezésére áll 15,1)20'— 

3. Régi egyetemes nyugdíjintézet. 

a) Kamatokból 
Az egész tőkésítendő. 

500'— 
500 



4. Új egyetemes nyugdíjintézet. 

BEVÉTEL. 

a) 1848: XX. t.-c. államsegélyből ' 2,666' — 
b) Ta»ok és fenntartók alapítási díjának Vf. r é s ? e 72,000'— 
c) Tagok és fenntartók évi járulékai 108.000'— 
cl) Kamatokból 8,500'— 
r) 1848: XX t.-c. áll segélyből rendkiv. segél} . . . . . 37.334' — 
f ) A közalapból állandó segély 10000'— 308.500 — 

KIADÁS. 

a) Nyugdíjasok, özv. és árvák ellátása . 50,000' — 
b) Hozzájárulás a pénztári tisztviselők javadalmazásához . . . 1,926'— 
c) Költségekre - 3.074'— 55 0 0 0 ' -

A maradvány tőkésítendő. 253,500' 

5. Nyugdíjasok államsegélye. 

BEVÉTEL. 

a) Államsegélyből 230 8 6 2 ' - 230 ,862 ' -

KIADÁS. 

Nyugdíjasok, özv. és árvák segélyezésére és költségekre . . . 230,862'— 230,862'— 

(>. Egyetemes adóalappénztár. 

BEVÉTEL. 
1848: XX. t.-c. államsegélyből . . . . ( . . . . . . . . 24,000'— 

KIADÁS. 

Városi és missziói egyházak segélyezése, adóterhek csökken-
tése és rendkívüli segélyezés 24,000'— 

7. Lelkészsegélyezési-alap pénztár. 

BE VETE L. 

a) Kamatjövedelem 100*— 
b) Közigazgatási pénztárból 2,000'— 2,100'— 

KIADÁS. 

a) 25°/o tőkésítendő • . . 525'— 
b) Segélyekre marad v 1,57a.— 

8. Egyet, egyház közigazgatási pénztára. 

BEVÉTEL. 

a) 1848 : XX. t.-c. államsegélyből 4,000 — 
b) Kamatokból 5,000'— 
c) Üllői-ut 24. sz. házbérjöv. . . v - 5,000 — 
d) Alapítványok kezelési díjaiból 20'32 14,020'32 

KIADÁS. 
1. Tiszti díjak : 

a) Egyházi főjegyző 100'— 
b) 2 egyházi aljegyző 50' — 
c) Egyetemes levéltáros 600'— 
d) Pénztári hivatal 15"/„-os hozzájárulása a Bp deáktéri ág. 

h. ev. testvéregyházak pénztárába 2,889' — 
e) Tanügvi bizottsági előadó 200'— 3,839'— 

2. Egyet egyházi elnök útiátalánya 1,000'— 
3. Napidíjak és útiköltségek 3,000'— 
4. E^yet. törvényszéki költségek 1,600'— 
5. Nyomtatványok 2,400 — 

Átvitel™ ! ! ! " 11.839---
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A thozat . . . . 11.839-
0. .4c egyetemes központi iroda költségeire 8,000'— 
7. Missziói költségekre . 4,000"— 
8. Illetékegyenérték 600'— 
9. Zsinatelökészités költségeire 3,000'— 

10. Külföldi összeköttetések fenntartására és reprezentációs 
költségekre 3,000 — 

11. Vallástanítás a váci siketnémaintézelben . . . . . . . 80"— 
12. Ösztöndijakra 400 — 
13. Segélyekre: 

a) Soproni tanítóképzőnek 1,600"— 
b) Miskolci „ 1,600"— 
c) Szarvasi tanítónőképzőnek 1,600"— 
d) Luther-Otthonnak 5 kedvezményes helyre elsősorban lel-

készek fiai x'észére à 100"— P 500'— 
Luther-Otthonnak dologi kiadások fedezésére . 2000"— 2,500" — 

e) Az „Evangélikusok Lapja" részére 360 — 
f ) A „Harangszó" részére 120'— 
g) A „Christlicher Hausfreund" részére 40"— 
h) A Magy. Prot. írod. Társaságnak 160'— 
i) Evang. papnék lapjának 200'— 
j) Az E. E. E. Gyámintézetnek 640'— 8,820 — 

14. Luther-könyvtár és múzeumnak 1,000'— 
15. Sajtó személyi és dologi kiadásai 4,000"— 
16. Lelkészsegélyző-alapnak 2,000"— 
17. Diáksegélyző-alapnak 1,000"— 
18. Diakonisszaintézmény létesítésére és fenntartására. . . . 800'— 
19. Theol.-Otthonnak lakbér- és élelmezési segély . .4,000 — 

Theológusoknak tandíj- és vizsgadíj-segély . . 6,000"— 10,000"— 
20. Egyetemes levéltár reszere : 

a) Levéltári irodai költség-á'alány 200'— 
b) Könyvbeszerzési átalány 300'— 500'— 

21. Előre nem látható és rendkívüli köllsegek fedezésére . . . 11,600 — 
70,639' — 

Összes bevétel 14,020'32 
Összes kiadás 70.639'— 
Mutatkozik fedezetlen hiány 56,618"68 

Budapest, 1927 október 20-án. 

Szelényi Gyula s. k. 
pénzt , ellenőr. 

Bendl Henrik s. k 
egyet. egyh. pénztáros . 
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Jelentés az iskolák 1926/27. évi állapotáról. 

Az iskolákban a tanulmányi és fegyelmi állapotok megfelelőek voltak. Az iskolák munkája az 
tértesítők tanúsága szerint betegségek következtében előállott jelentéktelen mulasztásokat, illetőleg sziine-
eléseket leszámítva, zavartalanul folyt. A tanárok, tanítók nagy többsége a belmissziói és társadalmi 
munkálkodás terén is megtette kötelességét. A tanár- és tanítóegyesületekben eleven élet lüktetett. 

A theológiai fakultásról, bár állami, jegyezzük fel itt mégis, hogy a mult tanévben 6 tanára, 
1 előadója és 75 hallgatója volt. 

A) Az eperjes—miskolci jogakadémia. 

Egyetlen, féltve őrzött jogakadémiánk ideiglenes otthonában államsegély nélkül is szépen virágzik. 
Az ifjúság az előadások hallgatásával és a szemináriumokban való munkálkodással szorgalmasan készült 
választott hivatására. Társadalmilag pedig különösen egyesületei és bajtársi szövetségei útján számottevő 
és általánosan nagyra értékelt tényezője volt Miskolc életének. A tizenkét tanár kiváló irodalmi működé-
sével és egyház-társadalmi téren kifejtett önzetlen szereplésével dicsőségére vált egyházunknak. Kieme-
lendő, hogy Bruckner Győző dékán megtartotta a Magyar Tudományos Akadémián székfoglalóját a vér-
tanú Kray Jakabról szóló értekezésével. A jogakadémia jótékony alapítványai lassan bár, de állandóan 
gyarapodnak. Az akadémiai almanach eleven képet ad az intézet egész életéről. A hallgatók száma a 
II. félévben 359 volt, felekezeti megosztás szerint 2 0 % - b a n evang., 60%-ban protestáns, 92%-ban keresztyén. 

B) Fiú-középiskolák. 

A két főgimnáziumban (budapesti és szarvasi) és az öt reálgimnáziumban (aszódi, békés-
csabai, bonyhádi, nyíregyházai és soproni), az értesítők után ítélve, buzgón és sikeresen folyik a tanítás 
és nevelés munkája. Örvendetes, hogy á" görög nyelvet, mint rendkívüli tárgyat, a reálgimnáziumokban 
is lanítjak s így ezzel az eszközzel is ápolják azt a szellemi egységet, mely a fiúközépiskoláink között 
eddig fennállott. Mint modern nyelvet, a német mellett Békéscsaba, Bonyhád és Sopron az angolt, Aszód 
és Nyíregyháza pedig a franciát tanítja. 

Az egyházias és hazafias szellemet híven ápolják. Az ifjúsági gyámegyletek, amelyek általában 
mintegy vallásos önképzőkörök is, szépen fejlődnek és áldozatkészségre is nevelnek. így a Bereczky 
Sándor vezetése alatt álló budapesti ifjúsági Gyámegylet mintegy 800 pengőt hozott össze egyházi célra. 
A szép kultuszának is hódolnak. így Szarvason a zenét a szegény diákok ingyen tanulhatják. Buda-
pesten Oppel Imre Ifjúsági Benczúr Gyula Szépművészeti Önképzőkört alapított és ezzel sikeres kiállítást 
rendeztetett. A sportegyesületek, cserkészcsapatok szépen működnek, azon igyekezve, hogy az ifjúság-
leikével harmóniában fejlődjék a teste is. 

Helyes, hogy az értesítők elején megvan az iskola története rövid összefoglalásban. Az értesítők 
értékét fokozzák a közölt értekezések és megemlékezések. 

A hét középiskolában 107 rendes tanszéket 99 rendes és 8 helyettes tanártölt be. Az egyház és 
a nemzeti kultúra érdeke egyaránt azt kívánja, hogy a helyettes tanároknak ne kelljen siralmasan csekély 
fizetés mellett várniok évek hosszú során át rendes tanárrá való kineveztetésükre. 

A tanulók száma 2753, felekezeti megoszlás szerint 45%-ban evangélikus, 58%-t>an protestáns, 
83°/0-ban keresztyén. A tanulmányi és fegyelmi állapotokról örvendetes képet ad a statisztikai megálla-
pítás, hogy a tanulóifjúság 8 % - a jeles, 21 %" a jó, 48%-a elégséges eredményt értei , csak kerek 20%-a 
volt elégtelen előmenetelű, és az összes tanulóknak csak 4%-át kellett osztályismétlésre utasítani. 

Magaviseletből 5 1 % példás, 4 3 % jó, 3 % tűrhető osztályzatot érdemelt. Csak 4 tanulót kellett 
kevésbbé szabályszerű osztályzattal sújtani. Kívánatos lenne az iskoláknak a magaviselet osztályozásában 
egyöntetű eljárást követniök, és csak az igazán példás magaviseletűeket kellene példás osztályzattal 
kitüntetni. 

A mulasztások nem haladják túl a szokásos arányt. Igazolatlan mulasztás igen kevés volt. 
A leány magántanulók száma állandóan csökken, a tavalyi 79-ről 49-re szállott le. A magán-

tanulók összes száma (123) nem haladja túl a mértéket. Az idei számadatok nem mutatnak a tavalyitól 
feltűnő eltérést. 

1. Aszód. Az aszódi gyülekezetnek és pártfogóságnak 1766 óta fennálló középiskoláját az iskolai 
év végén a bányai egyházkerület vette át. Feltűnik a vidékről bejáró tanulók nagy száma (200). Napközi 
otthonnal, gondos felügyelettel igyekezik az intézet a bajon segíteni. Dicséretreméltó, hogy a buzgó 
igazgató hetven — jórészt vidéki — tanulót látogatott meg otthonában. Az igazgató melegen búcsúztatja 
el elődjét, dr. Osváth Gedeont, az intézet nyugalomba vonult, kiváló, volt igazgatóját. Az értesítőben 
l?abricius Endre őséről, Fabricius Jánosról, az intézet első tanáráról emlékezik meg. Az intézetnek 14 
rendes tanára van, a 386 tanulóból 2 2 % evang., 2 3 % prot.., 9 0 % keresztyén. 
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2. Békéscsaba. Az igazgató melegen búcsúztatja el Vidovszky Kálmánt, a buzgó vallástanárt, aki 
Budapestre költözött, mint a Luiher-Otthon igazgatója és a cserkészet ügvének országos ellenőrzője. A 18 
tanszék! ől 3 at helvettestanár tölt be. A 423 tanulóból 4 5 % evang., 57°/0 prot.. 8 5 % keresztyén. 

3. Bonyhád. Az összes 15 tanszéket rendes tanár tölti be. A 329 tanulóból 53% evang., 60% 
prot., 96% keresztvén. Az értesítőben szeretettel emlékeznek meg Faik Henrik igazgatóról abból az alka-
lomból, hogy tanári pályafutásának 30. evét betöltötte. 

4. Budapest. Az értesítő elején közöltetnek a hősök emléktáblájának leleplezésekor elhangzott 
beszédek. A művészi szempontból kiváló dombormű alkotója Lux Elek szobrász. Koch István tanár meleg-
hangú cikkben búcsúztatja Szigethy Lajost, az intézet nyugalomba vonult tanárát. Benne van még az 
értesítőben Koch István október hatodiki ünnepi beszéde. Nagy jelentősége van az iskola fejlődésének 
szempontjából, hogy közvetlen szomszédságában lévő bérházában egyelőre 20—25 tanulóra internátust 
rendezett be. 

A 24 rendes tanszékből 3-at helyettes tanár tölt be. Az 562 tanulóból 47% evang., 63% prot., 
75°/ 0 keresztyén. 

5. Nyíregyháza. A Kossuth Lajosról elnevezett intézet értesítőjének az elején Vietórisz József 
igazgatónak paedagógiai szempontból is érdekes és értékes költeménye olvasható. A 14 tanszéket rendes 
tanárok töltik be. A 446 tanulóból 19% evang., 75% prot:, 84% keresztyén. 

6. Sopron. E legrégibb, 1557 óta fennálló középi^ko ánk értesítőjében az igazgató meghatóan 
búcsúzik az apostoli buzgóságú Hetvényi Lajos vallástanártól, aki az iskolai év első felében elhunyt. 
Az iskola a volt tanítványok egyesületének segítségével internátus felállításán buzgólkodik. Mind a 14 
tanszékét rendes tanár tölti be. Mint szomorú jelenséget kell felemlítenünk, hogy az iskola egyik buzgó 
és kiváló tanárát a miniszter csak hat évi helyettes tanári működése után nevezte ki rendes tanárrá. 
A 251 tanuló közül 88% evang., 89% prot., 995/o keresztjén. 

7. Szarvas. Az értesítő elejen Melich János iskolai felügyelőnek a vallástanárt beiktató lelkes és 
eszmékben gazdag beszédét olvassuk, majd a Gyóni Gézának állított művészi emléktábla leleplezésekor 
elhangzott beszédek következnek. Az igazgató melegen búcsúzik Mendöl Lajostól, az elhunyt, buzgó vallás-
tanártól. Az értesítőben folytatja Neumann Jenő a gazdag iskolai könyvtár katalógusának közlését. A 17 
tanári széket rendes tanárok töltik be. A 351 tanuló közül 59°/o evang., 68%, prot. és 92°/o keresztyén. 

C) Leány-középiskolák. 

E három középiskoláról is elmondhatjuk általánosságban ugyanazt, ' amit a fiú-középiskolákról 
mondottunk A tanítás és nevelés munkája kitogástalan volt. A tanulmányi és magaviselet osztályozásról 
szóló statisztika nagyon kedvező képet nyújt. A három középiskolában 62 tanár és óraadó 543 tanulót 
tanított. Ezekből 34% evang. 51% prot., 82% keresztyén. 

1. A budapesti Veres Pálné leánynevelő-intezet, egyesülve a polgári leányiskolával, fokozatosan 
leánykollégiummá alakul át. Értesítőjében Szigethy Lajos ír olaszországi útjáról, illetőleg ennek hangulatáról 
prózában es versben. Az intézet állami és egyházi segítség nélkül taitja fenn magái és hangversenyek 
jövedelméből még szertárait is gyarapítja. A tanárok, az igazgatót kivéve, óraadók (18-an). A 34 rendkívüli 
tanulón kívül, akik egy-két tárgyra, vagy tanlolyamra jártak be, 114 tanulója volt az intézetnek. Ezeknek 
34%-a evang., 62%-a prot., 88%-a keresztyén. Az internátusnak 54 növendéke van. 

2 A kőszegi Gyurátz Ferenc-leánygimnázíum most van átalakulóban leánylíceummá. Az érte-
sítőben Teke Sándor Herczeg Ferencről, Möhr Jenő Bteihovenről értekezik. Vín vitágzó Belnnssziói-egye-
sülete, mely egjuttal vallásos jellegű önképzőkör is. 17 tanáia, 3 helyettes tarára és 6 óiaadó tanára van. 
Az internátus 81 növendékének ügyeit 19 nevelő intézi. Ezek jórésze egyúttal az intézet tanára is. A 
157 tanulóból 53% evang. 63% prot. 91u/0 keresztyén. 

3. A nyíregyházi leányg ;mnázium értesítő,ében Weiszer Gyula ír Mohácsról. Az igazgató az in-
tézet célszerű uj otíhonát ismerteti, n elyet a városiól kapott bérbe. A 11 rendes, 2 helyeties, 1 óraadó, 
2 gyakorló tanarjelölt, 5 hitoktató 272 növendéket tanított. Ezekből 15% evang. 38% prot., 70% keresztyén. 

D) Polgári leányiskolák. 

A két polgári leányiskolában 19 tanár és 6 óraadó tanított 305 növendéket. A növendékek 55%-a 
evang., 66%-a prot. és 88%-a keresztjén. A vallásos és hazafias nevelés kifogástalan volt. 

1. Aszód. 12 tanár és nevelőnő tanít 163 növendéket. Ezek 52%-a evang., 65%-a prot., 90%-a 
keresztyén. Vallásos estélyeken való részvétel tmelte a vallásosságot. 

2. Budapest. 7 tanár és 6 óraadó tanított 142 növendéket. Ezek 58°/0-a evang., 68°/0-a prot., 
85°/0-a keresztjen. Az értesítőben Télesi Dalma melegen méltatja Mikolik Kálmán igazgató érdemeit, aki 
51 évi szolgalat után nyugalomba vonult. 

E) Tanítóképzők. 

Amit a középiskolákról általánosságban elmondottunk, a tanítóképzőkre is vonatkozik. Az ifjúság 
vallásos és hazafias nevelésére nagv gondot fordítottak. A tanárok az egyházi és társadalmi életben buzgón 
résztvettek. 25 rendes tanár 347 növendéket tanított. Ezeknek 44%-a evang., 70°/0- a prot., 99°/0 a keresztyén. 

1. Az eperjes-miskolci tanítóképző intézet az elmúlt iskolai évben beköltözött a miskolci gyüle-
kezet volt elemi iskolajának épületébe, melyet ez használatára átengedett. Átalakítási költségeihez Miskolc 
város 8403 pengővel járult. Volt az intézeti ifjúságnak Belmissziói köie és Sportköre. 7 tanár és 6 
óraadó 158 növendéket taníiott. Ezekből 16% evang., 55°/0 pröt., 10070 keresztjén. 

2. A soproni tanítóképző értesítőjében megírta az igazgató az intézet 1918—1927. évi történetének 
főbb eseményeit, melyek történeti szempontból is érdekesek, majd Kapí Gyula és Simkó Endre volt igaz-
gatókról emlékezik meg kegyelettel. Szól a hős tanítványok emléktáblájának leleplezéséről is. A „Kapi 
Gyula belmissziói egyesület" szépen működik. 10 rendes tanár 93 növendéket tanít. Ezekből 74% evang., 
76% prot., 100% keresztyén. 
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3. A szarvasi tanítónőképzőben az Ifjúsági Gyámegylet, mely egyúttal vallásos jellegű önképző-
kör is, dicséretes munkát végez. 8 rendes és 1 helyettes tanár 96 növendéket tanít. Ezeknek 6O°/0-a 
evang., 7O°/0-a prot., 95°/0-a keresztyén. 

F) Elemi iskolák. 

A tanítói kar kötelességét az iskolában és a belmisszió terén is híven teljesítve, egyházmegyei, 
egyházkerületi és egyetemes tanítói egyesületekben szervezkedve, buzgólkodik az iskoláügy érdekében. 
Az egyházkerületi jelentések nem egyöntetűen készültek, s így az adatok pontos összefoglalása lehetetlen 
volt. 706 tanító tanított 32,029 mindennapi iskolás gyermeket és 15 000 ismétlő-iskolás növendéket. 
A tanulók több mint 90°/o"a evangélikus volt. A tankötelesek 90°/0-a saját iskoláinkba járt. A kiváló 
gonddal megírt dunántúli iskolai jelentések plasztikus képét adják az egyházkerületi iskolai életnek. 
A részletes jelentések az egyes egyházkerületek ez évi jegyzőkönyveiben is megjelentek. 

G) Hitoktatás. 

A hitoktatás a jelentésekből megállapíthatólag áldásosán folyt. Mintegy 320 hitoktató és vallás-
tanár tanított 27,500 tanulót. A pontos és részletes adatokkal szolgáló dunántúli és dunáninneni jelen-
tésekből kitűnik, hogy különös nehézségekkel jár a hitoktatás a diaspórában. Magában a dunántúli 
egyházkerületben 51 intézetben kellett a vallástant más községből átjáró hitoktatónak tanítania. Csak 
ebben az egy kerületben 3254 pengőt költöttek a hitoktatók a sajátjukból fúvat ra, amit nekik senki meg 
nem térített. A belmissziónak egyik legégetőbb feladata a diaspórák hitoktatásának gyökeres rendezése. 

Dr. Szigethy Lajos s. k., 
egyetemes tanügyi bizottsági 

előadó-jegyző 



VIII. 

Engedélyezett tankönyvek. 
(1926. november 11 — 1927. október 25.) 

1. Horváth Károly: Földrajz. Osztott népiskolák IV. oszt. számára. Franklin-Társulat. 
2. Horváth Károly: Földrajz. Osztott népiskolák V. o?zt. számára. „ „ 
3. Horváth Károly: Földrajz. Osztott népiskolák VI. oszt. számára. 
4. Falusi és tanyai iskolák olvasókönyve. Népiskolák III. oszt. számára. „ 
5. Falusi és tanyai iskolák olvasókönyve. Népiskolák IV. oszt. számára. „ 
6. Pista és Juliska. Olvasókönyv. Elemi iskolák II. oszt. számára. „ 
7. Tótfalu. Olvasókönyv. Elemi iskolák III. oszt. számára. „ „ 
8. Hős honvéd fia. Olvasókönyv. Elemi iskolák IV. oszt. számára. „ „ 
9. Faragó család. Olvasókönyv. Elemi iskolák V. oszt. számára. „ 

10 Faragó család. Olvasókönyv. Elemi iskolák VI. oszt. számára. 
11. Kozma—Mihály—Székel}-: Magyar Nyelvtani Gyakorlókönyv. Elemi iskolák III. oszt. számára. 

Franklin-Társulat. 
12. Kozma—Mihály—Székely: Magyar Nyelvtani Gyakorlókönyv. Elemi iskolák IV. oszt. számára. 

Franklin-Társulat. 
13. Kozma—Mihály—Székely: Magyar Nyelvtani Gyakorlókönyv. Elemi iskolák V—VI. oszt. 

számára. Franklin-Társulat. 
14. Kis—Walter—Varga: Számtani és mértani példatár. Elemi iskolák III. Oszt. számára. Franklin-

Társulat. 
15. Kis—Walter—Varga: Számtani és mértani példatár. Elemi iskolák IV. oszt. számára. Franklin-

Társulat. 
16. Weszely Ödön: Magyarnyelvi példatár. Elemi iskolák III. oszt. számára. Franklin-Társulat. 
17. Weszely Ödön: Magyarnyelvi példatár. Elemi iskolák IV. oszt. számára. „ „ 
18. Több székesfővárosi tanító: Számtan és Mértan. Elemi iskolák III. oszt. számára. „ „ 
19. Több székesfővárosi tanító: Számtan és Mértan. Elemi iskolák IV. oszt. számára. „ „ 
20- Több székesfővárosi tanító: Számtan és Mértan. Elemi iskolák V. oszt. számára. „ „ 
21. Több székesfővárosi tanító: Számtan és Mértan. Elemi iskolák VI. oszt. számára. „ „ 
22. Kapi—Papp: Olvasókönyv. Elemi iskolák II. oszt. számára. „ „ 
23. Kapi—-Papp: Olvasókönyv. Elemi iskolák III. oszt. számára. „ „ 
24. Hittrich—Kiiment: Latin Olvasókönyv. Középiskolák I—II. oszt. számára. „ „ 
25. Hittrich—Kiiment: Latin Olvasókönyv. Középiskolák III—IV. oszt. számára. „ „ 
26. Tiboldi Józseí: Énekeskönyv. Elemi iskolák III — VI. oszt. számára. Lampel—Wodiáner. 
27. Böhm Károly—Tankó Béla: Lélektan. Középiskolák számára Scholz testvérek. 
28. Böhm Károly—Tankó Béla: Logika. Középiskolák számára. „ „ 
29. Tolnai Pál: Tanítási tervezetek a gazdasági és természeli ismeretek köréből. Elemi iskolák 

III. oszt. számára. Szerző kiadása. 
30. Tolnai Pál: Tanítási tervezetek a gazdasági és természeti ismeretek köréből. Elemi iskolák 

IV. oszt. számára. Szerző kiadása. 
31. Walter Béla—Kaufmann György: Geometria. Középiskolák IV. oszt. számára. Lampel. 
32. Lakos—Németh: Földrajz. Középiskolák III. oszt. számáia. Franklin-Társulat. 
33. Lakos—Németh: Földrajz. Középiskolák IV. oszt. számára. . „ „ 
34. Kedves Miklós: Vegytan és Természettan. Elemi iskolák V—VI. oszt. számára. Franklin-Társulat. 
35. Háros—Szenes: Számtan és Mértan. Elemi iskolák III. oszt. számára. Kalász. 
36. Háros—Szenes: Számtan és Mértan. Elemi iskolák IV. oszt. számára. „ 
37. Háros—Szenes: Számtan és Mértan. Elemi iskolák V. oszt. számára. „ 
38. Háros—Szenes: Számtan és Mértan. Elemi iskolák VI. oszt. számára. „ 
39. Nóvák—Szenes: Vegytan, Természettan. Elemi iskolák V—VI. oszt. számára. „ 
40. Csontos—Lombartovics: Földrajz. Elemi iskolák V—VI. oszt. számára. „ 
41. Bárczi—Gubacs: Testünk és egészségünk. Elemi iskolák III—IV. oszt. számára-. Kalász. 
42. Bárczi—Gubacs: Testünk és egészségünk. Elemi iskolák V—VI. oszt., számára. „ 
43. Ostie—Szűcs—Steiner: Magyar Énekeskönyv. Elemi iskolák számára. „ 
44. Harmat—Maurer: Magyar Olvasókönyv. Elemi iskolák II. oszt. számára. „ 
45. Csorba — Vikár: Magyar Olvasókönyv. Elemi iskolák III. oszt. számára. „ 
46. Dr. Kovács Géza: Magyar Olvasókönyv. Középiskolák III. oszt. számára. Franklin-Társulat. 
47. Dezső Lipót: Magyar Nyelvgyakorló és Olvasókönyv a kisebbségi tannyelvű iskolák számára. 

Franklin-Társulat. 
48. Dezső Lipót: Vezérkönyv a magyar beszédnek az idegenajkú isk. való tanításához. Franklin-

Társulat. 
49. Dezső Lipót: Abc. Elemi iskolák I. oszt. számára. Franklin-Társulat. 
50. Alvinczy Mihály—Nagy József: Olvasó és Tankönyv. Továbbképző népiskolák számára. 

Franklin-Társulat. 
51. Mérey: Algebra. Gimnáziumok és reálgimnáziumok IV—V. oszt. számára. Franklin-Társulat. 
52. Mérey: Geométria. Gimnáziumok és reálgimnáziumok IV—V. oszt. számára. „ „ 
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53. Grieszhaber Endre: Deutsche Sprachlehre für Elementarschulen. Szerző kiadása. 
54. Blatníczky Pál: A keresztyén egyház rövid története. Nép és polgári iskolák számára. 1896-iki 

engedélyezés. Szerző kiadása. 
55. Varsányi Mátyás: Bibliai történetek. Elemi iskolák I—II. oszt. számára. Szerző kiadása. 
56. Varsányi Mátyás: Bibliai történetek. Elemi iskolák III —IV. oszt. számára. „ „ 
57. Koch Nándor és Koch Sándor: Kémia és Ásványtan. Gimnáziumok és reálgimnáziumok számára. 

Franklin-Társulat. 
58. Kapi—Papp: Olvasó és Tankönyv. Elemi iskolák IV. oszt. számára. Franklin-Társulat. 
59. Hübner József: A kisgazda könyve. Gazdasági továbbképző iskola I. oszt. számára. Franklin-

Társulat. 
60. Fallenbüchl—Kardeván: Német Nyelvkönyv. Reáliskolák I. oszt. számára. Athenaeum. 
61. Kapi—Papp: Tankönyv. Elemi iskolák V—VI. oszt. számára. Franklin-Társulat. 
62. Kiss József—Walter Károly: Számtani és Mértani Példatár Elemi iskolák V. oszt. számára. 

Franklin-Társulat. 
63. Kiss József—Walter Károly: Számtani és Mértani Példatár. Elemi iskolák VI. oszt. számára. 

Franklin-Társulat. 
64. Angyal—Fekete —Galla: ABC. és olvasókönyv. Franklin-Társulat. 
65. Scholtz Ödön és Steinacker Roland: Biblische Geschichten. Elemi iskolák számára. IV. bővített 

kiadás. Szerzők kiadása. 
66. Kapi—Papp: Olvasókönyv. Elemi iskolák VI. oszt. számára. Franklin-Társulat. 
67. Vértesi Zoltán: Vallástan. Elemi és alsóbbfokú iskolák I—VI. oszt. számára. III. kiadás. 

Szerző kiadása. 



VI. 

A magyarországi ág. hitv. evangélikus kántorképzés 
tanterve és vizsgálati szabályzata. 

I. Cél • Az evangélikus egyház kántori teendőinek elvégzésere megkívántató képzettség. 
II. Tanterv. Az I. és II. osztály a vallástani és az exhortációs órák, valamint az ének- és zene-

órák keretében ismétli, illetőleg himnologiai, valamint ének- és zenetani magyarázatokkal közelebbről meg-
ismeri az evang. népiskolában tanítandó egyházi énekeket. 

III. osztálv. Heti 1 óra. a) Az egyetemes koráikönyv következő dallamai : 5, 6, 7. 8, 10, 12, 15, 
21, 22, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 53. 55, 56, 57, 66, 72, 73, 75, 76, 85, 92, 94, 
96. a., b., 100, 101, 102, 103, 108, 114, 116, 118. 120, 124, 125, 129, 134, 136. 

b) Az énekeskönyv ismerete. (Az énekeskönyv jelentősége, tartalma, beosztása. Jártasság az 
énekeskönyv használatában. A népiskolákban tanítandó evang. egyházi énekek szövegei. A legneveze-
tesebb evang. egyházi énekek és énekköltők). 

IV. osztály. Heti 1 óra. a) Az egyetemes koráikönyv következő dallamai: 139, 141, 144, 145, 
147, 151, 162, 164, 168, 176, 178, 181, 182, 188, 194, 198, 199. 203, 205, 206, 209, 211, 219, 223, 
225, 227, 228, 229, 230, 234, 235, 238, 239, 240. 242, 243. b), 245, 246, 253, 256, 257, 258, 261, 
265, 271, 276, 283, 285, 288. 

b) Az egyetemes korálkön\v ismerete. (Az egyetemes koráikönyv célja, jelentősége, tartalma, be-
osztásának szempontjai, jelzései ; dallamainak hangneme, hangterjedelme, összhangosítása ; párhúzamos-
ság, rokonság a dallamok között. Jártasság a koráikönyv használatában. A népiskolákban tanítandó korái-
dallamok. A legnevezetesebb koráldallamok és szerzőik. Magyar dallamok). 

c) Koráijáték, könnyebb elő- és útójátékok. Egyszerű képletek (pld. I., IV., I.) bármely hang-
nemben. 

V. osztály. Heti 1 óra. a) Az egyetemes koráikönyv következő dallamai: 1, 2, 14, 41, 58, 65, 
68, 70, 71, 84, 111, 119, 137, 140, 156, 157, 185, 192, 195. b), 196, 197, 210, 215, 231, 232, 241, 
277, 281. 

b) Koráltani ismeretek. (Az evang. korál szelleme, sajátságai. Dallamvezetés, ritmus, terjedelem, 
hasonlóság, rokonság ; az összhangosítás szigorúsága, a világias színezet kerülése ; az énekszöveg és a 
koráldallam egybevágósága tartalom és alak szerint. Az evang. korál történeti fejlődésének vázlata. Magyar 
eredetű korálok. A legnevezetesebb magyar énekeskönyvek és koráikönyvek ismertetése. Az evang. korál 
szerepe a zeneirodalomban). 

e) Evang. istentiszteleti orgonajáték ; liturgikus istentisztelet (gyermek-liturgia). 
d) Egyházi énekkar-vezetés. Egyházi énekkar szervezése. Egyházi karének-gyűjtemények. 
III. Utasítás. A dallamok közül legalább az evang. népiskolákban tanítandó egyházi dallamokat 

kell könyv nélkül, hangnéven s ütemezve énekelni tudni, valamint ezek szövegének legalább az első vers-
szakát is könyv nélkül kell tudni. A koráitan himnologiai részét, a liturgikus istentiszteletre vonatkozó 
ismereteket és a kántor egyháztársadalmi teendőinek ismeretét a vallástan és az exhortáció keretében 
a vallástanár tanítja. Az egyházi hangnemek, az összhangzattan, a zeneszerkesztés, a modulációk, a trans-
ponálás, az intonálás, a gyermek-, férfi- és vegyeskari átdolgozás, az énekpedagógia, a karvezetés tanítása 
és az orgona ismertetése a rendes ének- és zeneórák keretébe illesztendők. Az evang. tanító- és tanítónő-
képző intézetekben az egyházi ének tanulása az evang. vallású növendékekre kötelező, valamint a billentyűs 
hangszerek (I—III. zongora, IV. harmónium, V. orgona) tanulása is. Az istentiszteleti orgonajáték és éneklés 
szempontjából felhasználandók az internátusban tartandó reggeli és esti könyörgések, az exhortációs órák, 
az időnként tartandó gyermek-istentiszteletek és belmissziói ünnepélyek, valamint a gyülekezeti istentiszte-
letek is. Az egyházi énekkarvezetés szempontjából felhasználandók a különféle ifjúsági egyesületi és bei-
missziói ünnepélyek. Részvétel a gyülekezeti énekkarban. 

IV. Kiépítés. A magyarországi ág, hitv. evang. egyetemes egyház elrendeli, hogy kántori állásra 
olyan okleveles evang. tanítók vagy tanítónők alkalmaztassanak, akik, ha evangélikus képzőkben szereztek 
tanítói oklevelet, kántori képesítésüket az egyház által szervezett bizottságok valamelyikétől nyerték. Ilyen 
bizottságok ezidőszerint a soproni és miskolci evang. tanítóképzőben és a szarvasi evang. tanítónőképzőben 
működnek. Tanítók a soproni, vagy a miskolci evang. tanítóképzőben, tanítónők pedig a szarvasi evang. 
tanítónőképzőben tehetnek vizsgálatot. Indokolt kérelemre azonban az illetékes püspök engedélyével a 
tanítónők ís tehetnek vizsgálatot akár a soproni, akár a miskolci tanítóképzőben, valamint a tanítók is a 
szarvasi tanítónőképzőben. A vizsgálatok rendszerint szeptember első napjaiban és június második felében 
tartatnak. Az evang. tanító (-nő) képzőkben végzett jelöltek kántori vizsgálatot csak abban a tanító (-nő) 
képzőben tehetnek, melyben tanító (-női) képesítést nyerlek. Azok az evang. tanítók, akik kántori 
bizonyítványukat állami, illetőleg református képzőben nyerték, az egyetemes egyház állal szervezendő 
egyházkerületi kántorképesítő bizottság elé utasíttatnak képesítés végett. 

Az evangélikus kántori vizsgálatra jelentkező rendes növendékek, vagy a már működő tanító-(nő)k 
a jelentkezés alkalmával a következő okiratokat tartoznak bemutatni : a) születési anyakönyvi kivonatukat 
b) elemi népisk. tanító-(nő)i oklevelüket, vagy ennek közjegyzőileg hitelesített másolatát, c) működési 
bizonyítványukat. E vizsgálatra az engedély rendes körülmények között a tanító-(nő)képző-intézet igaz-
gatója adja meg. A vizsgáló-bizottság elnöke : az egyházkerület püspöke, vagy helyettese ; tagjai : 
a tanító-(nő)képző-intézet igazgatója, vallástanára, zenetanára és a tanártestület küldőttje mint jegyző. 

A vizsgálat tárgyai: 1. Egyházi ének. 2. Istentiszteleti orgonajáték. 3. Egyházi énekkar-vezetés. 
Az egyházi ének megítélésének szempontjából bemutatja a jelölt énekhangját, illetőleg kántori 

képességét egy szabadon választott egyházi éneknek könyv nélkül való eléneklésével és az elnöktől a 
népiskolai anyagból kijelölendő 1—2 egyházi ének előadásával, azután kérdések alapján bemutatja korál-
jainkra és egyházi énekeinkre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteit (korálok ismerete, koráitan, 
himnológia). 
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Az istentiszteleti orgonajáték megítélésének szempontjából bemutatja a jelölt orgonistái képes-
ségét egy szabadon választott orgonadarab előadásával, egy hozzávaló, szabadon választott korál 1 - 2 
versének eljátszásával és együtténeklésével, valamint az elnöktől kijelölendő bármely korál eljátszásával, 
azután kérdések alapján bemutatja az evang. istentiszteleti orgonajátékra vonatkozó elméleti és gyakorlati 
ismereteit. • 

Az egyházi énekkar-vezetés megítélésének szempontjából bemutatja a jelölt a képességét egy 
szabadon választott énekkari partitura eljátszásával, elemzésével, betanítása és elvezetése módjának elő-
adásával, azután kérdések alapján bemutatja az egyházi énekkar-vezetésre vonatkozó elméleti és gyakor-
lati ismereteit. 

E vizsgálatról külön jegyzőkönyv vezetendő, s abba felveendők a következő adatok: A vizsgálat 
helye és ideje, a vizsgáló-bizottsági tagok névsora, a jelöltek nevei, a feladott tételek, a szaktanártól java-
solt, valamint a bizottságtól véglegesen megállapított osztályzatok, az esetleg felmerült nevezetesebb moz-
zanatok. A jegyzőkönyvet a bizottság összes tagjai aláírják. A vizsgálat eredményéről a jelölt külön.bizo-
nyítványt kap, a vizsgáló-bizottsági elnök, az intézeti igazgató és a bizottsági tagok aláírásával. A vizs-
gálat eredménye anyakönyvbe kerül. Az anyakönyv rovatai: 1. Sorszám. 2. A jelölt neve, vallása. 3. Szü-
letési ideje, helye. 4. Hol és mikor képesíttetett elemi népiskolai tanitóságra? 5. Eddigi alkalmazása. 6. 
Osztályzatai: a) egyházi ének, b) istentiszteleti orgonajáték, c) egyházi énekkar-vezetés. 7. Megjegyzések. 

Az eredmény jelzésére a következő osztályzatok használtatnak: jeles, jó, elégséges, elégtelen. Azok 
a jelöltek, akik egy tárgyból elégtelen osztályzatot kaptak, javítóvizsgálatra, azok pedig, akik két, vagy 
több tárgyból elégtelen osztályzatot kaptak, ismétlővizsgálatra utasíttatnak. Javító, vagy ismétlővizsgálat 
3 szor tehető, de csak annál a bizottságnál, ahol a jelölt a vizsgálatát megkezdette. Ennek ellenőrzése 
végett az anyakönyv hiteles másolata a többi bizottságokhoz is elküldendő. 

Az orgonista-kántori rendes és ismétlővizsgálat díja 10 pengő és 2 pengő elnöki díj. A javító-
vizsgálat díjtalan. A vizsgálati díjból az elnök kivételével a vizsgálaton jelenlevő bizottsági tagokat egy-
öntetűen megállapított kulcs szerint 1 — 1 resz illeti meg. Az intézet igazgatójának 2 rész jár. A bizonyít-
vány- és bélyegdíj a beszerzési áron megtérítendő. 

A bizonyítvány-űrlap mintája : 

Anyakönyvi szám : Iktató szám : 

Ágostai Hitvallású Evangélikus 
KÁNTORI BIZONYÍTVÁNY. 

N. N., aki született ______ évi hónap .___ napján községben ___ vár-
megyében, ágostai hitvallású evangélikus és • aki az 19.— év havában a — _ 
tanító-(nő-)képző-intézetben népiskolai tanítóságra képesíttetett, 

alulírott vizsgáló-bizottság előtt ágostai hitvallású evangélikus kántori vizsgálatot tett a következő 
eredménnyel : 

Egyházi ének : 
Istentiszteleti orgonajáték:._ 
Egyházi énekkar-vezetés: 

E vizsgálat sikeres eredménye alapján , az ágostai hitvallású evangélikus kántori teen-
dők végzésére képesítettnek nyilvánítjuk. 

Kelt, -_ 19 évi hó — n. 

A vizsgáló-bizottság tagjai : 

P. H. 

elnök. igazgató. 

Az eredmény jelzése : jeles, jó, elégséges. 



VI. 

A magyarországi tanító(nő)képző-intézeti ág. h. evangélikus 
keresztyén vallástanítás tanterve. 

I. Cél. 

A tanító(nő)képző-intézet nyújtotta műveltségi fokkal összhangzásban levő, öntudatos evangélikus 
keresztyén élet és világnézet; az elemi népiskolai evangélikus vallástanításhoz szükséges elméleti tudás 
és gyakorlati képesség. 

II. Tanítási anyag. 
I. osztály. Heti 2 óra. 

A keresztyénség megalapításának története. Izrael vallásának rövid ismertetése. Jézus élete és 
tanítása. Az apostolok élete és működése (különösen Pál apostol). Mindezzel kapcsolatban bibliaismertetés, 
bibliaolvasás, bibliai történetek. Az evangélikus népiskola I—III. osztályában tanítandó egyházi énekek. 
0. Luther Márton Kis Kátéja I. és II. főrészének szövege és magyarázata. 

II. osztály. Heti 2 óra. 

Egyetemes keresztyén egyháztörténet a westfáliai békekötésig, különös tekintettel az egyház belső 
életére (egyházszervezet, egyházi tan, istentisztelet, valláserkölcsi élet). Az evangélikus népiskola IV—VI. 
osztályában tanítandó egyházi énekek. D. Luther Márton Kis Kátéja III—V. főrészének szövege és 
magyarázata. 

III. osztály. Heti 2 óra. 

Egyetemes keresztyén egyháztörténet a westfáliai békekötéstől napjainkig, különös tekintettel a 
külső és belső misszióra. A magyar evangélikus egyház története, különös tekintettel az egyház belső 
életére (egyházszervezet, egyházi alkotmány, istentisztelet, valláserkölcsi élet). Himnológia. D. Luther 
Márton Kis Kátéja I—V. főrészének ismétlése. 

IV. osztály. Heti 2 óra. 

Keresztyén hitfan. A vallás lényege. Kijelentés. Istenről, emberről, bűnről, Jézus Krisztusról, az 
üdvösség elsajátításáról (kegyelmi eszközök, egyház, megigazulás) szóló keresztyén tan. Ezekkel kapcso-
latban D. Luther Márton Kis Katéjának ismétlése szöveg szerint való magyarázattal s az abban foglalt 
anyag részletes feldolgozásával. A Bibliának és az Ágostai Hitvallásnak olvasása. A népiskolai evangé-
likus keresztyén vallástanítás módszere. A népiskolai evangélikus keresztyén vallástanítás tantervének és 
utasításának ismertetése ; főbb lecketipusok gyakorlati feldolgozása. A gyakorló-iskolai vallástanítás meg-
figyelése. Próbatanítások. 

V. osztály. Heti 2 óra. 

Keresztyén erkölcstan. Erkölcstani alapfogalmak. Az erkölcsi cél, erkölcsi jó, erkölcsi törvény 
fogalma. Az erkölcsi jó valósulásának a teremtésben és megváltásban adott feltételei. Az erkölcsi jó való-
sulása az egyes ember életében és a társadalomban. Vallástörténeti és világnézeti tájékoztatás. Egyház-
társadalmi tevékenység ; a tanító ezirányú teendői. Tanítási gyakorlat. 

III. Vizsgálatok. 

Az egyháztörténet I—III. évfolyambeli anyagából minden egyes növendéknek a III. évfolyam 
végén vizsgálatot kell tennie, aminek eredménye annak idején „Egyháztörténet" rovat alatt a tanítói 
oklevélbe is bevezetendő. A hit- és erkölcstan tárgya a tanítóképesítő-vizsgálatnak és e vizsgálat ered-
ménye „Hit- és erkölcstan" rovat alatt az oklevélbe szintén bevezetendő. 



VII. 

SZABÁLYRENDELET 
a magyarországi ág. hitv. evang. ker. egyetemes egj^ház 1927. évi 

közgyűlésének határozatával szervezett 

N Y U G D Í J I N T É Z E T R Ő L . 

I. Általános határozatok. 

A jelen szabályrendelettel szervezett egyetemes nyugdíjintézetnek tulajdonosa és 
fenntartója az egyetemes egyház ; de a nyugdí jintézet fenntartásához a nyugdíjas állomá-
sokkal bíró egyházközségek s az illető egyházi testületek, valamint a nyugdíjintézetbe fel-
vett tagok is hozzájárulni kötelesek. 

2. §• 
Az egyetemes egyházi nyugdíjintézet szervezetének szabályrendeletileg való meg-

állapítására az 1891 —1894. évi zsinat nyugdíjintézeti törvényének 3. §-a második pontjában 
foglalt meghatalmazás alapján az egyetemes közgyűlés hivatott és jogosult. 

3. §. 

Az egyetemes közgyűlés az előbbi paragrafusban említett meghatalmazásánál fogva 
az 1908-ban szervezett egyetemes nyugdíjintézet megszüntetésével a közbejött világháború 
és árinak nemzetközi, valamint gazdasági következményei figyelembevételével új egyetemes 
nyugdíjintézetet alapít. 

Az új nyugdíjintézet neve : A magyarországi ág. hitv. evang. ker. egyetemes egy-
ház 1927. évi közgyűlésének határozatával szervezett nyugdíjintézet. 

II. Az egyetemes egyházi nyugdíjintézet tagjairól. 

5. §. 
Az egyetemes egyházi nyugdíjintézet kötelezett és jogosult tagjai: 
a) az egyetemes egyház kötelékébe tartozó, vagy abban ezután keletkező egyház-

községek és missziói körök (E. A. 27. §.) rendes lelkészei ; 
b) az egyetemes egyház főtitkára és lelkészi képesítéssel bíró alkalmazottai ; 
c) a püspökök mellé az egyházkerületek által alkalmazott lelkészi képesítésű 

tisztviselők ; 
d) az egyházközségek kebelében rendszeresített állomásokon működő rendes 

hitoktató-lelkészek ; 
e) az önálló és nem egyházi testülettől javadalmazott, de lelkészi képesítésű hit-

oktatók mindaddig, míg más nyugdíjintézetnek nem tagjai. 

6. §. 

Felvehetők az egyetemes egyházi nyugdíjintézetbe azok az orgonisták, énekvezérek, 
kántorok, akik tanítói oklevéllel, vagy lelkészi képesítéssel bírnak s olyan rendszeresített 
egyházközségi állomásokon működnek, amelyeknek az országos tanítói nyugdíjintézetben 
jogosultságuk nincsen. 

A segédlelkész nem kötelezett tagja a nyugdíjintézetnek. Ilyenné csak rendes 
lelkésszé való megválasztatása esetén lesz, amikor az addigi szolgálatban eltöltött évek 
beszámítását is kérelmezheti. Ez esetben az alapítási tőkéhez való személyi hozzájárulást, 
valamint a beszámított szolgálati évekre eső fenntartási és tagsági járulékokat 4%-os 
kamattal pótlólag befizetni köteles. 
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22. §: 

A nyugdíjintézetbe való felvételért hivatalos hatósági úton az egyetemes nyugdíj-
intézeti bizottsághoz kérvény intézendő, melynek csatolmányai: 

a) a keresztlevél, b) a hivány hiteles másolatban, c) a hivatali előd által élvezett 
fizetésben netán történt változás értékeléséről a 15. §. értelmében készített fizetési kimu-
tatás, d) az eddigi szolgálatról szóló működési bizonyítvány. 

A kérvény haladéktalan benyújtására az új tisztviselőt az egyetemes felügyelő, illetve 
a püspök, illetőleg az esperes a hiványnak, avagy a kinevezési okiratnak megfelelő zára-
dékolásával utasítani köteles. 

9. §. 
Az 1908-ban alapított egyetemes nyugdíjintézetbe felvett és most is a magyar-

országi ev. egyetemes egyház kötelékében álló tényleges tagok az új nyugdíjintézetben 
folytatólagosan élvezik a tagsági jogokat a jelen szabályrendelet határozmányai értelmében. 

10. §. 

A tagok pontos törzskönyvi nyilvántartása végett az esperes köteles az egyház-
megyéjében található akár tényleges, akár a jelen szabályrendelet alapján nyugdíjazott 
tagok között történt halálesetet, lemondást, vagy átköltözést, valamint a nyugdíjra jogosult 
állomások létszámában előforduló változást a püspök útján 15 nap alatt az ügyvivőnek 
bejelenteni. 

A püspök mellett alkalmazott tisztviselőkre nézve ennek közlését az illető püspök, 
az egyetemes egyházi alkalmazottakra nézve pedig az egyetemes felügyelő közvetlenül 
foganatosítja. 

III. A nyugdíjról. 

11. §. 

1. A püspök 100%-os nyugdíja püspöki állása után lelkészi nyugdíjigényének 
érintetlenül hagyásával 10.000 pengő. 

2. A többi nyugdíjintézeti tag 100%-os nyugdíja minimálisan 3000 pengő, ha 
azonban beszámítható (15. §.) fizetése magasabb, abban az esetben nyugdíja beszámítható 
fizetésének megfelelő, de 4800 pengőt meg nem haladható összeg; a szerzett jog érintetlen 
marad. 

3. A 100%-os lakbérnyugdíj minden tagnál egyformán 600 pengő. 
4. A 3600 pengő összegen felüli nyugdíjjogosultság igénybevétele nem kötelező, 

hanem csak a tag kérelmére állapítható meg. Eziránt a tagok jelen szabályrendelet hatályba-
léptéig, az újonnan belépő tagok pedig a belépéskor nyilatkozni kötelesek. 

5. Nyugdíjazásra a tag valamely testi, vagy szellemi fogyatkozásból eredő és 
szabályszerűen (17. §.) beigazolt munkaképtelenség, vagy pedig a hivatal viselésére az 
egyházi alkotmány 329. f. f ) pontja alapján ítéletileg kimondott képtelenség, vagy végül 
és rendkívüli esetben a püspök előterjesztésének meghallgatása után az egyházi érdekek 
halasztást nem tűrő megvédelmezésének szüksége esetén tarthat igényt. 

A nyugdíj és illetve a lakbérnyugdíj mennyisége : a beszámítható 5 szolgálati év 
betöltése után a beszámítható fizetésnek és a lakbérnek 30%-a, mely évenként 2%-kal 
növekszik, úgy, hogy 40 évi szolgálat után eléri a 100%-ot, amelynél magasabb nem lehet. 

A megkezdett év minden teljesen lejárt hónapja után az illető évre eső nyugdíj-
növedék V18 része számítandó. 

6. Aki munkaképtelenség miatt 100%-os igényjogosultságának elérése előtt kény-
szerült nyugalomba vonulni, annak szabályszerű nyugdíjhányadát különös figyelmet érdemlő 
esetben az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság, amennyiben a nyugdíjintézet vagyona 
megengedi, felemelheti, családi viszonyaira, vagyoni állapotára, betegsége nemére és teljes 
nyugdíjigényére való tekintettel. 

12." §. 

A nyugdíj mennyiségét az előző 11., valamint a következő 13.v 14., illetőleg 
35. §-ok értelmében az egyetemes nyugdíj intézeti bizottság állapítja meg: a tag beszámít-
ható fizetésének azon összegét véve a kiszámítás alapjául, mely után a járulékok tényleg 
fizettetnek. 

A megállapított nyugdíj az ugyanazon bizottság által egyidejűleg meghatározott 
naptól kezdve az egyetemes nyugdíjintézet pénztárából a nyugdíjazottnak életfogytáig 
havonkénti egyenlő részletekben előlegesen folyósítandó. 



IV. A szolgálati idő számításáról. : v 

13. §:. 

A nyugdíjazásnál beszámítható szolgálati évek a tag hivatalbalépésének napjától 
veszik kezdetüket (a nem rendszeresített segédlelkészekre vonatkozó intézkedéseket a 7. §. 
tartalmazza). 

Átmenetileg az 1908-ban alapított nyugdíjintézetben már megszerzett tagsági évek 
a most is működő tagoknál a szerzett jog elvénél fogva beszámíttatnak. 

1.4. §. ' . - ... ' ; 

A szolgalati évekbe csak az egyetemes nyugdíjintézetben jogosultsággal biro állomáso-
kon és csak a megszakítás nélkül folytatott működés időtartama számítható be. 

A szolgálat megszakítása esetében a szolgálati idő a működésnek újból való meg-
kezdésétől számítandó. 

Különös figyelmet érdemlő, rendkívüli esetben a nyugdíjintézeti bizottság a szolgálati 
idő számítására nézve kivételesen is határozhat. 

V. A nyugdíjba beszámítható fizetésről. 

15. §. 

A nyugdíjba beszámítható jövedelem megállapításánál alapul szolgálnak: 
a) hiványi javadalom pénz-egyenértéke, be nem számítva abba a kertet; 
b) a fenntartó által megajánlott s annak pénztárából élvezett fizetés jellegével bíró 

illetmény, továbbá intézményesen biztosított fizetésemelés, illetve személyi pótlék; 
c) vallástanításért élvezett díj, ha a tagot a tanításra maga az egyházközség a díj 

összegének megjelölése és saját terhére való állandósítása mellett hiványilag kötelezte; 
d) a jelen szabályrendelet szerint nyugdíjra jogosult állásokban eltöltött szolgálati 

évek a nyugdíj szempontjából kölcsönösen s egészben beszámíttatnak s az előző állásban 
elért s nyugdíjalapul szolgáló jövedelem csorbíttatlanul tekintetbe veendő még abban az eset-
ben is, ha az utóbbi állás javadalma az előzőét nyugdíj szempontjából el nem éri. 

Ebben az esetben a két fenntartói járulék közti különbözetet a tag sajátjából meg-
fizetni köteles. 

16. §. 
Ha a jövőben keletkező valamely új állomás nyugdíjjogosultságának, illetve nyugdíj-

igényének megállapítása, vagy pedig javadalomváltozás esetén a nyugdíjigény felemelése 
bíráltatik el, a 15. §. rendelkezései megfelelően alkalmazandók. 

VI. A nyugdíjaztatási eljárásról. 

17. §. 
a) A nyugdíjat igénylő tag az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz intézendő 

kérvényét az illetékes egyházmegye esperesi hivatalához adja be és a kérvényhez mellékeli 
az illetékes esperes által kiállítandó szolgálati bizonyítványt, esetleg bizonyítványokat. 

Az egyetemes egyházi alkalmazottak az egyetemes felügyelőhöz, a püspök mellé 
az egyházkerület által alkalmazott tisztviselők pedig a püspökhöz nyújtják be kérvényüket, 

b) Ha a tag az Egyházi Alkotmány 329. § . / ) pontja alapján kimondott s jogerőssé 
vált ítélet következtében nyugdíjazandó, az ítélet végrehajtására hivatott esperes hivatalból 
tesz a nyugdíjaztatás céljából előterjesztést a püspök útján az egyetemes nyugdíj intézeti bizott-
sághoz, csatolva a jogerős ítéletet és a nyugdíjazandó szolgálati bizonyítványait. 

c) Az egyházi közérdek halasztást nem tűrő megvédelmezésének szüksége esetén 
felmerült nyugdíjazásnál a bizottság a püspök előterjesztésének meghallgatása után határoz 
(lásd 11. §.). 

d) Ha a tag munkaképtelenség alapján kéri nyugdíjaztatását, az egyetemes nyugdíjügyi 
albizottság, illetve az egyházkerületi és illetve az egyházmegyei nyugdíjügyi bizottság a kér-
vényező tagot munkaképtelenségére nézve a bizottság elnöksége által megbízott közhatósági 
orvos által zárt ülésben megvizsgáltatja, vagy esetleg a kérvényezőnek saját lakásán két bizott-
sági tag jelenlétében való orvosi megvizsgáltatását elrendeli. A bizottság az orvosi vizsgálat 
eredményéhez képest a munkaképtelenségre nézve nemcsak az orvos szakvéleményét, hanem 
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a saját észrevételeit is a nyugdíjazást ajánló, vagy megtagadó javaslataval együtt jegyzőkönyvbe 
foglalja. Ezen jegyzőkönyvet a nyugdíjazandónak keresztlevelével és szolgálati bizonyítványá-
val együtt az esperes a püspökhöz, ez pedig, valamint az egyetemes egyházi tisztviselőknél 
az egyetemes felügyelő, az egyetemes nyugdíj intézeti bizottsághoz átteszi. 

e) Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság az ily úton s így felszerelve elébe érkezett 
kérvényt érdemlegesen tárgyalja s ha az előző eljárás pótlását, vagy az iratok kiegészítését 
nem látja szükségesnek, és ha az elutasításra semmi ok sem forog fenn, a nyugdíjat meg-
állapítja (12. §.) és folyósítja. 

/ ) A nyugdíj intézeti bizottság elutasító határozatával szemben a nyugdíjazást kérő 
tag 30 napon belül újabb megvizsgáltatását kérelmezheti, amely esetben három orvos mond 
véleményt a munkaképtelenség kérdésében, akik közül egyet a fél, egyet a nyugdíjügyi 
bizottság elnöksége jelöl ki, akik azután elnökül a harmadik orvosszakértőt választják meg. 
Amennyiben pedig eziránt megállapodni nem tudnának, a harmadik orvosszakértőt az 
egyetemes nyugdíjintézeti bizottság elnöksége nevezi ki. Mindegyik orvosszakértő díjazá-
sáról megbízója gondoskodik. 

18. §. 

Az utóbbi §. d) pontjából íolyóan, tekintettel a 15. §-ban kívánt teendők ellátására 
is, az egyetemes nyugdíj intézeti bizottság albizottságot, az egyházkerületek, valamint az 
egyházmegyék pedig nyugdíjügyi bizottságot szervezni kötelesek, mely az elnökségen kívül 
legalább 3 tagból áll. 

19. §. 
Elveszti nyugdíjigényét, illetőleg már folyosított nyugdíját — a nélkül, hogy a tel-

jesített befizetések visszatérítésére igényt tarthatna — az, 
a) aki hivataláról lemond, vagy állását vétkesen elhagyja; 
b) aki az ág. hitv. evang. egyház kebeléből kitér; 
c) aki a magyarországi ág. hitv. evang. egyetemes egyház kötelékéből bármi oknál 

fogva kiválik ; 
d) aki az Egyházi Alkotmányt 326. §. d) pontja szerint jogerős ítélettel a hivatal-

ból való elmozdítás mellett egyszersmind képtelenné nyilváníttatott minden egyházi és 
iskolai hivatal viselésére ; 

e) aki, tekintettel az Egyházi Alkotmány 324. §. i) pontjára, bűntett, vagy nyereség-
vágyból elkövetett vétség miatt jogerősen elítéltetett. 

VII. Az özvegyi ellátásról. 

20. 

A nyugdíjintézeti tag evang. vagy ref. vallású neje férjének elhúnytával ellátási 
díjra jogosult, mely a férj 10070-os nyugdíjigényének (nyugdíj és lakbérnyugdíj) 50%-a, 
tekintet nélkül arra, hogy a férj maga elérte-e már 5 évi szolgálattal a nyugdíjjogosult-
ságát, vagy sem. 

21. §. 
Özvegy nem létében az özvegyi ellátási díjnak megfelelő ellátási díjra tarthat igényt 

a felmenő ágbeli nőrokon, továbbá neveltetési járulékra koránál fogva már nem jogosult 
lemenő ágbeli nőrokon, végül az elsőfokú oldalági nőrokon, ha : 

a) ág. hitv. evang. vallású; 
b) megélhetést biztosító vagyonnal, vagy jövedelemmel nem bír; 
c) életének javarészét az elhúnyt nőtlen tag háztartásában, mint annak vezetője és 

a gyülekezeti életben a lelkésznek önfeláldozóan működő segítőtársa töltötte el, amennyiben 
mindezekről a nyugdíjintézeti bizottság az illetékes esperes jelentéséből, esetleg szükség-
esetén a helyszínére kiküldött bizottsági tag beható vizsgálata alapján beterjesztett jelen-
téséből teljesen hitelt érdemlően meggyőződik. 

Amennyiben a nyugdíjintézeti bizottság a c) pont alatti feltételeket csak részben 
látná fennforogni, abban az esetben méltányossági alapon s legfeljebb az 1800 pengő el-
látási díjnak megfelelő kegydíjat állapíthat meg. Az oldalági igényjogosult azonban csakis 
akkor tarthat igényt a teljes özvegyi ellátási díjra, ha az elhalt tag és közte a korkülönbség 
8 évnél nem több. Minden további kétévi korkülönbség után az igény 5%-kal csökken. 
Az ilyképen megállapítandó ellátási díj azonban nem lehet kisebb 800 pengőnél. 

Többszörös igényjogosultság esetében az elhúnyt tagnak hitelesen megállapítható akarata 
mérvadó a mindenkor csak egy igényjogosult személye tekintetében, akinek helyébe soha 
senki más nem léphet. Ennek hiányában a nyugdíjintézeti bizottság belátása szerint határoz 
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22. §: 

A 20. §. szerint meghatározott ellátási díjat s gyermekei után a neveltetési dijat 
méltányosságból megkaphatja az a nő is, akinek férje az Egyházi Alkotmány 326. §. c) 
pontja értelmében a hivatalból jogerős ítélettel elmozdíttatott. 

E díjazást azonban a nyugdíj intézeti bizottság megszüntetheti, ha a férj új 
hivatalt vállal. 

23. §. 

Úgy az özvegynek, valamint az árvának díjazása, ha az elhúnyt tag hivatalban 
állott, ez esetben a halálától számítandó félév leteltével, ha pedig már nyugdíjas állapot-
ban halt meg, akkor a halála napját követő hó elsején veszi kezdetét, havonkénti egyenlő 
és előleges részletekben. A 21. §. szerint jogosított ellátási díjának folyósítása az elhunyt 
tag halála napját követő hó első napjától kezdődően visszamenő hatállyal is elrendelhető. 

24. §. 

Az ellátási díjra nem tarthat jogigényt, illetőleg a már megszerzett igényt elveszti 
azon özvegy : 

a) aki férjétől ennek haláláig önhibája miatt külön élt; 
b) aki férjével ennek aggkorában, vagy halálos betegségében nyilvánvaló célzatos-

sággal az özvegyi ellátási díj maga részére való biztosítása végett lépett házasságra ; 
c) aki a hatvanadik életévet már betöltött férjével kötött házasságban 3 éven belül 

lett özveggyé; 
d) aki férjével ennek nyugdíjaztatása után kötött házasságot ; 
e) aki újból férjhez ment; 
f ) aki az ág. hitv. evang.. illetve a ref. egyházból kitért, vagy egyházhűség szem-

pontjából kifogás alá esik; 
g) aki nyilvánvalóan a közerkölcsiséget megbotránkoztató életmódot folytat; 
h) aki tekintettel az Egyházi Alkotmány 324. §-ának i) pontjára bűntett, vagy 

nyereségvágyból elkövetett vétség miatt jogerősen elítéltetett. 
A 21. §-ban jogosítottakra nézve jelen §. b), e), g) és h) pontjai értelemszerűen 

magyarázandók. 

VIII. Az árva neveltetési díjáról. 

25. §. 

A nyugdíjintézeti tagnak 20-ik életévét még be nem töltött törvényes gyermekét 
az apának bármikor bekövetkezett halála esetében neveltetési díj illeti meg, mely az 
atyátlan (fél) árvák mindenike részére évi 150 pengő, a szülőtlen (teljes) árvák mindenike 
részére évi 500 pengőben állapíttatik meg, azzal a korlátozással, hogy együttes összegük 
nem lehet magasabb az anyát megillető özvegyi ellátási díjnál. 

A 22. §. által meghatározott esetben a gyermekek a félárvák díját kapják. 
Ha az özvegy anya a 24. §. következtében elveszti az ellátási díjhoz való jog-

igényét, gyermekei teljes árváknak tekintendők és e szerint díjazandók. 
Kivételesen a 20 éves életkoron túl is az olyan árvák, akik felsőbb tanulmányokat 

folytatnak, legkésőbb a 24-ik életév betöltéséig; továbbá az olyan árvák, akik valamely 
testi, avagy szellemi fogyatkozás miatt teljesen keresetképtelenek, az egyetemes nyugdíj-
intézeti bizottság által esetenként meghatározandó módon és mértékben tovább is díjazhatok. 

26. §. 

Megszűnik a neveltetési díj a 20. életév betöltése előtt is a leányra nézve, ha férj-
hez ment, továbbá azon árvára nézve : 

a) aki meghal; 
b) aki az ág. hitv. evang. egyházból kitér, vagy abból kitért Özvegy anyja vallását 

követi (1868. évi LIII. t.-c. 14. §.); 
c) aki nyilvánvalóan közerkölcsiséget sértő életet folytat, avagy az Egyházi Alkot-

mány 324. §. i) pontjára való tekintettel bűntett, vagy nyereségvágyból elkövetett vétség 
miatt jogerősen elítéltetett. <v -



IX. A betegápolási díjról. 

27. §. : • • 

A hivatalban álló tagnak halála esetében özvegyét, vagy neveltetési díjra még nem 
jogosult árváját, végül a 21. §-ban jogosítottat az ehhez való jogosultságot kellően igazoló 
bizonyítvánnyal felszerelt és a 29. §. útmutatása szerint intézendő kérvény alapján a nyugdíj-
intézeti bizottság egyszersmindenkorra 300 pengő betegápolási díjban részesíti. 

X. A nyugdíjazott tag halála esetében járó temetési illetményről. 

Ç - . . j ! - 28. §. 
A már nyugdíjazott állapotban elhalt tag temetésére az egyetemes nyugdíjíntézeti 

bizottság 300 (háromszáz) pengő temetési illetményt folyósít az elhunyt özvegyének, vagy 
a neveltetési díjra még jogosult árvájának, vagy a 21. §-ban jogosítottnak a 29. §. útmutatása 
szerint intézendő s az előbb felsoroltak jogcímét kellően igazoló bizonyítvánnyal felszerelt 
kérvényre. - . 

Havaiamely nyugdíjazott tag elhagyatottan és vagyontalanul halna el, abban az esetben 
tisztességes temetéséről a lakóhelyére nézve illetékes lelkész gondoskodik a temetési illetmény 
terhére és erejéig az egyetemes nyugdíj intézeti bizottsághoz teendő elszámolás kötelezett-
sége mellett. 

XI. Az ellátási és neveltetési díjért való folyamodásról. 

29. §. 

Az özvegy a saját ellátási, valamint gyermekeinek neveltetési díjáért együttesen, az egye-
temes nyugdíjintézeti bizottsághoz intézett folyamodványát az illetékes espereshez, a püspöki 
alkalmazott özvegye az illetékes püspökhöz, az egyetemes egyházi alkalmazott özvegye pedig 
az egyetemes felügyelőhöz adja be következően felszerelve: 

a) ha az özvegy csupán csak a saját személyére nézve igényli az ellátási díjat, ez 
esetben melléklendő : férjének halálesetéről egyházi anyakönyvi kivonat, a házasságról egy-
házi esketési anyakönyvi kivonat és az illetékes lelkész bizonyítványa arról, hogy a szabály-
rendelet 24. §-ában érintett esetek nem forognak fenn. (Lásd alább még a d) pontot.) 

b) Ha az özvegy a saját ellátási díja mellett egyszersmind gyermekeinek neveltetési 
díjáért is folyamodik, ez esetben az előző a) pont alatt kívánt bizonyítványokon kívül 
melléklendő a neveltetési díjra jogosult gyermekek keresztelési anyakönyvi kivonata is, 
vagy pedig családi értesítő. (Lásd alább még a d\ pontot.) 

c) A szülőtlen árvák neveltetési díjáért törvényes gyámjuk intézi és adja be e §. 
első pontjának útmutatása szerint a folyamodványt, melyhez melléklendő : a családi érte-
sítő és a törvényes gyám kinevezését tartalmazó árvaszéki végzés, vagy annak hiteles 
másolata. (Lásd alább még a d) pontot.) 

d) A felsorolt okmányokon kívül minden esetben melléklendő még az esperes, illetve 
a püspök és illetve az egyetemes felügyelőnek az elhalt családfő szolgálatáról szóló 
bizonyítványa. 

Az a), b)y c) pontok alatt jelzett okmányokat az illetékes lelkész: „hivatalból egy-
házi belkezelési célra bélyegmentes" jelzéssel ellátva (1896. évi egyetemes jegyzőkönyv 
69-.) díjmentesen állítja ki. 

A folyamodványt az esperes, esetleg a saját észrevételeivel ellátva, a püspök útján 
terjeszti fel, a püspök és az egyetemes felügyelő pedig közvetlenül a nyugdíj intézeti ügy-
vivőhöz juttatja el. 

A 21. és 22. §§-ban jogosítottakra jelen §. értelemszerűen alkalmazandó. 

XII. A nyugdíj, ellátási és árvadíj kifizetéséről. 

30. §. 
Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság által folyóvá tett nyugdíj, ellátási és arva-

díjnak esedékessé vált részleteit az ügyvivő utasítására a nyugdíjintézet pénztára minden 
hó elsején előre s folytatólagosan a postatakarékpénztár útján fizeti ki nyugta előzetes és 
utólagos bekívánása nélkül. 
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XIII. Az alapítási, fenntartási és tagsági járulékokról. 

31. §. 

A fenntartó testületek és a tagok a szerzett jog pénzügyi fedezetéhez megkívánt s a 
mindenkori nyugdíjra jogosító javadalom után járó, beleértve a lakbérnyugdíjigényt is, 
1 5 - 1 5 % alapítási járulékot kötelesek befizetni. Ez a kötelezettség 6%-os kamattérítés 
ellenében legfeljebb 10 év alatt részletekben is teljesíthető. 

Ha az illető tag a teljes törlesztés előtt nyugalomba vonulna, vagy meghalna, a 
neki, vagy az utódainak szabályszerűen járó díjból a hátralékos összeg levonandó, indokolt 
esetben a nyugd. int. bizottság által esetről-esetre megállapítandó részletekben. 

Az egyetemes egyház az általa fenntartott egyetemes nyugdíjintézetnek a következő 
járulékokat biztosítja és teszi folyóvá : 

a) az egyházi közalap jövedelméből évenként legalább 10,000 pengőt; 
b) az 1848: XX. t.-c. szerinti államsegélynek Vs-részét az 1928. évtől kezdve, de 

e címen legalább évi 100,000 pengőt; 
c) az egyetemes egyház rendkívüli segélye címén legalább évi 10,000 pengőt; 
d) az 1928. évi január l-ig az új nyugdíjintézet befolyt jövedelmeit teljes összegben. 

33. §. 

Úgy az egyházközségek, valamint a nyugdíjra jogosító állomásokat fenntartó tes-
tületek, nemkülönben az egyházközségek kebelében rendszeresített állomásokon működő 
rendes hitoktató-lelkészek, valamint a nem egyházi testülettől javadalmazott lelkészi képe-
sítésű hitoktatók után azon egyházközség, amelynek területén az illető hitoktató működik, 
kötelesek (nyugdíjtörvény 3. §.) minden ilyen állomás után az ennek javadalmát képező s 
nyugdíjba beszámított fizetés, illetőleg nyugdíjigény, valamint 600 pengő lakbérnyugdíj-
igény összegének 4 7 o - á t évenkénti fenntartási járulékképen fizetni az egyetemes nyugdíj-
intézet pénztárába. 

A járulékok előírásánál a nyugdíjigényül felvett fizetés és lakbér gyanánt a 3600 pengő 
tekintendő akkor is, ha a hiványi fizetés ez összeget el nem éri. 

Az egyházközségek ezenfelül kötelesek az egyetemes nyugdíjintézet javára évenként 
egyszer templomi offertoriuinot tartani s azt az egyházmegyei pénztár útján a fenntartási 
járulékkal egyszerre beszolgáltatni. 

A püspök lelkészi nyugdíjigénye utáni fenntartási járulékot egyházközsége, a püspöki 
nyugdíjigény után pedig a fenntartási 4%-ot egyházkerülete fizeti. 

A hozzájárulási kötelezettség csak az állomás végleges megszüntetése esetében szűnik 
meg; ellenben nem veszti el érvényét, ha az állomás csak ideiglenesen van üresedésben. 

34. §. 
Az Egyházi Alkotmány 75. §. által meghatározott esetben az illető egyházközség tarto-

zik az időközi lelkészi fizetés egynegyedévi részletét az egyetemes nyugdíjintézet pénztárába 
beszolgáltatni. 

Az illetékes esperes ily esetben az időközi jövedelem pontos kiszámítását és beszolgá-
lását ellenőrizni s erről a püspök útján a nyugdíjintézet ügyvivőjét értesíteni köteles. 

A püspöki javadalmi célvagyon időközi jövedelmének beszolgáltatása tekintetében 
a fenti rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók. 

35. §. 
Évi tagdíjjárulékul minden'minimális nyugdíjigénnyel bíró tag a nyugdíj- és lakbér-

nyugdíjigényét kitevő összegnek 4%-át köteles fizetni. A nagyobb igénnyel bírók a minimális 
igény 200—200 pengős növekedése arányában V4—VZ/o-kal nagyobbodó °/0-os nyugdíjjárulékot 
fizetnek, amely a maximális nyugdíjigény mellett évi 67í%, amely a püspöki nyugdíjigénynél 
is alkalmazandó. 

36. §. 
A nyugdíjigény szabályszerűen megállapított emelkedése esetén a különbözet 50%-a 

egy éven belül levonandó, ez esetben a magasabb tagdíj járulék csak a következő évtől fizetendő, 
azonban ezen magasabb nyugdíjigény csak öt év eltelte után hatályosul. 
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37. §. 

Az egyházközségeket, illetőleg fenntartó testületeket, valamint a tagokat szabály-
szerűen terhelő s az ügyvivő által évenként részletes járulékszámlán előírt járulékok be-
szedése az illetékes egyházmegyei, egyházkerületi, egyetemes egyházi pénztárak kötelessége. 

38. §. 

A járulékok befizetésére nézve a következők határoztatnak : 
a) az egyetemes egyház a 32. §-ban felsorolt járulékait az egyetemes pénztár leg-

később december 15-én átutalja a nyugdíjintézet pénztárába, 
b) az egyházközségi, illetőleg fenntartótestületi és a tagsági járulékok befizetési 

kötelezettségének határnapja minden év november első napja; 
c) a hátralékos tartozás után 5% késedelmi kamat jár, melyet a járulék beszedésére 

kötelezett pénztár jogosult és köteles kiróni és bevételezni ; 
d) az illetékes pénztár, mihelyt a részletes járulékszámlát megkapta, az érdekelteket 

a rájuk kirótt járulék összegéről értesíti. 
A bevételezett járulékok s offertóriumok befizetési jelentés kapcsán és az illetékes 

pénztárak útján a nyugdíjintézet pénztárába december 31.-éig beszolgáltatandók. 
Ha valamely fenntartó testület, vagy tag november I-én túl hátralékban maradna, 

azt az illetékes pénztár felhívja tartozásának az előbbi c) pont szerint kirovandó késedelmi 
kamattal együtt záros határidőn belül leendő befizetésére. E határnap elmulasztása esetében 
az illetékes pénztár az esperesnek, illetve püspöknek és illetve egyetemes felügyelőnek 
jelentést tesz, aki a tartozásnak közigazgatási úton (Egyházi Alkotmány 6. §., továbbá 
268. §., illetőleg 8. §.) való behajtása iránt intézkedik. 

e) Ha valamelyik pénztár a járulékok beszolgáltatásával késedelmeskednék, a felettes 
pénztári hivatal erről jelentést tesz egyházi közigazgatási hatóságának, amely a késedelmes-
kedőt a hátralék záros határidőn belül való behajtására és befizetésére személyes felelősség 
terhe alatt kötelezi. 

39. §. 

A szabályszerűen kirótt és befizetett járulékok visszakövetelésére senkinek semmiféle 
esetben sincs joga. 

XIV. Az egyetemes nyugdíjintézet pénztáráról. 

40. §. 

Az egyetemes nyugdíjintézet pénztára szervezetileg a magyarországi ág. hitv. evang. 
ker. egyetemes egyház pénztárával egységes, úgy azonban, hogy a nyugdíjintézet pénztári 
vagyona külön folyó- és tőkeszámlán nyilvántartandó. 

A pénztári szervezet egységéből íolyólag az egyetemes pénzügyi bizottságnak és az 
egyetemes számvizsgálóbizottságnak hatásköre a felügyelet és ellenőrzés, valamint a vagyonnak 
gyümölcsöző elhelyezése, illetőleg a zárszámadás megvizsgálása tekintetében kiterjed az egye-
temes nyugdíjintézeti pénztárra is. 

41. §. 

Az előbbi 40. §. határozmánya következtében az egyetemes nyugdíjintézet pénztárának 
kezelői az egyetemes egyházi pénztáros és ellenőr, kik a nyugdíjintézet pénztári vagyonának 
kezelésénél és elkönyvelésénél szintén az egyetemes közgyűlés által megállapított pénztár-
kezelési szabályzat utasításai értelmében tartoznak eljárni. -

A pénztárosnak kötelessége ezenfelül: 
a) hogy az illetékes pénztáraktól pénzküldemények kapcsán érkezett befizetési jelenté-

seket elszámolás után az ügyvivőhöz áttegye; 
b) hogy a nyugdíjintézet terhére az ügyvivő előzetes rendelkezése nélkül semmiféle 

kifizetést ne foganatosítson; 
c) hogy az ügyvivő által kiutalt díjakat közvetlenül a jogosult nevére címezve posta-

takarékpénztári befizetési lappal megküldje. 
A. pénztáros és ellenőr évi fizetését az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság javaslata 

alapján az egyetemes közgyűlés állapítja meg. . 
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XV. A nyugdíjintézet kormányzásáról. 

42. §. 

Az egyetemes egyházi nyugdíjintézet kormányzó főhatósága az egyetemes közgyűlés, 
amely e jogának közgyűlésen kívüli gyakoilására saját kebeléből kettős elnökségből az 
egyet, ügyészből, az ügyvivőből, a pénztáros és ellenőrből, a Magyar Evang. Lelkész-
egyesület elnökéből és az egyházkerületek ajánlása alapján kerületenként egy-egy lelkész-
tagból álló egyetemes nyugdíjintézeti bizottságot választ hatévi időtartamra. 

43. §. 

Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság a jelen szabályrendelet utasításai, valamint 
az egyetemes közgyűlés esetenként hozott határozatai által megszabott feladatát a szük-
séghez képest összehívott üléseiben jegyzőkönyvi határozatokkal végzi. Különösen pedig: 

a) a tagokat felveszi s esetleg a jogerőssé vált tagkizárást végrehajtja; 
b) a szolgálati éveknek, valamint a fizetésnek a nyugdíjba való beszámítása felett 

határoz; 
c) a nyugdíjazásért, valamint az összes ellátási-, segély- és kegydíjakért beadott 

kérvényeket érdemlegesen elbírálja s ehhez képest a díjakat folyóvá teszi, vagy a jogcím 
elvesztése esetében további esedékességüket megszünteti ; 

d) ellenőrző felíigjreletet gyakorol az ügyvivő által vezetett ügymenetre s nyilván-
tartásra; 

e) megállapítja a szükséghez képest ügyrendjét. Halasztást nem tűrő sürgős eset-
ben, amikor az egyház érdeke súlyos kárt szenvedhetne, az a), b) és c) pontokban körülírt 
esetekben, kivéve a tagkizárást, továbbá a munkaképtelenség alapján való nyugdíjigény 
megállapítását (17. § ), végül a 21. §-ban jogosítottak igényének megállapítását, az illetékes 
egyházi hatóság felhívására az egyetemes nyugdíj intézeti ügyvivő is érdemlegesen eljárhat 
a legközelebbi egyetemes nyugdíjintézeti bizottsági ülés jóváhagyásának feltétele mellett. 

44. §. 

A nyugdíjintézeti bizottság üléseiben megjelenő lelkész, vagy tanár tagok az 
egyetemes pénztár terhére az egyetemes egyháznak e tárgyú szabályrendelete értelmében 
útiköltséget és napidíjat számíthatnak fel. 

45. §. 

Azon fél, aki az egyetemes nyugdíjintézeti bizottságnak valamely határozatát magára 
nézve sérelmesnek véli, ez ellen birtokon kívül a határozat kézhezvétele után 30 nap alatt 
fellebbezéssel élhet az egyetemes közgyűléshez, amely végérvényesen dönt, kivételt képez 
a munkaképtelenség megállapítása kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslat (lásd 17. §.). 

46. §. 

A nyugdíjintézet mathematikai mérlege 5 évenként újból kiszámítandó. 
Az új mérlegben esetleg mutatkozó felesleg elsősorban az egyetemes egyházi köz-

alapot terhelő járulék megszüntetésére fordítandó. 
Ha az egyetemes egyház a 32. §-ban az államsegélyből megszabott hozzájárulást 

tőle nem íüggő bármely ok miatt netán nem folyósíthatná, ez esetben úgy a íenntartási, 
mint a tagjárulékok, valamint a nyugdíj s szintúgy az özvegyi ellátási és az árvanevel-
tetési, valamint egyéb dijak is a mérleg egyensúlya által megkívánt szükséghez képest 
újból szabályozhatók. 

XVI. A nyugdíjintézet ügyvivőjéről. 

47. §. 

Az ügyvivőt 6 évi időtartamra az egyetemes közgyűlés választja, aki megválasz-
tásakor, mint az egyetemes egyház rendes tisztviselője, hivatali esküt tesz. 

Évi fizetését a nyugdíj intézeti bizottság javaslatához képest az egyetemes közgyűlés 
állapítja meg. 
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22. §: 
Az ügyvivő kötelessége az egyetemes nyugdíjintézet igazgatását a szabályrendelet 

határozmányai értelmében teljesíteni, a nyugdíjintézeti bizottság utasításait végrehajtani s 
általában az ügyvitelből folyó összes teendőket végezni. Különösen pedig kötelessége: 

a) vezetni a nyugdíjintézeti tagok s nyugdíjintézeti járulékra kötelezett állomások 
törzskönyvét, a nyugdíjazottak s a díjazott özvegyek, árvák és egyéb ellátottak nyilvántartó-
könyvét, az esedékessé vált díjrészletek kifizetését ellenőrző könyvet és a járulékok éven-
kénti előírására szolgáló járulék-számla könyvet ; 

b) előírni és a püspököknek megküldeni évenként július 31-éig a hátralékok fel-
tüntetése mellett a részletes járulék-számlán a nyugdíjintézet pénztáránál befizetendő 
fenntartási és tagsági járulékokat; 

c) előkészíteni a nyugdíjintézeti bizottsághoz érkezett ügyeket s azokat a bizottság 
ülésében előadni; 

d) vezetni a bizottság ülésének jegyzőkönyvét s végrehajtani annak határozatait ; 
e) utasítani az egyetemes nyugdíj intézet pénztárát a nyugdíjasok, özvegyek, árvák 

és egyéb ellátottak járandóságainak minden hó elsején postatakarékpénztár útján való 
kifizetésére ; 

J) a bizottság működéséről s a nyugdíjintézet állapotáról évenként jelentést készí-
teni és az egyetemes közgyűléshez beterjeszteni. 

49. §. 

Az egyetemes nyugdíj intézeti bizottsághoz intézett s annak hatáskörébe tartozó 
minden beadvány, megkeresés, átirat, jelentés és kérvény —* kivéve mégis a pénzkülde-
ményt — az előző §-ból folyólag az ügyvitelt vezető egyetemes nyugdíj intézeti ügyvivő-
höz küldendő. 

XVII. Az életbelépésről. 

50. §. . 

Jelen szabályrendelet 1928. évi január hó l.-ével lép hatályba. 
Megállapíttatott a magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyház Budapesten, 

1927. évi október hó 27. napján tartott egyetemes közgyűlése által. 



VIII. 

AZ EGYETEMES EGYHÁZ TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAI 

T A G J A I N A K N É V S O R A . 

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

(Telefon: József 361—38). 
dr. Lehotzky Antal (Monor). 
dr. Petrik Aladár (Budapest, IV., Molnár-u. 17). 
Bancsó Antal (Budafok). 
Tóth József (Fancsal). 
Kardos Gyula (Balassagyarmat). 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, VIII., Illés-ucca 25). 
dr. Melich János (Budapest, Tudományegyetem) 
báró Feilitzsch Berthold (Budapest, V., Deák Ferenc-u. 6). 
Ziermann Lajos (Sopron). 

(1932-ig): Zsigmondy Géza (Budapest, VII., Damjanich-ucca 8.) 
„ egyh. „ , dr. Dómján Elek (Sátoraljaújhely), 

ügyész (1929-ig): dr. Rásó Lajos (Budapest, IV., Kígyó-ucca 2). 
főtitkár — Kuthy Dezső (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51.1. 5. Tel. J.413-07.) 
pénztáros „ Bendl Henrik (Budapest, IV., Deák-tér 4. Tel. 285—06.) 
főellenőr „ dr. Zsigmondy Jenő (Budapest, V., Zrinyi-ucca 14). 
ellenőr Szelényi Gyula (Budapest, IV., Deák-tér 4. Tel. 285—06.) 
levéltáros „ dr. Scholtz Oszkár (Budapest, VIII., Szentkirályi-ucca 51. II). 
nyugdíjint ügyvivő Kuthy Dezső (Budapest, VIII., Szentkirályi-ucca 51. I. 5. Tel. 

J. 413—07.) 

Egyetemes világi főjegyző (1929-ig): 

„ világi tb. főjegyző (1929-ig) 
aljegyző 

egyházi főjegyző 
aljegyző 

» » ii » 

Az egyet, tanügyi biz. elnöke „ 
„ „ „ „ alelnöke „ 

Egyet. egyh. gyámint. világi elnöke 
„ egyh. gyámint. egyh. elnöke 
„ számvev. vil. elnöke 

Az egyetemes törvényszék tagi ai •' 

Világiak: dr. Mészáros Gyula (1932), lándori dr. Kéler Zoltán (1932), dr. Zelenka Laios (1932), 
dr. Szelényi Aladár (1932), dr. Polner Ödön (1929), dr. Zergényi Jenő (1929), Lichtenstein László (1929), 
dr. Dukavits Vilmos (1929). 

Egyháziak: Horváth Sándor (paksi) (1932), Varga Gyula (1932), Balog István (Bokod) (1932), 
Kruttschnitt Antal (1932), Duszik Lajos (1932), Sárkány Béla (1929), dr. Dómján Elek (1929), Csővári Géza 
(1929). 

Tanártagok: Rátz László (1932), dr. Milder Károly (1932), Bancsó Antal (1929), dr. Hittrich 
Ödön (1929). 

Jegyző: dr. Vietorisz 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, dr. Mesterházy Ernő, Geduly Hen-
rik, Kapi Béla, D. Raffay Sándor, Kiss István, dr. Pesthy Pál, Sztehló Kornél, dr. Szelényi Aladár, Tom-
csányi V. Pál, Okolicsányi Gyula, Ostffy Lajos, dr. báró Kaas Albert, dr. Rásó Lajos, Sárkány Béla ; 
b) póttagok: Radó Lajos, Pálmai Lajos, Wenk Károly, Blatniczky Pál, dr. Doniján Elek. 

A magyar református egyház kiküldöttei: a) Rendes tagok: Benedek Sándor, dr. Bernáth Géza, 
dr. Ravasz László, Takács József, dr. Antal Géza, dr. Balogh Jenő, Medgyaszay Vince, dr. Segesdy 
Ferenc, Dókus Ernő, Janka Károly, Meczner Béla, dr. Révész Kálmán, dr. Baltazár Dezső, dr. Dóczi Imre, 
dr. Révész Imre, dr. Kun Béla, Sass Béla, b) póttagok: Kiss Zsigmond, dr. Kovács J. István, dr. Huszár 
Aladár, Cziáky Endre, Dókus Gyula, Török Imre. 
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11 Közoktatásügyi bizottság. 

1. a) Elnök es 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. 
A megválasztottak, valamint a felügyelők nevei a püspök útján az egyetemes felügyelőnek jelen-

tendők. 
Minden kiküldött az új választás bejelentéséig tagja a bizottságnak. 

III. Tanügyi bizottság. 

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor elnök (1929), dr. Melich János alelnök (1929). dr. Szigethy Lajos 
előadó, dr. Böhm Dezső jegyző, (1929), az egyházkerületek püspökei és felügyelői, továbbá dr. Schneller 
István, dr. Hittrich Ödön, Kardos Gyula, dr. Bruckner Győző. Blatniczky Pál. dr. Beyer Ede, dr. Zelenka 
Frigyes, Reif Pál, Gaudy László, Krug Lajos, Hanzmann Károly, Hollós János, Hamar Gyula, Kruttschnitt 
Antal, Uhrin Károly, Kiss Sándor, Balog István, Adorján Ferenc, Gerhard Béla. 

IV. Vallás tanítási albizottság. 

Elnök : Blatniczky Pál Tagok : Bartos Pál, Csővári Géza. Balog 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, mint az egyházkerületek által kiküldött tagok: Blatniczky 
Pál, Mihalovics Samu, Ziermann Lajos, dr. Dómján Elek; póttagok: dr. Kirchknopf Gusztáv, Podhradszky 
János, Zongor Béla, Túróczy Zoltán és a szervezendő három albizottság elnökei. 

VI. Lelkészvizsgáló-bizottság. 

1. A bányai egyházkerületi osztály tagjai: Blatniczky 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, Mihalovics Samu, Kardos Gyula. 
3. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai : Stráner Vilmos, D dr. Pröhle Károly, Farkas Elemér, 

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

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

VII. Alkotmány- és jogügyi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy püspök és egyházkerületi felügyelő, vagy ezen állások 
egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, továbbá Okolicsányi 
Gyula, Csemez István, Tomcsányi V. Pál, dr. Händel Béla, dr. Mikler Károly, dr. br Kaas Albert, 
Sztehló Kornél, dr. Rásó Lajos, dr. Bruckner Győző, dr. Sztranyavszky Sándor, dr. Félix Antal, 
Nendtwich Andor, Kruttschnitt Antal, Tóth József, dr. Dómján Elek, Takács Elek, Sárkány Béla, Balog 
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 a püspökök és az egyházkerületi felügyelők, továbbá Földvár\ 
Elemér, Osztroluczky Miklós, Pranger József, Landgraf János, dr. Mikler Károly, Okolicsányi Gyula, Lichten-
stein László, Zongor Béla, dr Dómján Elek, Jakabfi György, Duszik Lajos, Podhradszky János, Radó Lajos, 
Mikler Gusztáv, 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, 
Bend! Henrik, az egyetemes ellenőr, Szelényi Gyula és dr. Szelényi Aladár, egyetemes főjegyző. 
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IX. Egyetemes számvevőszék. (1932.) 

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

X. Egyetemes számvizsgálóbizottság. {1932.) 

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

XI. Hrabovszky-alapitványi bizottság. {1929.) 

Dr. Bánó József és Broschkó G. Adolf elnöklete alatt : Majba Vilmos, dr. Varsányi Mátyás és 
dr. Vetsey Aladár. 

XII. Hunfalvy-alapitványi bizottság. 

Dr. Zsigmondy Jenő és D. Raffay Sándor elnöklete alatt : lándon dr. Kéler Zoltán, Szántó Gyula, 
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: dr. Rásó 
Lajos, egyetemes ügyész, Kuthy Dezső, ügyvivő, Bendl Henrik, egyetemes pénztáros, Szelényi Gyula, 
egyetemes ellenőr, Paulik János, a Meie,elnöke, mint az egyházkerületek által delegált tagok.: Sárkány 
Béla, Mihalovics Samu, Wagner Ádám, dr. Dómján Elek. 

XIV. Egyetemes levéltári bizottság. 

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

XV. Luther-Otthon-szemináriumi bizottság. 

Az egyetemes elnökség elnöklete alatt és dr. Mágócsy-Dietz Sándor ügyvezető alelnöksége mellett a 
kerületi elnökségek, továbbá dr. Szelényi Aladár, dr. Rásó Lajos, dr. báró Kaas Albert, dr. Szigethy Lajos, 
dr. Scholtz Oszkár, Bendl Henrik, Zsigmondy Dezső, Sándy Gyula, dr. Händel Béla és Kuthy Dezső. 

XVI. Egyetemes énekügyi bizottság. 

Kapi Béla elnök, Payr Sándor (egyet, tanár, Sopron), Kirchner Elek (ny. karnagy, Celldömölk), 
Santha Károly (nyug. lelkész, Budapest), D. Kovács Sándor (egyet, tanár, Budapest), Kapi Gyula 
(tanítóképzőintézeti tanár, Miskolc), Chugyik Pál (lelkész, Aszódi, Paulik János (lelkész, Nyíregyháza), 
dr. Vietorisz József (gimn. igazgató, Nyíregyháza), Keviczky László (lelkész, Kondoros), Holéczy Zsig-
mond (lelkész), Uhrin Károly (igazg.-tanító, Békéscsaba). 

XVII. Lelkészsegélyezési-alap bizottság. 

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 es D. Raffay Sándor elnöklete alatt : lándori dr. Kéler Zoltán, dr. Mágócsy 
Dietz Sándor, Hoepfner Guidó, Sándy Gyula. 

XIX. Egyetemes deáksegélyezési bizottság. 

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

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

XXI. 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, Mihalovics Samu, Elischer Viktor, Papp Elek, 
dr. Zergényi Jenő, Pálmai Lajos, Stráner Vilmos, D. dr. Pröhle Károly, Krug Lajos, dr. Zelenka 
Frigyes, dr. Mikler Károly, Paulik János, Adorján Ferenc, Gerhard Béla, Rákóczy István, Saguly János, 
dr. Szelényi Aladár, egyet, főjegyző. 

XXII. Külügyi bizottság. 

Az egyetemes elnökség elnöklete alatt : D. Rafíay Sándor és dr. báró Kaas Albert, ügyvezető-
elnökök s tagjai: a kerületi elnökségek, dr. Szelényi Aladár, mint egyet, főjegyző, dr. Rásó Lajos, 
mint egyet, ügvész, dr. Pékár Gyula, dr. báró Feilitzsch Berthold, dr. Eöttevényi Olivér, dr. Pröhle Vilmos, 
D. dr. Pröhle Károly, Ziermann Lajos, Kuthy Dezső, dr. Kirchknopf Gusztáv, dr. báró Podmaniczky Pál, 
Farkas Győző, dr. Leffler Béla. 

XXIII. Püspöki javadalmi földek kerületközi bizottsága. 

Az egyetemes felügyelő, a kerületi elnökségek, dr. Szelényi Aladár, .egyetemes főjegyző, dr. Rásó 
Lajos, egyetemes ügyész, dr. Mészáros Gyula, bányakerületi ügyész, dr. Händel Béla, dunáninnéni kerületi 
ügyész, dr. Berecz Ábel, dunántúli kerületi ügyész és dr. Vietórisz István, tiszai kerületi ügyész. 

XXIV. A Theológusok Otthona helyi bizottsága. 

Ziermann Lajos, dr. Zergényi Jenő, D. dr. Pröhle Károly, dr. Deák János, Stráner Vilmos, 
Schleiífer Richard, dr. Töpler Kálmán, Pöttschacher István és Forster Gusztáv. 
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