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J E G Y Z Ő K Ö N Y V . 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHAZEGVETEIYI 
1942* évi november hő 20. napján Budapesten tartotta 

é v i ü r e n d e s k ö z g y ű l é s é t , 

amelyen D. báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő és D. Kapi Béla, mint hivatalára nézve 

legidősebb püspök, elnökölt. 

R közgyűlésen jelen voltak: 

A) Hivataluknál fogva, 

I. m i n t a z e g y h á z e g y e t e m t i s z t v i s e l ő i : 

Dr. Konkoly Elemér egyetemes 
világi főjegyző, 

dr. báró Radvánszky Antal egye-
temes világi aljegyző, 

<.dr, Bendl Alajos egyetemes világi 
Aljegyző, 

•dr. Rásó Lajos egyetemes fő-
ügyész, 

dr. Pass László egyetemes egyházi 
aljegyző, 

Wolf Lajos egyetemes egyházi al-
jegyző, 

Kuthy Dezső egyetemes főtitkár; 
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II . m i n t a z e g y e t e m e s p r e s b i t é r i u m v á l a s z t o t t t a g j a i : . 

Arató István, dr. Bruckner Győző, Bartos Pál, Duszik Lajos, D. dr. 
dr. Mikler Károly, Somogyi Béla, Prőhle Károly, Smid István, Zier-
dr. Zsedényi Béla, mann Lajos; 

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

Dr. Bertlia Benő, dr. Bruckner Duszik Lajos, Kuszy Emil, Némethi 
Győző, dr. Mészáros Gyula, dr. Károly, Sárkány Béla, Ziermann; 
Streicher Andor, dr. Vladár Gábor, Lajos; 

IV. m i n t h i v a t a l o s t i s z t s é g v i s e l ő i : . 

Becht Albert, az egyetemes szám-
vevőszék világi elnöke, 

báró Feilitzseh Bertliold, a gyám-
intézet világi elnöke, 

dr. Bruckner Győző, a jogakadémia 
dékánja, 

dr. Scholtz Oszkár, a nyugdíjintézet 
ügyvivője, 

Ziermann Lajos, a gyámintézet 
egyházi elnöke, 

D. Kapi Béla, az egyetemes tan-
ügyi bizottság elnöke, 

dr. Wiczián Dezső, a hittudományi. 
kar dékánja,. 

Budaker Oszkár, a Theológusok 
Otthonának mb. igazgatója. 

B) Hivataluknál fogva, mint az egyházkerületek képviselői: 

Dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli 
egyházkerület felügyelője, 

dr. Pesthv Pál, a bányai egyház-
kerület felügyelője, 

Laszkáry Gyula, a dmiáninneni 
egyházkerület felügyelője, 

D. Kapi Béla, a dunántúli egy-
házkerület püspöke, 

D. D. Raffay Sándor, a bányai 
egyházkerület püspöke, 

Túróczy Zoltán, a tiszai egyház-
kerület püspöke, 

Kardos Gyula, a dunáninneni egy-
házkerület püspöke. 

C) Tisztségüknél fogva: j 

Dr. Bánkúti Dezső, az országos ta- D. D. Raffay Sándor, az országos-
náregyesület elnöke, lelkészegyesület elnöke. 

Somogyi Béla, az országos tanító-
jegyesület elnöke, 



D) Választás alapján, mint kiküldöttek: 
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L 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: 

íHaerter Ádám, dr. Lányi Márton, Benkóczi Dániel, Kellő Gusztáv, 
Pataky Sámuel, Purgly Emil, dr. Kemény Lajos, Starke Sámuel, 
jR.clI Lajos, Zászkaliczky Pál, 

2sTagy Imre, dr. Renner János, , 
Karsai István. 

'>) jegyzökö 

Dr. vt. Bácsváry Péter, Beclit 
Albert, dr. Brechtel Frigyes, y t 
Füzessy István, Hézer Béla, dr. 
Hittrich Ödön, Homola Rezső, Ko-
ritsánszky Ottó, dr. Kring Jenő, 
Maurer Frigyes, dr. Pazar Zoltán, 
Sándy Gyula, vt. Sárkány Jenő, vt. 
JSzenezy Aladár, dr. Székács Ist-
ván, clr. Traeger Ernő, Weiszer Sa-
mu, dr. Zimmermann Ágoston, 

'vi kivonattal: 

Bakay Péter, Bakay Zoltán, 
Bánky Károly, Bánszky György, 
vt. Bártfai Gusztáv, Blatniczky Je-
nő, Bódy Pál, Bogya Géza, dr. 
H. Gaudy László, dr. Gubcsó An-
drás, dr. Gyimesy Károly, Jávor 
Pál, dr. Keken András, Kendeh-
Kirchknopf György, Kirner Gusz-
táv, Kriszt Péter, Medvegy Má-
tyás, Mohr Henrik, Rimár Jenő, 
Rohály Mihály, Scholz László, 
Sikter András, vt. Sokoray Károly, 
Sommer Gyula, Sóstarecz Ferenc*, 
vt. Sréter Ferenc, Vargha Sándor, 
Virányi Lajos. 

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

a) megbízólevéllel: 

Csatáry Elek, dr. Gregersen Nils, : dr. Csengődy Lajos, Fadgyas 
Hanzélv Ferenc, clr. Hándel Béla, Aladár, Fúria Zoltán, dr. Jánossy 
-dr. Traeger Ernő, dr. Zelenka Lajos, Kirchner Rezső, Kuszv 
f r i g y e s , Emil, Szekej András, Szűcs Sándor, 

Bérezés Lajos; 



b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Dr. Baross József, dr. Boros- Molnár Gyula, Ottmár Béla, Pé-
tyánkőy László,. Draskóczy Béla, ter Henrik, Révész Alfréd, Stadt-
dr. Farkass Béla, dr. vt. Hunyady rucker Gyula. i 
László, dr. lándori Kéler Bertalan, 
ifj s Prőhle Henrik, dr. Rteimann 
Ernő, dr. Sass Gábor, Sasskó 

Gyula, • 

HI . 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. Ajkay István, dr. Ittzés Zsig- Fábián Imre, Hanzmann Károly,-
mond, Eoritsánszky Ottó, Mihály Jónás Lajos, Molitórisz János, Né-
Sándor, dr. Iloósz Ádám, meth Károly, Rónai Gyula, Takács-

Elek, 
dr. Ruhmann Jenő, vt. Zerinváry János, 

; Ludván Sándor; 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Arató István, dr. Bertha Benő, 
dr. Berzsenyi Jenő, dr. Grosc-h Ká-
roly, d r / N e m e s Mihály Dezső, vt. 
Nyirvány Péter, Polster Rezső, 
Rauner Mihály, Schrikker Sándor, 
dr. Strasser Sándor, Tolnay-Kne-
fóly Ödön, Tóth Antal, dr. Traeger 
Ernő, 

Budaker Oszkár, Bükv Jenő, dr. 
Deák János, dr. Győrffy Béla, He-
ring János, Horváth Lajos, dr. J á -
nossy Lajos, dr. Karner Károly, 
dr. Kiss Jenő, Kiss Samu, Meny-
hár István, dr. Mohácsy Lajos, 
Nagy Miklós, D. dr. Prőhle Ká-
roly, ifj. Prőhle Károly, Schmidt 
János, dr. Sólyom Jenő, Szabó J ó -
zsef, Túrmezei János, dr. Wicziáit 
Dezső, Ziermann Lajos. 

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: 

Bothár Vilmos, Margócsy Emil, Balt ha zár János, Marcsek János*. 
Mikola János, 

Weiszer Gyula,. .v 
Kemény Péter ; 



b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Dr . Aradványi Endre, Bartsch. Joób Olivér, Turcsányi László, 1. 
Sándor, dr. Förster Lajos, Zsolnai Varga László. 
Vilmos, 

V. A h i 11 u d o m á n y i k a r r é s z é r ő l : ) 

Dr. Deák János. 

VI. A j o g a k a d é m i a r é s z é r ő l : 

Dr. Zelenka István. 

VII. A t a n í t ó k é p z ő i n t é z e t e k r é s z é r ő l : 

Molitor Gusztáv. 

Távolmaradásukat kimentették: Lichtenstein László, egyházkerületi 
felügyelő, dr. Kárpáti Ede, dr. Halasy-Rektorisz Lajos, Szalay István, 
dr. Pósch József. 

1. (K.) Az egyetemes közgyűlést megnyitó istentisztelet, amely egy-
ben egyetemes gyámintézeti istentisztelet is volt, 1942. évi november 
lió 19-én, a Deák-téri templomban ment végbe. Szent szolgálatát Kardos 
Gyula, a dunáninneni egyházkerület püspöke végezte. 

A közgyűlés időpontjában annak tagjai egybegyűlvén, D. Ivapi Béla 
püspök, egyházi elnök így imádkozott: 

Hálát adunk Néked, örökkévaló Isten, szerető mennyei Atyánk,hogy] 
a megváltó Krisztusban adott bűnbocsánattal üdvösségre és örökéletr© 
elhívtál. Köszönjük Tenéked az anyaszentegyházat, örökkévaló igédet, 
szentségeidet, melyekkel Szentlelked megvilágosít, vezet, megszentel, hit-
ben megtart, megváltó Krisztusunkkal egyesít s örökkévaló életjavaidban1 

részesít. 
Köszönjük Néked evangélikus anyaszentegyházunkat. Rendelésed! 

szerint édesanyánk: szentigéddel világra hozott, tejnek italával, élet 
kenyerével táplál; nevelő iskolánk: a sátán elleni harcunkban szavával 
erősít, jobbjával fegyelmez, új emberré nevel; erős várunk: szent kö-
zösségben összetart, a hit és szeretet kötelékeivel egybekötöz, külső-
belső ellenség ellen védelmez; szei)t pi tvar: örökkévaló hajlékunk küszö-
béhez vezet, hogy gyarló emberszemmel földön csak rész szerint meg-
ismerhető dicsőséged után Tégecl egykor színről-színre megláthassunk. 

Könyörgünk alázatos szívvel evangélikus anyaszentegyházunkért. 
Vezéreld lelkeddel. Indítsd, tanítsd, erősítsd, kényszerítsd, hogy szent 
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1 .igéddel, szentségeiddel táplálkozzék. Adj lelkedben világosságot neki, 
bogy gyarlóságait elhullassa, hiányosságait építgesse, orcájának szeplőit 
eltüntesse. Tisztuljon, nemesedjék, emelkedjék, hogy mindjobban meg-
valósítsa az élő egyházról hordozott álmaidat s Krisztus orcája ra-

gyogja. be életét. 
Mostani tanácskozásunkon fordítsd tekintetünket befelé, hogy töre-

delemmel önmagunkat vizsgáljuk, — előrefelé, hogy feladatainkat meg-
értsük, — felfelé, hogy Téged lássunk, ki minket küldtél, nekünk pa-
rancsolsz, minket erősítesz és állandóan megítélsz. 

Kegyelmes kezedbe helyezzük e l hazánkat, nemzetünket, kormány-
zónkat. Könyörgünk idegen földön harcoló katonáinkért és az itthon mun-
kálkodókért. 

Hallgasd meg könyörgésünket szent Fiad, az Űr Krisztus- nevében 
kérünk. Ámen. 

Az ima elhangzása után D. báró Radvánszky Albert egyetemes fel-
ügyelő az alábbi megnyitó-beszédet mondotta: 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

Történelmi időkben gyűltünk itt ma ismét egybe. Történelmi időkben 
nemcsak azért, mert immár negyedik éve dúl a világ méreteiben legnagyobb 
háborúja, de azért is, mert érezzük, hogy az időknek ebből a vajúdásából 
új jövendő születik. Milyen lesz az, vájjon ki tudná megmondani? Szebb, 
jobb, békésebb, emberibb, boldogabb kor, mint az, amelyben élünk? 
Hisszük, hogy igen. Ennek szolgálatába állítjuk minden erőnket és 
ezért kell vállalnunk minden áldozatot. 

Mert ez az idő az áldozatok ideje. 1 

A magyar jövő oltárán nagy áldozat égett el. A legnagyobb, amelyet 
hős hozhat: élete. A legnagyobb, amelyet apa adhat : fia. A legnagyobb, 
mit nemzet oltárra helyezhet: reménye. A liősi halált halt vitéz nagy-
bányai Horthy István kormányzóbelyettes úr volt ez az áldozat. S 
mint minden áldozatnak, ennek is önkéntes voltában van az igazi ér-
téke s kortársakra és késő nemzedékekre kiható, példaadó ereje. Ön-
ként választotta az országkormányzásban való részvétel gondja, de egyben 
dicsősége helyett is a katonaélet legsúlyosabb kockázatát. Önként bo-
csátotta az apa és a nemzet hadba — féltve bár — a hősök sorsát 
vállaló, nagy fiát. 

Élén az erőslelkű apával és törtszivü családjával, egy nemzet s 
benne egyházunk állja körül az áldozat hamvait, kérve az egek Urát, 
hogy dicső Kormányzó Urunk el tudja viselni a legnagyobb csapást, 
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mi érhette, ós töretlen erővel el tudja vezetni a nemzetet a jobb jövő ígé- \ 
retföldjérc, amelyért hős fiának élete is áldozat volt. 

Áldozat, mint azoké a névteleneké, akik a harcok mezején testük 
-épségét, és életüket kockáztatják, Áldozat, mint azoké, akik fiút, test-
vért, apát, hitvest búcsúztatnak, nélkülöznek, várnak, siratnak és gyá-
szolnak. 

Csupa áldozat a remélt jobb jövőért. Hála azoknak, akik hozzák. 
Ezek az idők mindenkitől, nemcsak az egyesektől, de a közösségektől 

is minden viszonylatban áldozatot követelnek. Kizárja magát a sors-
közösségből, aki e követelés elől meghátrál. 

Áldozatot követelnek az 'államtól is. Nemcsak arról a nagy, szinte 
-erején felül való áldozatról szólok, amelyet a hadviselés és mindaz, 
mi azzal összefügg, ró reá. De főképp arról az áldozatról, amelyet az 
-egyházzal szemben kell az államnak az idők kívánta, fokozott mérték-
ben vállalnia. E részben megértés, jóindulat és készség tekintetében nincs 
hiány ,sőt anyagiakban is csak annyi, amennyit az adott viszonyok között 
meg kell értenünk. 

Van azonban ennek a kérdésnek más vonatkozása is. Az állam szu-
verén s természetesen maga szabja meg azt a szellemet, amelytől magát 
vezetteti, de mint keresztyén államnak, a különböző világnézetek ostromá-
éban a jövendőben is magától értetődően a keresztyén szellemet kell az 
élet minden viszonylatában érvényesítenie. 

Kétségtelen, hogy az állam is joggal vár az egyházak részéről ál-
dozatot. Az állam áldozata voltaképpen csak alaptörvényekben lefekte-
tett kötelességének teljesítése és a maga legjobban értelmezett érdekei-

nek szolgálata, mert legfőbb támasza az egyház. Kérdem azonban, vájjon 
nem teszi-e törvény is az egyházak kötelességévé azt az áldozatot, ame-
lyet az idők tőlük az állammal, sőt saját létérdekükből önma-
gukkal szemben is fokozott mértékben megkívánnak, azt, hogy 
•egymással békességben éljenek és ne szaggassák részekre, hanem 
istenfélelemben, emberszeretetben, hazaszolgálatban forrasszák szoros 

^egységbe a nemzetet?! Hiszen az egyház nem magáért van, ha-
nem Istenéért, akit szolgálnia s a lelkekért és közösségekért, amelye-
ket Istenhez vezetnie, tehát jobbá, nemesebbé, szeretetten gazdagabbá, 
hitben erősebbé tennie hivatása. Ez egyben a legszentebb értelemben 
vett nemzetszolgálat is. Nem öncél, hanem áldozat. 

Hogy ennek az áldozatnak a lángja az idők viliarában ki ne alud-
jék és tiszta legyen, annak érdekében az egyházon belül minden le-
hetőnek meg kell történnie. Azoknak, akik a tüzet őrzik, az egyház hi-
vatalos,, szolgáinak, lelkészeknek és világiaknak egyaránt azon kell len-
njök, hogy az egyház oltárán az érzések és gondolatok legjava égjen 

eltakaríttassék az oltár körül minden, ami nem odavaló. Népi, nyelvi, 
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1. felfogásbeli, egyházpolitikai, párt- és személyi ellentéteknek nincs he-
lye. Hozza meg ma mindenki a maga áldozatát, liogy a láng az egyház, 
oltárán is tisztán és élénken loboghasson. 

Áldozat volt, mint mindenkié, aki az egyháznak lélekkel szolgál, D. 
Kovács Sándor püspök és dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügye-
lő egyházi élete is. Mindketten jellegzetes alakjai voltak egyetemes köz-
gyűléseinknek, éppen azért mélyen fájlaljuk, hogy életük lángja csak-
nem egyszerre kialudt, és nehezen nélkülözzük itt őket. 

Kovács Sándor, a történész, elméjének világával a mult homályát 
oszlatgatta s úgy világosította meg előttünk a reformáció óta eltelt négy" 
évszázad magyar életét, mintha eseményeinek közvetlen tanúi lettünk 
volna. Kovács Sándor, a misszionárius, az evangélium fényét és me-
legét vitte szétszórt, elhagyott evangélikusok életébe. 

Sztranyavszky Sándor is tüzet hordozott a lelkében. Hazafiúi, po-
litikai működését és egyházi szolgálatát ez a tűz jellemezte. Még utol-
só lobbanásában. is aktivitás volt. Erről tanúskodik hozzám intézett,utol-
só hivatalos irata, amely alatt kézírásának vonásai már bizonytalanok, 
de amelyben még az ő szelleme szikrázik. 

Emléküket kegyelettel őrizzük. 

Utódaik, Kardos Gyula püspök és Laszkáry Gyula egyházkerületi 
felügyelő, akiket itt, ebben a minőségükben bizalommal és szeretettel 
köszöntök, az egyházszcrlgálatban eltöltött élet tapasztalatait és az ősök-
től öröklött egyházszeretetet ajánlják fel az egyház oltárára, hogy egy-
házunk áldozata az ő szolgálatuk által is teljesebi) legyen. 

Ez az idő az áldozatok ideje. 
Égjen áldozatunk a remélt szebb, jobb, békésebb, emberibb, boldo-

gabb. jövendőért. •; 

Egyetemes közgyűlésünket Isten nevében megnyitom. 

Az egyetemes felügyelő korszerű megnyitó beszédét, amelyben 
az evangélium fényszórójával világított rá az egyház helyzetére és 

' feladatára és meggyőző erővel tolmácsolta, az egyház Urának az 
idők történéseiben elhangzó parancsát az egyetemes közgyűlésnek, 
spt azon túl egyházunk minden munkása és hívének is, az egyete-
mes közgyűlés megértéssel és hálával fogadja és jegyzőkönyvében 
egész terjedelmében megörökíti 

Egyben az egyetemes közgyűlés az áldozat megrendítő hatása 
alatt, amelyet vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes 

. úr hősi halála a nemzet altárán jelent, annak dicső emlékét jegy-
zőkönyvében a hálás kegyelet hódolatával megörökíti. 
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2. (W.) Az egyetemes felügyelő — a jegyzői kar azon bejelentése 2-3.-
után, hogy az egyházkerületek kiküldöttei kellő számú megbízólevelet 
mutattak be, és a határozatképes számban megjelentek jegyzéke ösz-
szeállíttatott — a közgyűlést megalakultnak jelenti ki. 

Ezzel kapcsolatban az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesí-
tésére bizottság lévén kiküldenclő, 

, az egyetemes közgyűlés az elnökség elnöklete alatt a jegyzői 
karon, az egyetemes főügyészen és főtitkáron kívül kiküldi D. D. 
Raffay Sándor, dr. Pesthy Pál, Laszkáry Gyula és Kemény Lajos 
közgyűlési tagokat. 

3. (K.) Az egyetemes felügyelő beterjeszti következő évi jelentését 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

Visszatekintve az 1941—42. közigazgatási esztendőre, amely tele volt 
a háborús idők nehézségeivel és problémáival, hálásan kell megálla-
pítanom, hogy: »Mindeddig segítségül volt nékünk az ür.« Nemcsak a 
folyó ügyek intézésére adott lehetőséget és erőt, de egyházi életünk 
több területén sokat ígérő, jövőt alapozó munkát is engedett végeznünk. 

Ha figyelmen kívül hagynók szolgálatunk körülményeit, csupán an-
nak teljesítményét, eredményét és áldását vennők számba, könnyen 
megfeledkezhetnénk arról, hogy lángokban áll körülöttünk a világ, és 
mi is hadban állunk. Bizonnyal az ösztönös védelmi készültség, amely 
ma nemzetünk minden becsületes tagját sorompóba állítja, zárt egységbe, 
tömöríti, acélozta, lelkünket és izmainkat az egyház szolgálatában is az 
időkhöz mért erőkifejtésre, amelynek gazdag lett Istentől való megsö-
gíttetése és megáldatása. 

Az idők parancsa érvényesült 

az államhoz való viszonyt 

illetőleg egyházunk és az állam részéről egyaránt. Egyházunk teljes mér-
tékben tudatában van a létharcát vívó állammal szembeni kötelességének 
és azt a benne feszülő erők hiánytalan odaszentelésével támogatja, 
hogy, minden idők legveszedelmesebb ellenségével szemben győzedelme-
sen megállva és az idők szabta, belső átalakuláson nagyobb megrázkód-
tatás nélkül átesve, lerakhassa egy új ezredév biztos alapjait. Az állam 
is tisztában van azzal, hogy az egyház nélkül meg nem állhat. A szent-
istváni gondolat renaissance-a ennek a meggyőződésének az újjáéledését 
jelentené akkor is, ha elhalványult volna. Kállay Miklós miniszterelnök 
ismételten kifejezésre juttatta azt az értékelést, amely az államot az egy-
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<3.házzal ós annak munkásaival szemben vezeti. Hasonló értelmű meg-
nyilatkozások hangzottak el dr. Szinyei-Merse Jenő vallás- és közok-
tatásügyi miniszter ajkáról is. S ha ezeket a nyilatkozatokat az alka-
lomszerűség más egyházzal való viszonylatban tétette is, azok logice 
az összes történelmi egyházakra, tehát egyházunkra is vonatkoznak. Is-
mételten alkalmam nyílott meggyőződést szereznem arról, hogy állam-
•életünk legfőbb vezetőit nem vezeti felekezeti elfogultság, s az állami 
törvényeinkben lerögzített egyenlőség és viszonosság nem holt betű, ha-
nem az ő programmjukban is testet öltő, életformáló erő. Különösen 
hangsúlyozhatom ezt dr. Szinyei-Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi 
miniszter személyét illetőleg, akinek buzgó római katholikus volta mellett 
az összes egyházakkal szemben táplált megértését és nagyraértékelését 
régi ismeretségünk folyamán eléggé megismerhettem. 

Ez ma, sajnos, nem magától értetődő, mindenütt meglévő viszony 
állam és egyház között, hanem szinte egyedülálló. 

Ez a tény az állam és egyház számára egyaránt megszívlelendő in-
telem abban az irányban, hogy a korszellem által ne hagyja magát az 
eddigi útról letéríttetni, lianem tartsa fenn, ápolja és mélyítse el ezt a 
nemcsak országos törvényeinkben, de ezeréves hagyományainkban is 
gyökerező, áldásosnak bizonyult jóviszonyt, amelynek felbontása, sőt már 
meglazítása is mindkettőre nézve végzetes következményeket vonna 
maga után. 

Az államhoz való viszonyunk kifogástalan voltára vonatkozó megál-
lapításunk természetesen nem jelenti ki nem elégített, jogos igényeink és 
méltányos kéréseink az állam részéről való kielégítése szorgalmazásának 
a feladását. Sőt ellenkezőleg, azt éppen e viszony sértetlensége érdekében 
még magá val az állammal szemben is kötelességünkké teszi. Még kevésbé 
jelenti azt, hogy az állam egyes közegei által esetleg foganatosított sé-
relmes intézkedések ellen óvást nem emelnénk és azokkal szemben jog-
orvoslatot nem keresnénk. Aminthogy azt is váltig szorgalmazzuk, hogy 
erélyes intézkedéssel szüntesse meg az áldatlan állapotot, amelyet a re-
ve rzális-kérdés teremtett. 

Ezek előrebocsátása után rátérek az állammal való érintkezéseink 
legfontosabbjainak rövid ismertetésére. 

A mult évi egyetemes közgyűlés 38. jegyzőkönyvi pontban foglalt 
határozata alapján felterjesztésben kértem a kereskedelem- és közleke-
désügyi minisztert, részesítené lelkészeinket vasúti kedvezményben. A 
miniszter 33.689/VI/1942. számú válasza szerint a vasúti kedvezménynek 
újabb kategóriákra való kiterjesztése a fennálló szabályok és miniszter-
tanácsi határozat tilalma miatt nem lehetséges. 

Viszont az állam részéről jóindulat és áldozatkészség nyilvánult 
meg abban az intézkedésben, hogy az Országos Tisztviselői Betegségé-
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lyezési Alap szolgáltatásait a 9.900/1938. M. E. számú rendelettel a lel- 3 l 
készi kar különböző kategóriáira s a többi érdekelt egyházi alkalma-
zottakra is kiterjesztette. Ez a kérdés közgyűlésünk tárgysorozatán sze-
repel, miért is itt csak az örvendetes tény lerögzítésére szorítkozom. 

Ugyancsak hálával kell a következőket bejelentenem. A vallás- é s 
közoktatásügyi miniszter 60.787/1942. II. fő. számú leiratával a segéd-
lelkészi kongrua-egységeket havi 45 P-ről 55 P-re emelte fel. A haza-
tért délvidéki lelkészek helyi javadalmát újra értékelte, kongruájukat,-
családi- és korpótlékukat a magyar jogszabályok a Délvidéken való 
hatálybalépésének időpontjától, 1912. évi július hó l.-étől kezdődőleg ki-
utalta. Annak a kérésemnek elintézése elé, hogy pótlólag az ezen és az 
eddig élvezett összeg közötti különbözetet is megkapják, méltányos vol-
tára való tekintettel jó reménységgel nézek. 62.003/1942. II. főo. számú 
leirata értelmében a nyugdíjintézet rendelkezésére bocsátott évi 12.000 
P államsegélytöbblettel a délvidéki lelkészeknek hazatérésük időpontjá-
tól a nyugdíjintézet kötelékébe való felvételét lehetővé tette. A felvi-
déki területsáv és Kárpátalja hazatért nyugalmazott lelkészei számára, 
a nyugdíjügy üknek 1940. évi szeptember hó l.-ével, a nyugdíjintézetünk 
szabályrendeletében foglalt jogszabályok szerint történt rendezése előtti 
időre az őket ért veszteségnek megfelelő összegű nyugdíjkülönbözeti se-
gélyt biztosított és az állampolgárságuk igazolására eredetileg kitűzött 
határidőt 64.897/1942. II. főo. számú rendeletével ismételten, mégpedig" 
1943. évi június hó 30.-áig meghosszabbította. 

Nagy öröm számomra jelenthetnem, liogy a Délvidék visszacsatolá-
sával hazatért nyugalmazott lelkészek, özvegyek és árvák ellátmány-
ügyének rendezése a vallás- és közoktatásügyi miniszter néhány órával 
ezelőtt vett, 64.500/11/1942. szám alatti leirata szerint elindult útján 
remélhetőleg úgy, mint a felvidéki területsáv visszacsatolásával haza-
térteké, a mi nyugdíjintézetünk szabályrendelete rendelkezéseinek alkal-
mazása mellett. Az egyenlő elbánás elve így kívánná. 

Elintézésre vár ezenfelül még egy égető kérdés, amelynek elhúzódása 
az érdekelteket és az egész egyházi közvéleményt érthető nyugtalanság-
ban tartja, s amelynek rendezése a jog, a méltányosság és a lelkek meg-
nyugtatása érdekében nem várathat magára. 

A felvidéki területsáv és Kárpátalja visszacsatolásának keretében 
hazatért, működő lelkészek szolgálati ideje a nyugdíjintézet által nyug-
díj szempontjából csak 1939. évi január hó l.-étől volt beszámítható, 
mert az állam csak hazatérésük időpontjától biztosította, utánuk a nyug-
díjintézet részére a díjtartalékához ezzel a létszámszaporodással kapcso-
latban szükségessé vált hozzájárulást. Hasonló a helyzet a Keletmagyar-
ország és Erdély, valamint a Délvidék egy része visszacsatolásával 
hazatért, működő lelkészeket illetőleg is, természetesen azzal a különb-
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. seggel, hogy szolgálati idejük beszámításának időpontja hazatérésük idő-
pontjához alkalmazkodik. Az érdekelt lelkészek jórésze azonban már a 
hazatérését megelőzött időben is több évet szolgált le, sőt némelyikük 
már nyugdíjra érett, de nem kaphatja a nyugdíjintézettől azt a meg-
nyugtatást, hogy hazatérése előtti szolgálati évei nyugdíj szempontjá-
ból nem mennek számára veszendőbe, mert még mindig késik az állam-
nak az az intézkedése, mellyel az ezeknek az éveknek a beszámításához 
szükséges, biztosítási szakmatematikus által pontosan kiszámított és ál-
talam ismételten bejelentett összeget akár egyszerre, akár részletekben, 
akár pedig rendszeres államsegélytöbblet formájában az egyházegyete-
men keresztül a nyugdíjintézet rendelkezésére bocsátja. Nem férhet 
kétség ahhoz, hogy az állam ezzel a kötelezettségével tisztában van. Je-
lét is adta ennek már, amikor adott esetekben az érdekeltek közül egye-
seket a saját terhére nyugdíjazott. Annál is inkább, sőt éppen azért 
kérjük és várjuk, liogy ezt a kérdést most már haladéktalanul intéz-
ményesen rendezze. 

Javaslom, írjunk fel ennek érdekében a kormányhoz. 
Javaslom ezenfelül arra irányuló felterjesztésem mielőbbi, kedvező 

elintézésének a szorgalmazását, hogy az állam a nyugdíjoélokat szol-
gáló államsegély megfelelő mérvű felemelésével tegye a maga részéről 
lehetővé a nyugdíjas és nyugdíjsegélyes lelkészeink, özvegyeink és ár-
váinknak a megnehezült gazdasági viszonyok között felette súlyossá vált 
anyagi helyzetén való javítást. Azért hangsúlyozom, hogy a maga 
részéről, mert itt az állások fenntartóira s a működő lelkészekre is 
-feladat vár. Ugyanis a kérdés megoldásához a fenntartói és tagdíj járu-
lékok felemelése is feltétlenül szükséges. A kérdésnek ez a része a nyug-
díjintézet útján kerül az egyetemes közgyűlés elé. Ehelyütt csak az eb-
ben a vonatkozásban az állammal szemben támasztott igényünk kielé-
gítésének szükségességére és sürgősségére utalok, mert aggodalommal 
eltelve látom azt a nyomorgás határán álló, gondterhes állapotot, amely-
ben a nyugdíjas állománynak különösen egyes kategóriái a jelenlegi 
gazdasági viszonyok között sínylődnek. Az állam a saját tisztviselőivel 
é s a mi működő lelkészeinkkel szemben, ha nem is a helyzet romlá-
sával arányban, de a legjobb indulattal és a saját helyzete által megen-
gedett mérvben megtette, amit megtehetett s kétségtelen, hogy ennek 
a sebünknek a sajgását is érzi és nem zárkózik el itt sem a segítés 
elől. Fontos azonban, hogy az ne várasson soká magára, mert a hely-
zet sürget. i 

Ezek voltak azok a nagyobb horderejű kérdések, amelyeknek meg-
említését az állammal való érintkezéseink sorából szükségesnek tartot-
tam. Természetesen személyes és írásbeli érintkezésben álltam az állam 
különböző tényezőivel ezeken kívül sok más, időszerű kérdésben is, 



Í5 

amelyről részben- jelentésem , más helyén számolok be, részben mellőz-3. 
lietőnek vélem a külön megemlékezést. Összegezésképpen csak azt is-
mételhetem meg, hogy, bár vannak függő kérdéseink, az államhoz való 
viszonyunk kifogástalan, s elsőrendű egyházi és nemzeti érdeknek tar-
tom, hogy továbbra is így legyen. 

Ugyanígy nemzeti és közös egyházi érdek az is, liogy 

a felekezetközi helyzet 

ezekben a sorsdöntő időkben ment legyen minden megrázkódtatástól. 
Ennek érdekében egyházunk minden tőle telhetőt megtesz, amint-

hogy minket a felekezeti béke megbontását illetőleg a múltban sem 
illethetett jogos szemrehányás. Nem is a kifelé való kardosör tetésben, 
hanem a kegyelmi eszközökkel való sáfárkodásban áll egyházunk felada-
ta, amelynek hű teljesítése nemcsak befelé hozza meg áldását, de ki-
felé is elvégzi a gyertyatartóba helyezett gyertya világosságot terjesztő 
misszióját. 

Meggyőződésem, hogy, mint az első világháborúban történt, a kü-
lönböző egyházak lelkészeinek a harcok mezején közös veszedelmek kö-
zepett való bajtársi együttműködése ebben a világháborúban is, sőt eb-
ben talán még inkább, kedvező hatással lesz az egyházak közötti béke 
és egyetértés kialakulása és elmélyülése tekintetében. A meggyalázott 
templomok, a szétrobbantott egyházak, a legyilkolt papok omladozó pa-
rókiái, a hitüktől megfosztott tömegek élő illusztrációi annak, ki az igazi 
ellenség, mekkora az ereje, és milyen ítélet vár az egyházakra, ha a, 
széthúzás lesz úrrá közöttük és erejüket egymás elleni csatározásokban 
fecsérelik el. 

Mintha a helyes belátás máris felülkerekednék. A felekezetközi 
életben nem fordult elő olyan újabb, nyugtalanító jelenség, amelyet 
jelentésembe kellene foglalnom. A reverzális okozta seb azonban válto-
zatlanul ott tátong a nemzet testén és megzavarja a lelkek nyugalmát. 

A felekezetközi békére irányuló törekvésünk természetesen nem 
jelenthet részünkről felekezeti elszíntelenedést. Ha Istennek a lutheri re- • 
formáció által kitermelt, evangélikus vallási típussal és az azt képviselő 
evangélikus egyházzal céljai voltak eddig négy évszázadon át, bizonnyal 
céljai vannak ma és céljai lesznek ezután is. Zászlóárulás volna, ha az 
evangéliumból, abban gyökerező hitelveinkből, egyházhűségünkből és hi-
Mvatástudatunkból a felekezeti békesség, vagy testvériség vélt érdeké-
ben csak egy jottányit is feladnánk. 

Áll ez nemcsak általános felekezetközi viszonylatban, de a reformá-
tus egyházhoz való viszonyunkat illetőleg is. A református egyház szá-
mára akkor vágjunk igazán értékes szövetségestárs, ha számban erőt-
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3 lenebb voltunk mellett is hitben és öntudatban vele egyértéküen erőst-
félként állunk oldalán. És a protestantizmus közösségében sem akkor 
jelentünk értéket, ha hát tér te vonulunk, vagy felszívódunk, hanem ak-
kor, ha karizmáinkat öntudatosan visszük bele az életébe és állítjuk szol-
gálatába. 

A helyesen értelmezett testvériség szelleme érvényesül a reformá-
tus egyházzal való vonatkozásban a javadalmas egyházi tisztviselők há-
zasságkötése ügyében a református egyház egyetemes konventje és mult 
évi egyetemes közgyűlésünk által kibocsátott tájékoztatóban. Alkalmazá-
sának kezdő időpontját a vett felhatalmazás alapján a református 
egyetemes konvent elnökségével egyetértésben 1942. évi január hó 1.-
ében állapítottam meg. 

A protestáns közös bizottság a lefolyt közigazgatási esztendőben! 
nem tartott ülést. 

A magyarországi evangélikus és református egyházak közös köz-
igazgatási bírósága 1942. évi február hó 24.-én ülésezett és a kornádi, 
evangélikus missziói egyházközségnek a kornádi református egyházköz-
ség ellen benyújtott keresetét végzéssel, hatáskör hiányában, hivatal-
ból visszautasította. Nagy örömömre azonban sikerült ebben a rég va-
júdó kérdésben az illetékes egyházi főhatóságok megértése révén békés-
megegyezést biztosítani, minek következtében ez a kínos ügy végre le-
került a napirendről. 

A katonai egyházközségek szervezésével kapcsolatos kérdések tár-
gyalására alakított közös bizottság 1942. évi október hó 8.-án ült össze. 

Sajnálom, liogy a budapesti helyőrségi templom kérdése, amelyet 
előbb ez a bizottság tárgyalt, többé nem került a bizottság elé, s ér-
tesülésem szerint más megoldás létesült, mint amelyet 1940. évi egye-
temes felügyelői jelentésemben kívánatosnak jeleztem, és aminőt egy-
házunk várt. Eszerint budapesti helyőrségi templomul, amely egyben 
protestáns tábori püspöki templom is, a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek! 
budapesti székházának nagyterme fog szolgálni. Tagadhatatlanul szíve-

• sebben láttuk volna, ha a rendelkezésre állott, tekintélyes összegből 
külön templom épül, amely elhelyezésében, méreteiben és művészi ki-
vitelezésében egyaránt méltó a protestáns tábori püspökség szolgálatá-
hoz és méltóságához, ele, számolva a befejezett ténnyel, reméljük, hogy a 
kivitelezés módja, a körülményekhez képest, mégis kielégítőnek fog 
bizonyulni. 

A tábori püspökségről szólva, lehetetlen említés nélkül hagynom, 
hogy meleg érdeklődésünk és áldáskívánataink kísérik annak a hábo-
rúban különösen fontos működését. A.z a fokozott mérvű ós jól megszer-
vezett lelki gondozás, amelyben egyházunk hadbavonult hívei részesül-
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uek, a tábori püspökség intézményének nélkülözhetetlen és áldásos vol- 3. 
ta mellett szóló bizonyság. 

Ennek megállapításához fűzöm a tábori püspökséggel kapcsolatos két 
bejelentésemet. 

A tábori püspök kérésére hozzájárultam Darvas Aladár, Kiss Dezső 
és Mesterházy Ferenc-lelkészeknek a tábori lelkészek tényleges állomá-
nyába. való felvételéhez. 

A tábori püspök 386/1942. szám alatt kelt kérése alapján felhívtam 
az egyházkerületek püspökeit, hogy, mivel a tartalékos tábori lelkészek 

esetleges egyházi fegyelmi ügye katonai szempontból is elbírálásra ke-
rül, amennyiben a lelkészek közül bármelyik tartalékos tábori lelkész 
ellen fegyelmi eljárás indul, annak megindulásáról és befejezéséről, 
utóbbiról az ítélet egy hivatalos példányának megküldésével, a tábori 
püspököt értesítsék. Egyben felkértem az egyházkerületek püspökeit, 
kötelezzék a lelkészeket arra , hogy tartalékos tábori lelkészi jellegüket 
éppen úgy jelentsék be, mint egyéb személyi adataikat. Ha a püspö-
kök e bejelentések alapján a lelkészek törzslapján tábori lelkészi jel-
legüket előjegyzik, felmerülő fegyelmi esetekben a törzslap megmutatja, 
szükséges-e a tábori püspök értesítése. 

A honvédelmi miniszter értesített, hogy utasította a tábori lelkésze-
ket és kérte a polgári lelkészek utasítását, hogy honvédegyénektől oldal-
fegyverük letételét semminémű templomi szertartásnál se követeljék, 
mert az oldalfegyver leoldása és felcsatolása az ünnepi áhítatot zavar ja. 
Az egyházkerületek püspökeit ilyen intézkedésre felkértem. 

A református egyházzal közösen fenntartott sajtószolgálatunk a há-
borús viszonyok következtében megnövekedett nehézségek ellenére is 
eredményesen működik és minden erejének megfeszítésével azon van, 
hogy a háború zajától hangos napisajtóban se némuljon el a protestan-
tizmus hangja. A Magyar Értesítő angol kiadása, az angolszász protes-
tantizmussal a postai összeköttetés megszakadván, ezidőszerint szüne-
tel, német kiadása azonban változatlanul megjelenik, mégpedig az ed-
diginél nagyobb példányszámban. 

K külföldi összeköttetések 

területén ennek az Ungarischer Pressedienstnek jut ma a legfontosabb 
szerep. It t jelentem be, hogy annak fordításától Budaker Oszkár, aki 
azt 13 esztendőn át nagy buzgósággal és hozzáértéssel ellátta, egyetemi 
tanárrá történt kinevezése következtében, sajnálatomra, megvált. Le-
gyen övé meleg elismerésünk. 

A külföldi testvérekkel való érintkezéseink a háborús viszonyok 
között úgyszólván az Ungarischer Pressedienst körül jegecesednek ki. 

2 
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3. Elsősorban természetesen abban a formában, hogy cz közvetíti életese-
ményeink híreit azoknak a külföldi személyiségeknek, egyházi közüle-
teknek, intézményeknek, tudományos intézeteknek és sajtóorgánumoknak, 
akik, illetve amelyek irántunk érdeklődést tanúsítanak. 

Más út és mód erre nem igen van. A 1). Siegmund—Scliulze pro-
fesszor szerkesztésében napvilágot látó Eeclesia-sorozat a magyar pro-
testantizmussal foglalkozó kötetének megjelenése is — úgy látszik — 
akadályokba ütközik, mert, bár, mint a mult évben jelentettem, már 
egész anyagunkat rendelkezésre bocsátottam és a szerkesztőtől a meg-
jelenésre vonatkozólag biztatást is kaptam, további híradását, sajnos, 
nélkülözöm. 

A svéd testvérek a háborús viszonyok ellenére is szeretettel gondol-
tak reánk és adományt juttattak el hozzám, amelyet püspökeinkkel 
egyetértésben osztottam szét. 

Ez a szeretet és évről-évre megújuló segítnikészség a Protestáns 
Világszövetség svéd osztálya részéről dr. Wollmer Lars lundi clómpré-
post útján fordult felénk. Az ő és több más külföldi barátunk érdek-
lődését ennek a szövetségnek köszönhetjük. A Protestáns Világszövet-
ség egymásnak, egymás problémáinak és küzdelmeinek a kölcsönös hír-
szolgálat útján való megismertetése, a világ protestantizmusa szolidari-
tásának kiépítése, annak kebelében a legnagyobb nemzeti szélsőségek 
összehangolása, a liitvédelem dolgában a reformátori hagyományokra 
való ráeszméltetés tekintetében és sok más szempontból mindeddig elég-
gé alig értékelhető szolgálatokat teljesített. Ezért hangolta a világszö-
vetség csaknem egész vezetőségének mult évi jelentésemben közölt ha 
lálhíre nagy szomorúságra egyházunknak nemcsak azokat a munkásait, 
ak iknek ' a külföldi összeköttetések terén feladat jutott, de azokat a szé-
lesebb köreit is, amelyeknek van érzéke aziránt, hogy egyházunkat ne-
csak elszigeteltségben lássák és építsék, hanem úgy is, mint a világ 
protestantizmusának szerves tagját, 

Annál nagyobb öröm számunkra, hogy a Protestáns Világszövetség 
tovább él, a közeljövőben nagygyűlést tart, és megbízott főtitkára meg-
látogat minket. A szövetséget jelenleg, mint ügyvezető elnök, a magyar 
osztály elnöke, dr. Tomcsányi Vilmos Pál vezeti, aki a közelmúltban 
Berlinben járt a szövetség elnöki értekezletén, amelyről a legjobb be-
nyomásokkal és sokat ígérő tervekkel tért haza. 

Van a külföldi összeköttetések köréből még egy olyan jelenteni 
valóm, amely mindnyájunkat örömre hangol. 

F inn testvéreink a folyó év októberének 14. napján ünnepelték 
Turku városában a finn bibliafordítás megjelenésének háromszázadik év-
fordulóját. Ez a századforduló nemcsak egyházi, de nemzeti szempont-
ból is nagy horderejű esemény emlékét elevenítette meg, mert a finn 
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aiyelv ugyanannyit köszönhet a finn bibliafordításnak, mint a német 3. 
Lutherének, vagy Károliénak a miénk. Érthető tehát, hogy a finnek 
•ezt a jubileumot, a háború ellenére is, megünnepelték. Ünnepükön kö-
lnikben szerették volna üdvözölni a magyarság képviselőjét is, mégpedig 
Túróczy Zoltán püspök személyében. Hála a magyar államnak, hogy 
ezt a meghívást elfogadta, képviseletével Túróczy Zoltán püspököt meg-
bízta, a finn katonáknak jubileumi ajándékul 1400 darab finn Újtestamen-
tumot küldött és igyekezett a püspök és kísérője, Zongor Endre segéd-
lelkész útjának nehézségein minden rendelkezésére álló eszközzel könnyí-
teni. Túróczy Zoltán püspök egyházunk képviseletét is vállalta és a mi 
.jubileumi ajándékunkképpen is átadott a finn harcosok számára 1000 Új-
testamentumot. Az állam és egyházunk ajándékozta Űjtestamentumok 
mindenikében nemzetiszínű keretbe foglalt, felül a magyar címerrel, alul 
a Luther-rózsával díszített ajánlás mondja meg, kinek az ajándéka az, 
kinek a számára és milyen alkalomból. így az adomány minden darabja 
nemcsak az evangéliumot, de a finn-magyar testvériség bizonyságát is el-
viszi a kemény harcban álló finn hősöknek, tovább adva azt azok csa-
ládjában nemzedékröl-nemzedékre. Túróczy Zoltán püspököt, akinek út-
ja veszélyes hadizónán vitt át, a finn testvérek megkülönböztetett meg-
becsülésben részesítették. A finn. köztársaság elnöke is fogadta és ki-
fejezésre juttatta vele szemben, mennyire örül, liogy a nemzeti kapcso-
latok mellett az egyházi kapcsolatok is mind szorosabbra fűződnek a két 
nép között. 

Túróczy Zoltán püspöknek nagyértékű szolgálatáért ezúttal is há-
lás köszönetet mondok és a finn testvérnépnek és egyházának erről a 
helyről is meleg áldáskívánatainkat küldöm. 

A finn-magyar testvériségnek szép megnyilatkozása volt az is, hogy . 
az Országos Luther-Szövetség finn gyermeküdültetési akciót kezdemé-
nyezett. A finnek azonban az út hosszú és veszélyeztetett volta miatt 
nem küldték el hozzánk gyermekeiket, miért is a szövetség az akció ho-
zamát, amelyhez a Magyar Nemzeti Bank is nagy összeggel járult, s 
amely 34.000 P-t tett ki, átutalta a gyermekek élelmezési gondjainak 

könnyítésére. 
Garam Lajos és felesége nagy szolgálatot tett azzal, hogy a »Meg-

váltott ország« című finn művet magyarra fordította. 
A magunk belső ügyeire térve át, elsőnek jelentem, hogy 

a zsinat 

munkájának folytatásaképpen erős ütemben folyt a különböző szabály-
zatok és szabályrendeletek kiadása és előkészítése. A mult évi egyete-

mes közgyűlés által megállapítottak, elnöktársammal együtt az egyete-
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3. mes közgyűléstől vett felhatalmazás alapján tett intézkedésünk értelmé-
ben, az egyes tervezetek készítőit hátráltatott technikai akadályok fi-
gyelembevételével, az alábbi időpontokban léptek életbe: 

A magyarországi evangélikus egyházegyetem szabályzata a missz'ój 
munka egységes irányításáról — 1942. évi február hó 1.-én; 

A magyarországi evangélikus egyházegyetem szabályzata a belmisz-
sziói munkások egységes képzéséről — 1942. évi február hó 1.-én: 

A magyarországi evangélikus egyházegyetem szabályzata a külmísz-
sziói munka szervezetéről — 1942. évi február hó 1.-én; 

A magyarországi evangélikus egyházegyetem szabályzata a vallás-
tanító lelkész gyülekezeti munkásságáról — 1942. évi február Iió 1.-én-

A magyarországi evangélikus egyházegyetem szabályzata a fele-
baráti nevelőintézetek és szabadoktatási intézmények szervezetéről —• 
1942. évi február hó 1.-én ; 

A magyarországi evangélikus egyházegyetem szabályzata a közép-
és középfokú iskolák tantervéről —látogatásáról és rendszeres tanul-
mányi felügyeletéről — 1942. évi február hó 1.-én; 

A magyarországi evangélikus egyházegyetem közép- és középfokú-
iskoláinak rendtartása — 1942. évi július hó 1-én; 

A magyarországi evangélikus egyházegyetem szabályzata a közép-
és középfokú iskolák tantervéről — 1942. évi február lió 1.-én; 

A magyarországi evangélikus egyházegyetem közép- és középfokú: 
iskoláinak fegyelmi szabályzata — 1942. évi február hó 1.-én; 

A magyarországi evangélikus egyházegyetem adóalapi szabályren-
delete — 1942. évi február hó 1.-én. 

A magyarországi evangélikus egyházegyetem nyugdíjintézeti sza-
bályrendeletének ügye, bár a mult évi egyetemes közgyűlés azt is meg-
állapította és az elnökség által meghatározandó hatállyal való életbe-
léptetését elrendelte, függőben maradt. Ugyanis a nyugdíjintézeti bi-
zottság arra a megállapításra jutott, hogy a szabályrendelet szövege több 
kiegészítésre és módosításra szorul, miért is elnöki hatáskörben elren-
deltük, hogy az a nyugdíjintézeti bizottságon és a szabályrendeletügyi 
nagybizottságon keresztül az egyetemes presbitériumon át újabb hatá-
rozathozatal céljából mai egyetemes közgyűlésünk elé terjesztessék. 

Az Egyházi Törvénygyűjtemény német fordítása közbejött akadá-
lyok miatt még nem volt nyomdába adható, reményem szerint azonban 
néhány hónapon belül megjelenik. Szlovák fordítása a legrövidebb időn 
belül közkézre adható lesz. 

Rz egyetemes törvényszék 

két ízben ülésezett. 1941. évi november hó 8.-án tartott ülésében a 
Pálvi Dénes kornádi lelkész fegyelmi ügyében hozott ítélettel a p a -
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aiaszlottat a tiszai egyházkerület törvényszéke másodfokú ítéletének rész-3 . 
beni megváltoztatásával, az Egyházi Törvények VIII. törvénycikke 35. 
§-ának b), g) és h) pontjába ütköző vétség elkövetésében vétkesnek 
mondotta ki és a másodfokú ítéletnek viselt hivatalából való elmozdí-
tását kimondó részét helybenhagyta 1942. évi június hó 4.-én tartott ülé-
sében pedig Seregély István szepetneki lelkész fegyelmi ügyében a dunán-
túli egyházkerületi törvényszék másodfokú ítéletének részbeni megvál-

rtoztatásával a panaszlottat .az Egyházi Törvények VIII. cikke 36. §-
ának 4. pontja alapján, nyugdíjigényének épségbentartása mellett, viselt 

'hivatalától való elmozdításra ítélte. 

A kormányzat és közigazgatás 

: fejezetében elsősorban azt említem meg, hogy a lefolyt évben nem kel-
lett az elnökségeket külön értekezlet tartásával fárasztanom, mert az ú. n. 
német memorandum ügyében kiküldött bizottság, a jog- és alkotmányügyi 
bizottság, valamint az egyetemes presbitérium ülései, amelyeken az elő-
fordult, összes, 11 agy0bb-horderejű kérdések letárgyalhatok voltak, kü-
lön elnöki értekezlet tartását nélkülözhetővé tették. Ez az év gyakor-
latilag megmutatta, mennyire helyes és időszerű volt a presbiteri rend-
szernek az egyházi közigazgaías minden fokozatán való következetes ki-

épí tése . Még inkább érezhető lesz ez akkor, ha az egyetemes presbité-
rium tervezetben mai közgyűlésünk asztalán fekvő szabályrendeletét az 
egyetemes közgyűlés megállapítja és életbelépteti. Elnöki értekezletek 
tartásának szüksége az egyetemes presbitérium működése következtében 
csak a legritkább esetekre szorítkozik. 

Hogy a felmerült, nem egy esetben nehéz kérdéseket az egy-
ház javára a legjobban .sikerült megoldanunk, abban nagy szerepe van 
annak az összhangnak, amely igen tisztelt Elnöktársam és közöttem fenn-
áll, s amelynek további fenntartására nagy súlyt helyezek. De nagy-
ban köszönhető ez, különösen jogi és pénzügyi vonatkozású kérdések-
ben, annak az értékes támogatásnak is, amelyet dr. Rásó Lajos egyete-
mes főügyész részéről élvezek, akinek nagy körültekintése a lefolyt év-
ben adóban és illetékben ismét ezreket mentett meg egyházunk számára, 
miáltal az, aminek megtakarítását neki köszönhetjük, igen tekintélyes 
összegre emelkedett. Hasonlóképpen készséges segítőtársam volt ennek 
az évnek a folyamán is dr. Mikler Károly ny. jogakadémiai dékán, aki-

dnek segítsége számomra szinte nélkülözhetetlen. 
Arra való tekintettel-, hogy az egyetemes presbitérium működésé-

ről külön jelentés kerül az egyetemes közgyűlés elé, ismétlések elke-
rülése céljából itt a presbitérium előtt megfordult kérdések külön tag-
lal; isát, sőt felsorolását is mellőzöm. 
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3. Csupán a presbitérium által egy kérdésben előterjesztendő jelen-
téshez akarok egy, jelentésem keretébe tartozó adalékot szolgáltatni. 

1941. évi november hó 27.-én a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter előzetes közlése után látogatást tett nálunk a bácskai németnyelvű 
evangélikusság két vezetőférfia: Meder Henrik esperes és dr. Hamm 
Ferenc felügyelő. Elnöktársammal együtt fogadtuk őket. Ez alkalom-
mal a dolog természeténél fogva szőbakerült a bácskai, németnyelvű-
evangélikusok külön szervezkedésének kérdése is. Ők hangoztatták, hogy; 
az egyházszervezet kérdésében népi alapon állanak. Ismertették azokat 
a történelmi előzményeket is, amelyek ezt az álláspontjukat a jugo-
szláv állam keretében kialakították. Mi viszont hangsúlyoztuk, hogy 
állami és egyházi törvényeinkhez híven a területi elv alapján állunk, 
abból a< meggyőződésből kifolyólag is, hogy egyházi törvényeink szel-
lemében egyházi szervezetünk keretei között is biztosítható a bács-
kai, németnyelvű evangélikusok minden jogos népi, nyelvi és lelki szük-
ségletének hiánytalan kielégítése. Az álláspontok különbözősége mellett 
is szívélyes hangú volt ez a találkozás, ami megerősítette bennünk 
azt az általános tapasztalaton alapuló meggyőződést, hogy azokat az el-
lentéteket, amelyeket a dolog természeténél fogva a merev hivatalos 
érintkezés nem tud megszüntetni, alkalmas időben esetleg még áthidal-
hat ja a személyes hittestvéri érintkezés. 

Jelentésemnek ebbe a fejezetébe kell beillesztenem az alábbi intéz-
kedéseimről szóló beszámolót. 

Felkértem a vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy az evangé-
likus vallás rövid megjelölésére a Hivatalos Közlöny 1942. évi május 
hó 15.-i számában elrendelt »ág. ev.« helyett az »evang.« rövidítés hasz-
nálatát rendelje el. A dunántúli egyházkerületből ebben a kérdésben dZ-
egyetemes közgyűléshez felterjesztés érkezett. I t t csak annak megemlí-
tését tartom szükségesnek, hogy mi az evangélikus szót, a lehetőség 
szerint, minden alkalommal írjuk ki. Sokszor előfordul ugyanis még hi-
vatalos iratokban is, hogy egészen jelentéktelen szavakat teljesen kiír-
nak, az evangélikus szót azonban egyszerűen »ev«-vel rövidítik. 

A nagyfokú drágulással kapcsolatban arra kértem az egyházkerü-
letek püspökeit, hívnák fel a lelkészi állások fenntartóit arra , hogy a 
lelkészek javadalmát legalább is olyan mértékben emeljék fel, mint az. 
állam a saját alkalmazottaiét. A magam hatásköre alá tartozók fizetését 
természetesen felemeltem. 

A Magyar Vöröskereszt-Egylet kérése alapján felkérést intéztem az 
egyházkerületek püspökeihez, intézkednének, hogy a folyó évi október 
hó 3. és 4.-én tartott Vöröskeresztes Napokkal kapcsolatban sebesült,, 
eltűnt és hősi halált halt lionvédeinkről a szeptember hó 27.-1 vasára 
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napi istentiszteleten megemlékezés történjék, és a lelkészek buzdítsák a 3. 
liiveket a Vöröskeresztes Napokon való adakozásra. A honvédelmi mi-
niszter kérése értelmében pedig folyó évi október hó 18.-án hadigon-
dozási vasárnapot tartottunk, amelyen a lelkészek, az egyházkerületek 
püspökeinek felkérésemen alapuló rendelkezésére, a hadbavonultak csa-
ládjáról emlékeztek meg és annak javára ofí'ertóriumot rendeztek. 

A dr. Pass László egyetemes aljegyző szerkesztette, hézagpótló, 
értékes Népgondozási Útmutatót kinyomattam és gondoskodtam arról, 
hogy minden érdekelt megkapja. Az Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap társadalom-szervezési értekezletén bejelentettem, liogy egyházunk 
ebbe a nagyjelentőségű munkába az Útmutató kiadásának elrendelésé-
vel, saját kezdeményezésére, máris, önként bekapcsolódott. 

Az egyetemes székház nagytermében, amely nemcsak gyűléseknek, 
de az egyetemi és gyülekezeti istentiszteleteknek is színhelye, D. dr, 
báró Prónay Dezső egykori egyetemes felügyelő 1000 P-s hagyatéká-
nak terhére az oltárt és az oltárkórust rendbehozattam és annak szá-
mára új oltárképet festtettem. Az oltárkép Rakssányi Dezsőnek, egyhá-
zunk kiváló festőművész-hívének alkotása és Jézust a Nikodémusszal 
folytatott beszélgetés jelenetében ábrázolja. A mély áhítatra hangoló, 
művészi oltárképet D. Kapi Béla püspök szentelte fel. A régi oltárképet 
a legéndi egyházközség templomának adományoztam. 

Oppel Imrét, a budapesti gimnázium jeles rajztanárát , a bányai egy-
házkerület püspökének előterjesztésére, igazgatói címmel ruháztam fel. 

Az egyetemes közgyűléstől kapott felhatalmazás értelmében, az egye-
temes tanügyi bizottság elnökének javaslata szerint, szétosztottam a Pro-
testáns Tanítói Internátusok Alapjából erre a célra a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter által rendelkezésemre bocsátott 10.082.03 P se-
gélyt az igényjogosult és rászorult tanítók között, 

A 3000 P hadikölesönsegélyt a vonatkozó egyetemes közgyűlési ha-
tározat alapján az egyházegyetem javára bevételeztettem. A jövő évben is-
mét. az egyházkerületek egyike kerül sorra, 

A Luther-film részvényeinek 580.34 P összegben nyilvántartott ér-
S lékét az egyetemes számadásokban töröltettem. 

A néhai dr. Okálvi Adolf pozsonyi lelkész hagyatékában talált és 
hozzám juttatott, az egyetemes levéltárban való őrzést igénylő iratokat 
a levéltárban elhelyeztettem. 

A dunántúli egyházkerületnek az éveken át általa kezelt segédlel-
kész! congrua túlkiadásának 1000 P kamatát megtéríttettem. A biblia-
vasárnap 1610.69 P offertóriumából 200 P-t a Magyar Bibliatársulat, 
pénztárába az egyházegyetem alapítótagsági díja címén átutaltattam, 
1.000 P-t pedig a finn bibliajubileum alkalmából a finn katonáknak ado-
mányozott Újtestamentumot beszerzésére fordítottam. A sajtóvasárnap 
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3 1051.85 P ofl'ertóriumát egyházi lapjaink segélyezésére, a fogliázmissziói 
vasárnap 1.490.78 P offertóriumát pedig a fogluizgondozó lelkészek út-
ján a foglyok és szabadult foglyok hitépítő iratokkal való ellátására 
és segélyezésére használtam fel. 

A Szigethv—Halász—Brósz ösztöndíjalapítványból ösztöndíjakra 
rendelkezésre állott 1817.91 P összeget arra érdemes theológus és 
hölcsészettanhallgató if jaknak kiadtam. Ha az egyetemes közgyűlés ma 
az alapítvány szabályzatát megállapítja, ez a — szabályzat hiányában — 
eddig elnöki hatáskörben végzett feladat az alapítvány bizottságára 
száll át. 

Mindazokat az intézkedéseket, amelyeknek szüksége a munkaév fo-
lyamán felmerült, lehetetlen, sőt felesleges is volna felsorolnom, csupán 
néhányat ragadtam ki közülök, mégpedig a fontosabbakon kívül olyano-
kat, amelyek hasonló természetieknek egész sorát szemléltetik. 

Ugyanígy .mellőzni kényszerülök itt 

a lelkészképzés 

ezévi történetéből is több mindent, mégpedig főképpen azokat a nagy-
horderejű kérdéseket, amelyek a maguk helyén közgyűlésünk tárgyalá-
sainak anyagához tartoznak. De nem menthetem fel magam azon kö-
telesség alól és nem is akarnék lemondani arról, hogy azokról is elmond-
jam azt, ami megítélésein szerint jelentésem keretébe való. 

Az első ezek sorából az, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter megértő intézkedésével, a hittudományi kar felállításával kapcso-
latban az állammal kötött szerződés rendelkezéseinek szem előtt tartása 
mellett, a hittudományi karon felállíttatott a kilencedik tanszék, még 
pedig mint második gyakorlati theológiai tanszék. Aki tisztában van a. 
gyakorlati theológiának a lelkészképzés keretében a jelen viszonyok kö-
zött fokozott jelentőségével, az tudja, mit jelent ez az egyház szem-
pontjából. S akinek van érzéke az idők követelményeinek megértése 
iránt, az tudja, mit jelent ez figyelemmel arra, hogy a változott vi-
szonyok között különleges problémákkal küzdő, németnyelvű egyház-
községeinknek a lelkészképzéssel szemben fennálló, különleges igényei 
is ennek a tanszéknek a keretében nyernek kielégítést. Ha még hoz-
závesszük, hogy erre a tanszékre a Kormányzó Űr őfőméltósága, mint 
nyilvános rendes tanárt , Budaker Oszkár volt soproni lelkészt nevezte 
ki, rátermettségének ismeretében csak azt mondhatjuk: hála mindazok-
nak, akiknek e kérdés legjobbnak ígérkező megoldása köszönhető.. 

Ennek a tanszéknek a megszervezése azonban nem teszi feleslegessé, 
sőt fokozottal)!) mértékben megkívánja a Theológusok Otthonának keretében 
működő német nyelvtanfolyam fenntartását, mert a hallgatók németül 
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tudása a tanszék eredményes működésének feltétele. Természetesen lia- 3 . 
áonlóan fontos a szerepe a szlovák nyelvtanfolyamnak is. A nyelvmes-
teri teendőket, Kaiser József és Zátonyi Pál lektori tisztségéről le-
mondván, a folyó tanévben Pálfi Miklós és Szabó Vilmos segédlelkész 
látja el. Sikerült tiszteletdíjukat felemelnünk, s így remény van arra, 
hogy a nyelvmesterek személyében ritkábban áll be változás, ami a 
tanítás sikerének érdekében kívánatos. Igyekszünk az ifjúság érdeklő-
dését és buzgalmát ösztöndíjak nyújtásával is fokozni. Igazi eredmény 
azonban csak az esetben érhető el, ha az összes érdekelt tényezők megszív-
lelik azt a kérést, amelyet idevonatkozókig mult évi jelentésemben hoz-
zájuk intéztem. 

Ugyanez a megállapításom a theológuskiány megszüntetését illető-
leg, amelynek nyomában a segédlelkészhiány már jelentkezik, és a há-
ború után, ha több lesz a nyugalombavonulás, a lelkészhiány is bekövet-
kezik. A lelkészek, tanárok, tanítók és mindazok, akik egyházunk jövő-
jét a szívükön viselik, hívják fel a rátermett ifjak figyelmét a lelké-
szi pályára és ha szükséges, egyházi főhatóságuk segítségül hívásával, 
támogassák őket. 

Ami a Theológusok Otthonát Uleti, be kell jelentenem, hogy dr. 
Deák János egyetemi tanár annak felügyelő-tanári tisztségéről, sajná-
latomra, lemondott. Fájlalom ezt annál is inkább, mert szolgálatát tel-
jes odaadással végezte, és köztünk az összhang törést nem szenvedett.. 
Az északi evangélikus népek egyházaival való szorosabb kapcsolatok 
kiépítését célzó finn, észt, dán, svéd, norvég, magyar theológuscsera 
kezdeményezése és eredménye, a theológusok missziói útjainak meg-
szervezése, a gyenesdiási lelkészüdülő életrehívása és felvirágoztatása 
olyan tények, amelyekkel maga állított felügyelőtanári szolgálatának 
emléket. S szabad-e elhallgatnom azt, liogy a Theológusok Otthonának 
felépülése, illetve használatbavételéig, vagyis az 1929 30. tanévig, fel-
ügyelctanári szolgálatát mindennemű tiszteletdíj nélkül s azóta is olyan 
szerény tiszteletdíj mellett végezte, mely a munka és a felelősség nagy-
ságával nem volt arányban. Távoztában hálánk és áldásunk kíséri. 

Dr. Deák János már évek óta szorgalmazta a theológusok beim-
lakásra kötelezését és a Theológusok Otthonának keretében folyó lel-
késznevelő munka reformját. Sajnos azonban, az utóbbi csak most kö-
vetkezik be a Budakor Oszkár egyetemi tanár készítette tervezet alap-
ján, akit az egyetemes presbitérium határozatából elnöktársammal, az 
egyetemes közgyűlés jóváhagyásának feltételezésével, a Theológusok Ott-
honának igazgatójává meghívtunk, elrendelve egyben a theológusok kö-
telező beimlakását. 

Nemcsak személyi kérdés, de elvi szempontból is nagyjelentőségű, 
liogy az Erzsébet-Tudományegyetem képviselőjévé az országgyűlés fel-
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3. sóházában D. dr. Prőhle Károly egyetemi tanár lett. Az evangélium 
lelkétől áthatott személyisége egyházunk felsőházi képviseletének nem-
csak számbeli, de erőtel i gyarapodását is jelenti. 

D. dr. Prőhle Károly külföldi, tudományos egyházi körökben élve-
zett, nagy befolyásának egyik vívmányaként könyvelhető el a bres-
laui egyetem hittudományi karának az a felajánlása, liogy hat thcoló-
gusunk, illetve segédlelkészmik számára tanulmányainak ottani folyta-
tását rendkívül kedvező feltételek mellett lehetővé teszi. A Johanneum-
konviktusban szabad lakást, az egyetemen teljes beíratási- és tandíj-
mentességet és az ellátás céljaira havi 80 RM-át ajánlott fel, a buda-
pesti német intézet peclig kilátásba helyezte annak havi 150 RM-ra való-
kiegészítését, A breslaui hittudományi kar kifejezésre juttatta aziránti 
készségét is, hogy kiküldendő theojógusainkat különös gondjaiba fo-
gadja. így egyrészt sikerülne a breslaui egyetemmel régebben fennállott, 
de később megszakadt kapcsolatainkat ú j ra felvennünk, másrészt kár-
pótlást nyernénk azért, hogy saját németországi ösztöndíjaink elérték-
telenedtek, egyéb németországi ösztöndíjforrásaink jórészt elapadtak, vé-
gül pedig lehetővé válnék több theológusunk számára tanulmányainak 
Németországban való folytatása olyan fakultáson, amely tár t karokkal' 
várja őket. Sajnos, az illetékes német hatóságok az útra már felkészült 
theológusoknak nem adták meg a beutazási vízumot, minek következ-
tében a breslaui hittudományi kar már a mult tanév második félévének kez-
detével hatályosul! felajánlása nem volt kihasználható. Érintkezést ke-
restem a Német birodalom budapesti követével, feltártam előtte a kérdés 
történelmi előzményeit és jövőre kiható fontosságát és segítségét kér-
tem. Részéről megértést tapasztaltam. 

A hallei egyetem hittudományi karával kapcsolatban működő délke-
leti, egyházismereti kutatóállomás szabályzatát a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter felkérésére, a hittudományi kar javaslata alapján véle-
ményeztem. Különös gondunk volt a véleményezésnél arra, hogy egy-
házunk érdekei a kutatóállomás szervezetében és működésében annál 
is inkább megóvassanak, mert a hallei egyetem, amely Luther nevét ' 
viseli, azonos a wittenbergi egyetemmel. A kutatóállomás vezetője leg-
utóbb Pálfi Miklós segédlelkész volt, aki a hallei magyar könyvtár irat-
gyüjteményéről katalógust készített, amelynek kiadásához az egvház-
egyetem részéről hozzájárulást biztosítottam. A hallei magyar ösztön-
díjak theológusaink által való igénybevételében a nehéz háborús viszo-
nyok között sem állt be fennakadás. Azokra vonatkozó prezentáLási jo-
gunkkal éltem és a tanulmányaikat külföldön folytató theológusoknak 
külföldi tanulmányi segélyt juttattam. 

A hittudományi karon az ének- és zeneoktatásra a folyó tanévre is-
Aiimringer Károly karigazgató kapott megbízást. 
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A dékánváltozással kapcsolatban, mint rendesen, ennek a tanévnek 3, 
a kezdetén is szívélyes hangú iratváltásom volt lic. dr. Karner Ivárolyf 
lelépő és dr. Wiczián Dezső hivatalba lépő dékánnal. 

Elismeréssel emlékezem meg arról, hogy dr. Kiss Jenő egyetemi 
tanár »A megigaznlás útja«, lic. dr. Karner Károly egyetemi tanár pe-
dig »Isten igazsága« és »Evangélium, magyarsága című művével gaz-
dagította irodalmunkat. 

Ideiktatom végül, hogy a hittudományi kar tanévnyitó ünnepségein 
az egyházegyetemet Ziermann Lajos egyetemes gyámintézeti elnök kép-
viselte. 

A tan- és nevelésügyről 

szóló beszámolóm keretében előrebocsátom, hogy jelentésemnek ezt a 
fejezetét, amint a címe is mutatja, kibővítem, mégpedig különös tek in-
tettel a leventeügyre, melynek szerepe a magyar nevelésügyben felette 
megnövekedett és részünkről is különös figyelmet igényel. 

Ami a tanügyet illeti, első megállapításom az, hogy tanügyi autonó-
miánkat, bár az a tanügyi törvények következtében többféle csorbulást 
szenvedett, újabb sérelem a tanév folyamán tudtommal nem érte. 

A jogakadémiákra vonatkozó törvény miskolci jogakadémiánkra néz-
ve is befejezett helyzetet teremtett ugyan, mégis a tiszai egyházkerület 
kezdeményezésére és elnökségével együtt annak fennmaradása érdekében 
az új vallás- és közoktatásügyi miniszterrel tárgyalásokba bocsátkoz-
tam és jó reménységgel nézek a kérdés fejleményei elé. 

Az orosházi gimnázium ügyében a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez intézett felterjesztéseink még nem részesültek kedvező el-
intézésben. meg vagyok azonban győződve arról, hogy az állam egy-
házunk alaptörvény-biztosította iskolaállítási jogát tiszteletben tar t ja s 
nem tagadja meg ettől az intézetünktől az államérvényes bizonyítványok 
kiadásának jogát, amire nézve biztatást jelent az az intézkedése is,, 
hogy az egyik tanári állás államsegélyét már megadta. 

Javaslom, hogy a bányai egyházkerületnek ezt szorgalmazó fel-
terjesztését az egyetemes közgyűlés a maga részéről is támassza alá. 

A múlt évi egyetemes közgyűlés tanügyi határozatainak végrehaj-
tása keretében a 78. jegyzőkönyvi pontban foglalt határozat alapján fel-
terjesztést intéztem a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez annak ér-
dekében, hogy az állami és községi népiskolákban az egységes imához 
hasonlóan egységes köszöntési módot tegyen lehetővé. A miniszter 
104.128/1942. V. ü.o. számú válasza szerint a kérés teljesítése nem áll 
módjában, mert az nem szolgálná az évszázados hagyományokat. 

Ugyancsak felterjesztés ment a 76, jegyzőkönyvi pontban foglalt ha-



3. tározat értelmében a tanítók fizetési osztályba sprolása, a 77. jegyző-
könyvi pont rendelkezése szerint a felekezeti tanítók állami tanítókká 
tanév közben való kinevezése és a 79. jegyzőkönyvi pont határozatának 
végrehajtásaképpen az egyházi iskoláinkban működő vallástanárok sc-
gédlelkészi éveinek beszámítása tárgyában, anélkül azonban, hogy 
•ezekre a felterjesztésekre máig válasz érkezett volna. 

A mult évi egyetemes közgyűlés 65. jegyzőkönyvi pontjában el-
határozott, a tanulók magaviselet! érdemjegyének tanulmányi előmenete-
lüknél figyelmen kívül hagyását szorgalmazó felterjesztés megtételétől 
elnöktársammal,, úgyis, mint az egyetemes tanügyi bizottság elnökével 
való megállapodás alapján, eltekintettem. Ugyanezt az eljárást alkal-
maztam a 83. jegyzőkönyvi pontban a főfelügyeletnek a közép- és kö-
zépfokú iskolákban való gyakorlása kérdésében elhatározott felterjesz-
tést illetőleg is, mert az egyetemes tanügyi bizottság elnöke, akit adatok 
szolgáltatására felkértem, arra a megállapításra jutott, hogy legfeljebb 
csak szórványosan előforduló, kifogásolható esetekről lehet szó, amelyek 
-elvi felterjesztés megtételét nem indokolják, hanem külön-külön lennének 
elbírálandók. Kérem eljárásom jóváhagyó tudomásulvételét. 

A tehetséges, szegény, magyar, falusi fiúk gimnáziumi taníttatására 
vonatkozólag csak annyit jegyzek meg, hogy a kormány kultúrpoliti-
kájának ebbe a nemzetmentő, szociális törekvésébe egyházunk is méltó-
képpen bekapcsolódott. Az akciót a miniszter megfelelő segélynyújtás-
sal a tanítóképzőintézetekre is kiterjesztette. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 252.117 1942. V. 1. sz. ren-
.delkezésével, a tanfelügyelő, illetve igazgató hozzájárulása esetén az elő-
írt képesítéssel nem rendelkező, iskolán kívüli egyéneknek az iskolai 
-vallásos egyesületekben való közreműködését átmenetileg engedélyezte. 

A tanító- és tanárhiány fenyegető veszedelmének elhárítása érdeké-
ben a mult évi egyetemes közgyűlés 85. jegyzőkönyvi pont alatti ha-
tározatában vett megbízatásunkhoz híven elnöktársammal tájékoztató, 
statisztikai kimutatást állítottunk össze az 5 éven belül várható állás-
üreseclésekre vonatkozólag. Annak alapján az egyetemes presbitérium a 
kérdéssel behatóan foglalkozott, keresve az orvoslás módozatait. A val-
lás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztést intéztem, amelyben er-
re az égetően fontos kérdésre figyelmét felhívtam, kérve, hogy a ta-
nári és tanítói fizetéseket a jelenlegi megélhetési viszonyok megkí-
vánta mérvben sürgősen, addig rendezze, amíg a tanári és tanítói pá-
lya el nem nép tele ne dik. 

Az elemi népiskoláknak a VII. és VIII. osztály felállításával való tel-
jes kiépítése a vallás- és közoktatásügyi miniszter részéről megtörtént. 
Arra való tekintettel, hogy az ezekkel az osztályokkal ki nem épített 
iskolából a tanulók a törvényes rendelkezések értelmében a község más 
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jellegű, így kiépített iskolájába kötelesek beiratkozni, elsőrendű e g y h á z i g 
érdek iskoláink megfelelő, sürgős kiépítése. Az egyházkerületek a szük j 

séges intézkedéseket megtették. 
Az 1937. évi egyetemes közgyűlés 68. jegyzőkönyvi pontban foglalt 

határozata elrendelte az iskoláinkban használt tankönyvek jegyzékének-
rendelkezésemre bocsátását, azt azonban egyik egyházkerületből sem 
kaptam meg. Javaslom, hogy térjünk a kérdés felett napirendre, mert 
a célt, amelyet ez a határozat szolgált, legjobb tudomásom szerint már 
elértük, nincs olyan iskolánk, amely egyházilag nem engedélyezett tan-
könyvet használna, 

Az 1940. évi egyetemes közgyűlés 56/12. számú határozata intéz-
kedést rendel el iskoláink használatára szolgáló füzetek kiadása tárgyá-
ban. Bejelentem, liogy ebben az irányban tárgyalásokat indítottam, de 
arra a megállapításra kellett jutnom, hogy tervünk keresztülvitele a mai v i -
szonyok között lehetetlen. 

Az Oktatófilmek Országos Bírálóbizottságába az 1942—44. évi c ik-
lusra egyházunk részéről dr. Bánkúti Dezsőt jelentettem be. 

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület közgyűlésén dr. Ruhmann 
Jenő középiskolai előadó képviselt, az Országos Evangélikus Tanító-
egyesület- közgyűlésén pedig D. Kapi Béla püspök látta el képvisele-
tünket, 

A mult évi egyetemes közgyűlés az ifjúsági belmissziói bizottság 
jelentésének keretében foglalkozott a leventeintézménynek a kormány 
által történt rendezésével és elhatározta annak szorgalmazását, hogy 
egyházunk jogos befolyása az ifjúsági munka egész területén biztosít-
tassék. 

örömmel jelenthetem, hogy a leventeintézmény szervezete és mun-
kaprogrammja a keresztyén egyházaknak ebben a fontos nemzetnevelő 
munkában való közreműködését messzemenően biztosítja. 

Az ifjúság honvédelmi nevelésének vezetője, vitéz Béldy Alajos al-
tábornagy, megtisztelt látogatásával. Elnöktársammal együtt fogadtuk. 
Mind ebből az alkalomból, mind pedig látogatása viszonzásának alkal-
mából szívélyes eszmecsere folyt közöttünk, é.s megbizonyosodást sze-
reztem arról, hogy a jövő magyar nemzedék nevelésének a mai, pro-
blémákkal tele korban is talán legfontosabb ügye olyan hívő, keresztyén 
lelket hordozó férfiú kezébe van letéve, akiében azt a legjobb kézben 
tudhatjuk. Ezt a meggyőződést megerősítették bennem az ifjúsági ve-
zetők bécsi kongresszusán és itthon is ismételten elhangzott értékes fel-
szólalásai. 

A leventeegyesületek országos központjával való kapcsolat fenntar-
tására az országos vezető egyházunk és a református egyház részéről 
közös képviselő benevezését kérte. A református egyetemes konvent el-
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3. nökségével létrejött megállapodás szerint képviseletünket évenként vál-
takozó sorrendben református, illetve evangélikus lelkész látja el, még-
pedig 1942-ben Dobos Károly budapesti református lelkész, 1943-ban pe-
dig Erős Sándor gödöllői evangélikus lelkész, oly módon, hogy, ami-
kor az egyik rendes megbízott, a másik annak helyettese. A gyakorlat 
azonban azt a meggyőződést érlelte ki bennünk, hogy mégis helyesebb 
volna a képviselet különválasztása, aminek előkészítése érdekében a 
•szükséges lépéseket megteszem. 

Itt jelentem be, hogy vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezérőrnagy, 
mint országos főcserkész is látogatást tett nálam. A vele való eszmecsere 
folyamán kifejezésre jutott az ifjúságnevelés kérdésében álláspontunk 
-teljes azonossága. 

A misszió 

'kérdésével, amelyről elnöktársam terjeszt jelentést a közgyűlés elé, ne-
kem nem kell külön foglalkoznom, miért is csupán néhány, az egyházi 
sajtó és irodalomra is kiterjeszkedő bejelentésre szorítkozom. 

Az egyetemi lelkészt D. Kapi Béla püspök beiktatta hivatalába. A 
'Deák-téri templomban lefolyt, lélekemelő ünnepélyen megjelent az ösz-
szes egyetemek és főiskolák képviselete. Az egyetemi istentiszteletek 
színhelye az egyetemes székház nagyterme. Azokon nemcsak ifjúsá-
gunk, de az egyetemi tanárok és más akadémiai műveltségű egyháztag-
jaink sorából is többen vesznek részt. Fokozatosan kialakul ezeknek az 
istentiszteleteknek a gyülekezete. Dezséry László, akinek az év folya-
mán két műve is megjelent, erre a szolgálatra rátermettnek bizonyul. 
Híványát elnöktársammal kiadtuk s egyben az egyetemes presbitérium 
határozata alapján megindítottuk az eljárást állásának lehetőleg kon-
gruás lelkészi állássá való átszervezése érdekében. 

A rádiós istentiszteletek fungenseinek szóló 20 P költségtérítést 25 
P-re emeltem fel. 

Az év folyamán megalakult Magyar Biblia-Társulalba az egyházegye-
tem alapítótagként belépett. 

Hadbavonult híveink egyházi nyomtatványokkal való ellátása ér-
< dekében megtettem azt, ami pénzügyi helyzetünkben megtehető volt. A 
Harangszónak és az Üzenetnek a harcterekre küldött ingyenpéldányok 
költségeihez való hozzájárulás címén segélyt utalványoztam. Az Üzenet 
»Isten a mi oltalmunk« címen kis katonaimakönyvet adott ki. Azon va-
gyok, hogy hasonló imakönyv német és szlovák nyelven is megjelen-
jék. Az egyik budapesti hadikórház' evangélikus ápoltjainak használatára 
Ujtestamentumokat, énekes- és katonaimakönyveket juttattam. Énekes-



31 

könyv-adományt küldtem a hazatért óbecsei egyházközségnek is. 
A Belmissziói Munkaprogramra megjelenését, a balatoni missziót, a 

Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Evangélikus Ágának vezetőképző-táborát, 
a MELE által Győrött rendezett theológiai napokat és az EPOSz 
•evangélizáló konferenciáját segéllyel támogattam. Elnöktársam lelke gaz-
dagságából áldozott a MELE konferenciái szolgálta célra, kiadva »Pa-
pok a főpap előtt« című előadássorozatát. Scholz László termékeny tolla 
pedig »Jézus Krisztus« című újabb, értékes művével gyarapította egy-
házi irodalmunkat, 

Hálával adózom a Magyar Nemzeti Banknak és a kormánynak az 
áldozatkészségért, amellyel az áldással működő nagytarcsai népfőiskola 
negyedik házának felépítését lehetővé tette. 

A Luther-Társaság újjászervezés alatt áll. D. Kovács Sándor halála 
-és dr. Fabinyi Tihamér lemondása következtében a közgyűlés új veze-
tőséget állított a Társaság élére. Kemény Lajos esperes és dr. Konkoly 
Elemér az új elnökök és Ruttkay-Miklián Gyula az agilis főtitkár. Veze-
tésük alatt nagy lendülettel halad az újjászervezés. A könyv- és papír-
kereskedés máris modern, szépen felszerelt üzlet, amelynek forgalma 
növekvőben van. A kiadványraktár is szépen rendezve, készen áll a jól 
megindított iratterjesztés szolgálatára. A D. Kovács Sándor püspök 
által alapított Luther-Könyvtár és Múzeum sorsa eldöntésre vár. A 
Társaság vezetősége hajlik a megoldás felé, amelyet a leghelyesebbnek 
vélek, hogv a Luther-Könyvtár és Múzeum, amelynek tekintélyes része 
az egyházegyetem letétje, az egyházegyetem tulajdonába menjen át és 
annak könyvtárába olvadjon be. Kérem az egyetemes közgyűlés hatá-
rozatát, hogy, amennyiben a elöntés a következő munkaév folyamán 
ebben az irányban megtörténik, a Luther-Könyvtár- és Múzeumot az 
-egyházegyetem tulajdonába átvehessem. 

Ebben a nehéz megpróbáltatásokkal teljes évben is voltak 

örömeink, 

amelyekről számot kell adnom. 
A Kormányzó Ur őfőméltósága mult évi közgyűlésünkből kormány-

zóvá választásának 20. évfordulója alkalmából eléterjesztett, hódoló üd-
vözletünkre kabinetirodája útján köszönetet mondani méltóztatott. 

Bár az öröm hamar gyászra fordult, a történelmi hűség és teljesség-
érdekében megemlítem, hogy vitéz nagybányai Horthy Istvánt, akinek 
hősi haláláról megnyitómban megemlékeztem, kormányzóhelyettessé tör-
tént megválasztása alkalmából hódolattal üdvözöltem. Kegyes volt elnök-
társammal fogadni. Hálásan jegyzem fel, hogy részéről egyházunkkal 

.szemben nagylelkű jóindulat nyilvánult meg. 
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3 . Kállay Miklós miniszterelnöknek hivatalba lépésekor egyházunk jó-
kívánatait tolmácsoltam, dr. Hóman Bálintnak a vallás- és közokta-
tásügyi miniszteri székből való távozása alkalmából köszönetünket fe-
jeztem ki, dr. Szinyei-Merse Jenő új vallás- és közoktatásügyi minisz-
tert bizalmunk kifejezésével köszöntöttem és szívélyes hangú iratot in-
téztein vitéz Lukács Béla tárcanélküli miniszterhez is, aki, kinevezé-
séről értesítve, egyházunk támogatását kérte. 

A református egyetemes konvent lelkész-elnöke, D. dr. Ravasz 
László, püspöki szolgálatának 20. évfordulójával kapcsolatban rende-
zett ünnepségeken egyházunk áldáskívánatainak D. Kapi Béla püspök, 
egyetemes közgyűlésünk egyházi elnöke, volt a tolmácsa, Dr. Enyedy 
Anclor tiszáninneni református püspök beiktatási ünnepélyén az egy-
házegyetemet a tiszai egyházkerület elnöksége képviselte. Dr. Benedek 
Zsoltot, a református egyetemes konvent! iroda vezetőjét, egyetemes 
konventi főtanácsosi címmel való kitüntetése, negyedszázados szolgá-
lati jubileuma és 60. születésnapja alkalmából az egyházunk őszinte txi-
rát ját megillető melegséggel köszöntöttem. A debreceni református egye-
temi templom felszentelésekor D. dr. Kállay Kálmán rektorhoz üdvöz-
lőtáviratot intéztem. Ugyancsak táviratilag üdvözöltem Józan Miklóst 
az unitárius egyház püspöki székébe való beiktatása alkalmából, ame-
lyen dr. Schneller Károly egyházmegyei felügyelő volt az egyházegye-
tem képviselője. 

A dunáninneni egyházkerület püspökének, Kardos Gyulának és fel-
ügyelőjének, Laszkáry Gyulának, beiktatási ünnepélyén résztvettem és 
üdvözlőbeszédet mondottam. 

Dr. Tomcsányi Vilmos Pál egyetemes törvényszéki bírót a Kormány-
zó Ur őfőméltósága Kárpátalja kormányzói biztosává nevezte ki, dr. 
Vladár Gábor egyetemes törvényszéki bírót teljes elismerésével tüntette 
ki, a debreceni tudományegyetem pedig dr. Polner Ödön volt egye-
temes törvényszéki bíróval együtt tiszteletbeli doktorrá avatta, dr. 
Koch István egyetemes törvényszéki bíró tanügyi főtanácsosi címet ka-
pott, dr. Mikler Károly egyetemes törvényszéki bíró 70. születésnapját. 
Sárkány Béla egyetemes törvényszéki bíró félszázados lelkészi jubileu-
mát, Duszik Lajos egyetemes törvényszéki bíró miskolci lelkészi szol-
gálatának negyedszázados, Vietórisz József főigazgató írói pályafutásá-
nak félszázados fordulóját ünnepelte. Kedves kötelességemnek ismertem, 
hogj^ őket áldáskívánatainkkal felkeressem. 

Tessedik Sámuel egykori szarvasi lelkésznek, a világhírű agrár-
apostolnak, születésének kétszázadik évfordulója alkalmából a Szarvasi 
Öregdiákok Szövetsége szobrot emelt, amelynek alapkőelhelyezése helyi, 
leleplezése pedig országos ünnepség keretében .ment végbe. Az előb-
bin herceg Hohenlohe Károly Egon, az utóbbin magam képviseltem 



33 

egyházunkat, a nagy férfiú életművét beszédben méltatva. 
Szülőfalujában, Albertiben a lelkészlakon emléktáblát helyeztek el, 

amelynek leleplezési ünnepélyére távirati üdvözletet küldtem. 
Csengey Gusztáv, az eperjesi theológiai akadémia, majd a miskolci 

jogakadémia nagynevű tanára, a jeles írónak születése századforduló-
ján a jogakadémia Miskolcon mellszobrot állított, amelynek leleplezé-
sén az egyházegyetem képviseletét Lichtenstein László egyházkerületi 
felügyelő látta el. 

A pesti egyházközség a zuglói lelkészi körben szeretetházat avatott 
és templomalapkövet helyezett el. A pesti német egyházközség Güttler Vil-
mos, a budai egyházközség vitéz Sréter Ferenc, a budapest Rákóczi-
úti, szlovák egyházközség dr. Szilády Jenő, a nagykárolyi egyházköz-
ség ifj. Rimár Jenő, a székelyföldi missziói egyházközség Kovács 
László, az esztergomi missziói egyházközség pedig Molnár Gyula sze-
mélyében beiktatta új, illetve első lelkészét, az utóbbi egyben templo-
mát is felszentelte. Az orosházi egyházközség Bálás Béla személyében 
felügyelőt iktatott, a rákospalotai egyházközség templomot szentelt és 
egyben Ruttkay-Míklián Ödön személyében beiktatta új felügyelőjét. 
Ugyancsak templomot szenteltek a kálmánházi hívek, a reformátusokkal 
közösen pedig- Somsály-bányatelep és gyülekezeti házat Bác-sa evangé-
likus hívei. Meghívásuk birtokában üdvözlő távirat vitte el mindnyájuk-
nak az egyházegyetem és a magam együttörvendezésének kifejezését. Az 
esztergomi missziói egyházközség örömünnepén dr. Traeger Ernő kép-
viselt. 

Az aszódi leánynevelő-intézet félszázados jubileumán személyes 
megjelenésem, a nyíregyházi leánygimnázium fennállásának negyedszá-
zados örömünnepén, a losonci nőegylet fennállásának 80. évfordulóján 
ós a budapesti Iparosképző Protestáns Egylet tanoncotthonának felava-
tásán üdvözlő táviratom volt ünnepi örömünk tolmácsa. 

Az üdvözlésekhez kapcsolódik a 

búcsúzás. 

Két értékes munkatársam, fontos szolgálatban jól bevált tisztség-
viselőnk, Zongor Béla egyetemes egyházi főjegyző és Milialovics Samu, 
egyetemes számvevőszéki egyházi elnök és egyetemes törvényszéki bíró, 
egészségi okokból kénytelen volt lemondani. Mindkettőjüket nehéz lesz 
nélkülöznünk, nemcsak magamnak, ele az egyházegyetemnek is. Zongor 
Béla tudása, logikája, munkabírása, munkakészsége és pontossága nagy 
érték volt számunkra. Mihalovics Samu higgadt bölcsesége, éles jucli-
ciuma és kiváló pénzügyi hozzáértése sok nehéz kérdés megoldását köny-
nyebbé tette. Lemondásukkal kapcsoltaban mindkettőjükhöz eljuttattam 
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3. hálánk kifejezését és javaslom, liogy azt az egyetemes közgyűlés is-
mételje meg. 

Sajnálatomra ugyancsak egészségi okokból lemondott tisztségéről 
Magyar Géza egyetemes aljegyző is, akinek szolgálatait szintén meg-
köszöntem. 

Hosszú fejezetet ír tele ezévi jelentésemben a 

gyász. 

Abban a mélységes fájdalomban, amelyet Kormányzó Urunknak és 
nemzetünknek vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes úr 
hősi halála okozott, egyházunk is őszintén résztvett. Az egyházkerüle-
tek püspökeivel egyetértésben rádió útján felkértem lelkészeinket, hogy 
a harangokat a temetés napjáig minden nap háromszor, valamint a bu-
dapesti és kenderesi gyászszertartás ideje alatt is szólaltassák meg s a 
nagy halottról és a nemzet fájdalmáról az augusztus hó 30.-Í, vasárnapi 
istentisztelet prédikációjában és szószéki imájában emlékezzenek meg. 
A Kormányzó Ur őfőméltóságához, a gyászoló Özvegyhez és a m. kir. 
kormányhoz részvéttáviratot intéztem és a ravatalra koszorút helyeztem. 
Részvéttáviratunkra a Kormányzó Ur őfőméltósága kabinetirodája út-
ján, a Kormányzóhelye ítes özvegye pedig közvetlenül méltóztatott kife-
jezésre juttatni köszönetét. 

Részvéttáviratban vittem fájdalmunk kifejezését a Kormányzó Ur 
elé vejének, gróf Károlyi Gyula úrnak, tragikus elhúnyta felett is, 
amit őfőméltósága ugyancsak kabinetirodája útján volt kegyes megkö-
szönni. 

A református egyháznak három nagy halottja volt. Az Ur magához 
szólította Farkas István tiszáninneni református püspököt, akinek vég-
tisztességén a tiszai egyházkerület püspöke és felügyelője képviselt 
minket, és Pálóczi-Czinke István volt felvidéki református püspököt. 
Elvesztésük feletti együttérzésünket az egyetemes konvent elnökségéhez 
s a gyászoló egyházkerülethez és családhoz intézett táviratba foglal-
tam. Bernát Istvánnak, a Kálvin-Szövetség elnökének, halála szintén 
testvéri együttérzésre hangolt minket, aminek unokaöccsével, dr. Ber-
náth Géza miniszteri osztályfőnökkel, a protestáns ügyosztály vezetőjével 
szemben adtam hangot. Halálával az egész magyar protestantizmust, 
minket is, veszteség ért. 

Külföldi barátaink sorából Kunila Jánost, a finn érsek külügyi tit-
kárát vesztettük el, aki lelkipásztori hivatásának hű teljesítése közben 
orosz kém orvtámadásának lett áldozata. A finn érsekhez intézett részvét-
iratban mondtam el, mennyire résztveszünk a finn egyház gyászában s 
mint áldjuk mi is emlékét. 
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D. Kovács Sándor püspök végtisztességén részt vettem, dr. Sztra-; 
myavszky Sándor egyházkerületi felügyelő temetésén képviseletünket 
•gyengélkedésem miatt dr. Pesthy Pál egyházkerületi felügyelő látta el. 
Ravatalukra koszorút helyeztettem és mind egyházkerületükkel, mind 
pedig gyászoló családjukkal szemben részvétünket fejeztem ki. Halá-
lukat bejelentettem a Kormányzó Úr őfőméltóságának és a kormánynak. 
Részvétük jóleső érzéssel töltött el, hasonlóképpen a református egye-
temes konvent testvéri együttérzése is. 

Néhai dr. Dómján Elek püspök síremlékavatásán az egyházegyetemet 
Túróczy Zoltán püspök képviselte. 

A felvidéki evangélikusságnak három markáns képviselője költö-
-zött el az élők sorából: Szent-Ivány-Tózsef egyházmegyei felügyelő, Ba-
ka y Péter volt főesperes és Draskóczy Lajos, az eperjesi theológiai aka-
démia volt tanára. Szent-Ivány Józsefnek meg engedte érnie Isten a 
szomorú elszakítottságból a boldog hazatérést, nekünk pedig, hogy őt 
a visszacsatolás után itt, egyházépitő munkásaink sorában üdvözölhet-
tük. Bakay Péter a trianoni határokon túl érte meg a pátriárkák ko-
r á t s ott pihen, ahol áldásos szolgálatát végezte. A mélységes gyász, 
amellyel szlovák híveinek serege utolsó útjára elkísérte, bizonysága an-
nak, liogy lehet magyar szívvel idegen ajkú hívek között úgy szol-
gálni, hogy abban a szolgálatban Isten, ember gyönyörködhessék. Dras-
kóczy Lajos Eperjesről való menekülése után itt is tovább szolgálhatott 
még katedrán és szószéken egyaránt. Lelkésznevelésünk sokat köszön-
het neki. Emléke él azoknak a szórványhíveknek a lelkében is, akiket 
önzetlen buzgósággal gyülekezetbe tömörített. Neve a rádiós-istentisz-
teletek történetével is összeforrt. Mindhármukkal egyháztörténelmünk 

> egy-egy darabja vett búcsút tőlünk. Elköltözésükkor egyházunk részvé-
tét emlékükhöz méltó módon juttattam kifejezésre. 

Fájó szívvel emlékezem meg dr. Lehotzky Antal tb. egyetemes fő-
jegyző haláláról is. Ő is a Felvidék szülötte volt és a felvidéki evan-
gélikusok hite és öntudata lobogott benne. 

Végül van még egy gyászeset, amely említést kíván, Fehér Gí-ábor 
•nyíregyházi leánygimnáziumi tanár halála, aki a harctéren szerzett be-
tegségében húnyt el s tudtommal egyházi funkcionáriusaink közül en-

• nek a háborúnak első hősi halottja. Emlékezzünk róla azzal a kegyelet-
tel. amely méltán megilleti. 

Áldás emlékükre ! 
Mi jövünk és megyünk. Életünk idejét Isten rövidre szabta. De Ő,. 

• akinek az egyházban és az egyházon keresztül szolgálunk, örök. Ál-
lítsuk továbbra is tőle vett időnket és minden erőnket az egyház s az ő szolgá-
latába. Ne akadályozzon abban a háború gonosz ideje, sőt serkentsen 
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3-4. a bűn és a földiek hiábavalóságának láttán Istenhez való menekvésrev 
az egyház időálló, örök, szent céljainak szolgálatára. 

Ezzel az elhatározással búcsúzzunk a régitől és vágjunk neki, Isten 
nevében, az új munkaévnek. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő évi jelentését,, 
amely mögött nagy munkateljesítmény áll, s amely az egyház hely-
zetének és életének minden viszonylatára kiterjeszkedő, kormányzói 
éleslátásról és bölcseségről tesz tanúságot, köszönettel fogadja, in-
tézkedéseit jóváhagyja és javaslatait határozaterőre emeli. 

Az egyetemes felügyelő által kifejezett üdvözlésekhez csatlako-
zik, szolgálatuktól megválni kényszerült munkásaival szemben kö-
szönetét nyilvánítja és az elhánytak emlékét kegyelettel megörö-
kíti. 

4. (K.) D. Kapi Béla püspök, egyházi elnök az ELT. II. cikkének 82.. 
§-a alapján az egyházegyetem lelki munkájáról a következő jelentést 
terjeszti be: 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 

I. 

Részletes jelentésem előterjesztése előtt néhány elvi megállapítást 
teszek. 

1. Mindenekelőtt utalok arra, hogy az egyház lelkiélete nem magá-
banálló jelenség. Nem emelhető ki az egyház egyéb tényezőkből össze-
geződő életkomplexumából. Mégkevésbbé tekinthető különálló, részleges 
célnak, mely egyéni felfogás szerint kisebb, avagy nagyobb jelentőséggel 
bír. 

Az egyház lelkiélete magát az egyházat jelenti. Az egyház azért 
van, hogy lelkiélettel töltse meg önmagát. Minden más életnyilvánul ás, 
munka területi, jogi, szervezeti munkálkodás szintén az egyház lelki-
életének erősítését tartozik szolgálni. Kölcsönösségi kapcsolat teremtő-
dik: az egyház minden életnyilvánulása befolyást gyakorol az egyház, 
lelkiéletére és ugyanakkor lelkiélete áthatja, formálja, tartalmassá teszi 
az egyház összes életszerveit. 

2. Lelkimunkánk az egyház helyes fogalmán nyugszik. 
Az evangélikus egyházfogalom szerint az egyház ott van, ahol Isten 

Szentlelke dolgozik. Isten Szentlelke pedig, jóllehet »a szél fú, ahová 
akar, és annak zúgását hallod, de nem tuclod, honnan jő és hová megy«, 
Isten kegyelmi eszközeivel végzi munkáját : keresztség, úrvacsora, ige-
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fiirdetés Isten örök munkájának eszközei s a Szentléleknek hordozói. Az 4. 
egyház munkája tehát a kegyelmi eszközökhöz van kötve. 

Nem változtat ezen a megállapításon a lelkipásztoroknak a kegyel-
mi eszközök szolgálatában mutatott gyarlósága, sem pedig az a valóság, 
hogy a külsőleg alakult egyház igazi tagságát egyedül a hitet ébresztő 
Szentlélek biztosítja. Érintetlen marad az az igazság is, hogy az egy-
ház a hitnek és nem a tapasztalásnak tárgya, Külsőséghez kötött, 
külső körülményektől függő, öntelt vagy kárhoztató tapasztalatunk he-
lyett hitünk szemével nézzük egyházunkat. Nem a tapasztalat, hanem 
a hit alapján alakul ki evangélikus egyházvalóságfogalmunk, mely min-
dennapi imádságunkban nyer klasszikus kifejezést: hiszek egy keresz-
tyén anyaszentegyházban! Ez a hit hordozza az egyház egységét és 
jelenti az egyházért való felelősségünket. 

Az evangélikus egyház képében elhatározóan érvényesül a közös-
ség vonása. Ez a közösség életteljességet jelent: hitben, szeretetben és 
szolgálatban való közösséget. Kölcsönösség jelentkezik ebben: egyszerre 
kapunk és adunk, örökölünk és örökséget növelünk, ajándékozók és aján-
dékozottak vagyunk. Az egyház közössége mindig feladat és kötelesség-
sorozatot jelent 

Látnunk kell továbbá, hogy az evangélikus egyház a gyülekezetben 
•válik életvalósággá. Minden Istentől kapott értéke, drágasága, ereje, kö-
vetelése, lehetősége a gyülekezetben realizálódik s az istentiszteletben 
lesz csodálatos élettóvá, mely tisztulást, erősödést, gyógyulást és meg-
tartást kínál a bűnös embernek. Az élettó tükrében ragyog felénk Isten 
arca és benne nyer megoldást az emberre vonatkozó minden kérdés és 
ígéret. 

Az egyház lelkimunkája teljes_ munkaterületet követel. Semmi sem 
vonható ki ebből a munkakörből, mert mindenütt lelkiéletet kell terem-
teni. Nem szoríthatjuk tehát lelki munkánkat csak a templomi gyüle-
kezetekre, a felnőttekre, avagy egyházi szolgálatok elvégzésére, hanem 
lelkiéletet kell teremtenünk az ifjúság, a templomon kívül álló, vagy az 
egyházzal szembe-helyezkedőkre vonatkozólag is. 

A lelkiélet munkálása rugalmasságot követel. Az egyház nem vallási 
hagyományokat őrző, bebalzsamozott múmia, nem ügyesen megkonstruált 
óramű, melynek kerekei és rugói kihagyás nélkül végzik munkájukat, 
de nem törődik a körülötte zajgó, változó idővel. Az egyháznak a m a életében 
kell adnia örökkévaló isteni lényegét. A mai embernek, a mai korszak-
aiak, a mai viszonyok között kell örökkévaló isteni értékeit átadnia. A 
lelkiélet munkateljességéhez tehát rugalmasság is szükséges. Beliúnyt 
•szemű, önmagába roskadt, megmerevedett egyház helyett élő, látó, fi-
gyelő, dolgozó egyházra van szükség. Ez természetszerűleg folyik az 
eevház lén vécéből. 
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4. 3. A lelkiélet művelésében az egyház nem nélkülözheti az egyház?; 
egyesületeket és mozgalmakat. Ha a Szentlélek megindítja a lelkeket 
és felgyújtja a szíveket, ember annak nem vethet gátat. Hatalmas zen-
düléssel kiáltja felénk az ige: »a Léiket meg ne oltsátokL« 

A lelkiélet ezen munkás csapata nagy egyházi értéket jelent. Xeixt 
érdek, avagy kényszer, nem emberi szó, avagy külső formaság állítja a 
Lélek szolgálatába, hanem szívének önkéntes elhatározása, önkéntessé-
ge következtében erősödik annak lehetősége, hogy a Lélek indítja el és-
Isten akarata parancsol neki. 

Feltétlenül egyházi értéket jelentenek az egyházi egyesületek és-
mozgalmak továbbá azért is, mert nem hivatalos szervezet hordozza,, 
hanem hívő, személyes együttessége, melyben az. önkéntes elhatározás-
sal együtt növekszik az egyéni áldozatkészség,, buzgóság, szolgálattu-
dat és felelősségérzet. Természetszerűleg jelentkező előnyük, hogy 
könnyebben, rugalmasabban lépnek munkába, mint az egyház. 

Mindennek elismerése azonban jottát sem változtat azon az alap-
tételen, hogy egyházunk lelkiélete egyedül és kizárólag az evangélikus-
egyház lényegén nyugodhatik, és lelki életteljessége magának az egy-
háznak feladatát képezi, és hogy azért az egyház tartozik felelősség-
gel: 

Az áthárított egyházi munkánál érintetlenül fennáll az egyházhoz, 
kötöttség követelése. Bármely munkás szervezetnek csak akkor van 
joga egyházi munkához, ha azt az egyházban, az egyház lényegének 
és lelkének megfelelően, öncélúságának kikapcsolásával, az egyház irá-
nyítása és ellenőrzése mellett, nem önmagáért, hanem az -egyházért, 
végzi. 

Ez a kötöttség Hit vallási Iratainkhoz való hűséget követel. Ez a 
követelés hitvallási iratainknak nemcsak formai, hanem azoknak lelki e l -
ismerését is jelenti. Jelenti tehát evangélikus egyházunk tanításainak 
elismerését, Jelenti továbbá az evangélikus vallási típus elismerését, mert 
egyházunk hitvallásunkban őrzött dogmatikai, egyházi, theológiai t an í -
tásai az evangélikus vallásos típusban válnak realitássá. 

Az evangélikus vallásos típus Isten igéjében gyökerezik. Az evangé-
likus vallásos típus nem egyoldalú vallási élmény, avagy ködben le-
begő vallási tapasztalat, nem a megtérés bizonyosságában bizakodó, gő-
gös befejezettség, hanem az állandó bűnbánat és kegyelemért való vias-
kodás típusa. Középpontja egyedül az ige, mely istentiszteleti és-
házi-áhítáti alakjában mindig a gyülekezetre támaszkodik és belőle táp-
lálkozik. Nem keres elkülönülést és elzárkózást, nem teremt külön kö-
zösséget a gyülekezetben, nem teremt magának a hívek közösségéből k i -
szakító elkülönülést. 

Ez a vallásos típus a törvénytől megváltott ember hálától esil-
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lógó szemével nézi a világot. Hálával fogadja Istennek a világban 
neki adott ajándékait. Nem zárkózik el a világ szépségei elől, nem he-
lyez életének középpontjába az üdvösség kérdése helyett semmiféle ide-
gen eszményt vagy követelést, Isten igéjéhez igazodik, aszerint és ab-
ban él, mert »minden a tiétek, ti pedig Krisztuséi vagytok!« 

Az evangélikus vallásos típusú ember élete szolgálat. Mindig, min-
denben, mindenkor Istent szolgálja, Barázdátjáró, vagy tudománytinívelő 
munkája, gyárban, iparos műhelyben, vagy vezéri polcon végzett mun-
kája, alkotó zsenijének világító fénye, avagy rongyos, maszatos gyer-
mekeken őrködő anyai hűségében kivetülő élete mindig istentisztelet. 
Nem engedi Isten-szolgálását kiszakadni az életből és nem teremt olyan 
élettípust, mely különleges cselekvésekkel egyedül Istent látszik szolgál-
ni, de általános életével éppen Isten-szolgálatát megtagadja. 

Az egyház lelkimunkája tehát az Evangélikus Hitvallások alapján 
áll. Nem elégszik meg a theológiai, elméleti hitvalláshűséggel, hanem 
az evangélikus vallásos típus teljes kiépítésén dolgozik a gyülekezet 
valóértékének megbecsülésével ós az Isten által adott eszközök felhasz-
nálásával. 

* 

4. A lelkimunka biztosítása az egyház első alapvető feladatát ké-
pezi. Ehhez kell igazodnia az egyház anyagi politikájának, mert a lel: 
kiélet munkálásához szükséges eszközöket biztosítania kell. 

Gondoskodnunk kell missziói- és szórvány-gyülekezeteink lelki szol-
gálásáról, bármilyen erőfeszítéssel meg kell oldanunk a missziói gyü-
lekezetek segédlelkészeinek és helyettes-lelkészeinek, az igehirdetés és 
hitoktatás munkásainak exisztenciáját. Fedezetet kell biztosítanunk az 
ifjúság lelki gondozására, mert a szépen meginduló munka sok szer-
vezési és fenntartási költséget követel. 

Egyházunk lelkiéletének munkálásához s a különböző munkaterületek 
kiépítéséhez szellemi és anyagi erőink céltudatos megteremtése és kon-
centrálása szükséges. 

II . 

Egyházunknak a lelkiélet szolgálatában elvégzett munkájáról a követ-
kező részletes jelentést terjeszteni be: * 

1. Ige szolga latunk. A püspöki kar az 1942/43. esztendőre az óegy-
házi perikópa-rendszert tette kötelezővé. Délelőtt az evangéliomról, dél-
után az epistoláról szói az igehirdetés, az oltár előtt pedig az epistoiai 
szakasz olvasandó fel. Néhány egyházkerületben a püspök prédikáció 
bekívánásávai ellenőrzi az igehirdetési munkát. 

A balatoni fürdőhelyeken június 15.-től szeptember 15.-ig megszer-
veztük a nyári igehirdető szolgálatot. 34 fürdőhelyen 199 istentiszteletet 
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4. tartottunk. A kedvezőtlen viszonyok ezévi munkánkat különösképpen 
megnehezítették. 

2. Evangelizációs munka. Az evangélikus Testvér-Szolgálat külö-
nösképpen az evangélizáló munka szolgálatába állította önmagát. Egy-
egy hétig tartó gyülekezeti evangélizációt 34 gyülekezetben, ifjúsági 
evangélizációt 7 gyülekezetben tartott. Népfőiskolai munkát végzett 4 
népfőiskolában s a lelédi KIE-leánynépfőiskolai tanfolyamon. Középis-
kolai evangélizációt (5 tanintézetben rendezett. 

Gyülekezeti közösségek voltak 3 gyülekezetben. Egyhetes konferen-
ciát tartott leányok, asszonyok, férfiak számára Gyenesdiáson, középis-
kolás diákok számára Fonyód-Bélatelepen, konfirmáltak részére Budapes-
ten, Xagytarcsán. A munkaterv s a munkálkodás egysége céljából együt-
tes közösségi értekezletet tartott a Misszió-Egyesülettel, Bethániával, a 
Pro Christóval, a KIE-vel, az evangélizáció munkásaival pedig Gye-
nesdiáson és Budapesten tartott megbeszélést. 

Az egyházkerületek evangélizációs munkája szintén megerősödött. 
A bányai és dunáninneni egyházkerület jelentései általános tájé-

koztatást tartalmaznak. 
A dunántúli egyházkerület missziói lelkésze 7 gyülekezetben vég-

zett többnapos evangélizációs munkát, 9 gyülekezetben pedig rövidebb 
evangélizációs szolgálatot. 

Az egyházkerületben működő középiskolák ifjúsága számára külön 
deprekációs napot állítottunk be, mely előre kidolgozott munkaterv s az 
előadókkal közölt munkaanyag szerint törekszik célja megközelítéséhez. 
Gyenesdiáson egyhetes diáké van gélizációt tartott az egyházkerület. A 
leánymunka kiépítésére a leányegyesületek megszervezésére és irányí-
tására Malaga Elza diakonissza-nővért állítottam munkába. Az egyház-
kerület evangélizációs munkája nemzetileg és lelkileg beleépül a gyüleke-
zetek evangéliomi munkájába s a lelkészek szolgálatába beleépítve igyek-
szik elmélyülést és kiegészülést adni. 

•3. Az egyetemi és főiskolai ifjúság lelki gondozása. Az egyetemi 
lelkészi állásra Dezséry Lászlót választotta meg egyházegyetemünk köz-
gyűlése, akit f. évi március hó 8.-án lelkészi hivatalába beiktattam. 

Az egyetemi lelkész vasárnaponként az Üllői-úti egyetemi templom-
ban tart ja az istentiszteletet, melyen a résztvevők száma állandóan 
emelkedik. Átlag 100 egyetemi hallgató s ezenkívül más gyülekezeti 
tagok és középiskolai tanulók vesznek részt az istentiszteleten. 

Biblia-órákat, összejöveteleket tart. Egyliétig tartó lelkigyakorlatot 
rendezett, melyen a Tízparancsolat tanításába mélyedtek el. Kendezett 
Csendes Hetet és lelkipásztori látogatásokat végzett. Lelki gondozásban 
részesítette a Honvéd-kórházban elhelyezett egyetemi hallgatókat. La-
káján, kijelölt időben, megbeszélésre nyújtott lehetőséget, melyen he-
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lenként kb. 20—20 hallgató jelent meg. Röpiratokat adott ki az egye-
temisták és középiskolások számára. Részt vett az Egyetemi Luther-Szö-
vetség munkájában, a szegénysorsú diákok felsegélyezésére indított moz-
galmat támogatta. o ° 

Felkereste a vidéki egyetemi Luther-Szövetségek tagjait s a helyi 
lelkészekkel együtt foglalkozott az ifjúsággal. Az egyetemi Luther-Szö-
vetségek Debrecenben tartott V. országos kongresszusának szervezési 
munkáját végezte. A három napig tartó kongresszuson 60-nál többen vet-
tek részt. 

Megindította az egyetemi hallgatók szociális felsegítésének munká-
ját és kapcsolatot teremtett a másirányú ifjúsági munkákkal, különösen 
a Pro Christo-val. Á tahii táborozáson részt vett és több előadást tar-
tott. 

örömmel állapítom meg, hogy az egyetemi ifjúsági munka erőteljes 
lendülettel megindult s remélhetőleg a kezdeti nehézségekkel már meg-
birkózott. 

4. Gyülekezeteink behnissziói munkája. 

a) az 1941 42. évre kiadott Egyetemes Behnissziói Munkapro-
gramul alapján végezték gyülekezeteink a gyülekezeti behnissziói mun-
kát. Erről a munkáról a következő statisztikai összeállítás ad tájékoz-
tatást : 

Bányai Diuiá Il- Dunán- Tiszai 
iimen i túli 

A népiskolai ifjúsággal foglalkoztak 0 32 152 " ' ? ' 

Gyermekistentiszteletet tartottak •? 30 135 29 
•Iskolai kisgyülekezet működött 0 4 201 15 
Vasárnapi iskola működött 0 20 46 33 
Iskolánkívüli ifjúsági munka volt 0 32 133 50 
Középiskolai Diákszövetség működött 9 3 21 15 
-Vallásos előadás volt 9 453 2530 359 
Evangélizáló munkát végeztek ? 18 53 10 
Presbitereknek előadást tartottak ? 66 224 51 

Az 1942/43. évre összeállított Egyetemes Behnissziói Munkapro-
grammot (V. évfolyam) bemutatom. A Munkaprogramul anyagot ad: a 
középiskolai ifjúság, a gyülekezet felnőtt tagjai, a presbiterek, a gyü-
lekezet nő-, asszony- és leánytagjai számára. Az ádventi, böjti és nagy-
heti áhítat-sorozatok hitéletünk keresztalapjához vezetnek. Reformá-
ció-heti előadássorozatunk az egyázi öntudatban és a refonnáció igazsá-

.gaiban -erősít meg. Ádventi és böjti vallásos előadásokon kívül külön-
leges alkalmakra is nyújtunk anyagot. 4 háborús előadást is közlünk. 

Mostani évfolyamunkban nem közlök a népiskolai ifjúság lelki gon-
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dozására vonatkozó anyagot, mert »Gyemiekgyülekezet« című lapunk: 
teljes rendszerességgel és tervszerűséggel ezt a munkát végzi. Az iskolán 
kívüli ifjúság részére munkaanyagot azért nem adattam a KIE vezetősé-
gével, mert a régebbi évfolyamok gazdag anyaga felhasználható, így 
tehát csak általános utasításközlésre szorítkoztunk. 

A német anyanyelvű gyülekezetek számára külön pótfüzetet állíttat-
tam össze. Szükségesnek látom ezt, mert a német gyülekezetek népi ön-
tudatuk és politikai színeződésük, világnézetük következtében egésze pi. 
új világban élnek. Megváltozott lelkiségük új feladatok elé állítja egy-
házunkat, mely nékik is tartozik az evangéliummal és egyházunk élet te-
re intő értékeivel. Ezenkívül számolnunk kell azzal is, hogy a Volks-
bund tagjai egyházi jellegű egyesületekbe nem léphetnek l>e, így tehát 
az evangélikus ifjúsággal ós népünkkel való lelki foglalkozást más mód-
szerrel és eszközökkel kell megkísérelnünk. 

b) Az egyházkerületekben tartott nagyszámú konferencián kívül a 
következő országos konferenciák voltak: leányevangélizáló konferencia 
junius 13—20.-ig, középiskolás tiú-konferencia június 27—július 4.-ig,. 
Evangélikus Testvér-Szolgálat június 27-től július 4.-ig, asszonyok és 
édesanyák konferenciája július 6—13.-ig, városi iparos- és kereskedő-
iíjak konferenciája július 20—26.-ig, férfikonferencia augusztus 24— 
30.-ig., ' 

Ezeket a konferenciákat az egyházegyetem használatába vett Evan~ 
gélikus Belmissziói Otthonban, Gyenesdiáson tartották s mindegyik kon-
ferencia komoly lelki munkát végzett és igazolta a Belmissziói Otthon 
szükséges voltát. 

Az Országos Bethlen Gábor-Szövetség megrendezte III . Országos 
Protestáns Napjait, az október 31.-1 reformációi emlékünnep mellett 
négynapos közös protestáns evangélizációt iktatva programmjába. 

•5. Egyházi munkások konferenciái. Egyházunk égető, nagy fel-
adatai közé tartozik az egyházi munkások lelkigondozása, hivatástudatuk 
elmélyítése és felelősségérzetük megerősítése. Ez mindenekelőtt az egy-
házkerületek püspökeinek feladata, kik ezen munka által teremtenek az. 
egyház munkásaival lelki közösséget s gyakorolnak irányítást, az egy-
házi munkások egyéniségének kialakítására. 

A dunántúli egyházkerületben külön segéd lelkész-e vangél i záló-konfe-
rencia volt. 

Túróczy Zoltán püspök ezévben is lelkész-evangélizációt és pedar 
gógus-evangélizáeiót tartott. 

A IVIELE Győrött országos theológiai napokat rendezett és az evan-
gélikus istentisztelet kérdéseit tette vizsgálat tárgyává. 

6. Népfőiskolák. Egyházunk új munkamezeje a népfőiskolában je-
lentkezik. Ez a munka örvendetes izmosodást mutat. 
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A nagy tarosai és orosházai népfőiskola, valamint a Fébé hüvösvöl-
gvi leánynépfőiskolája teljes öt hónapi munkaidővel dolgozott. A dunán-
túli leánynépfőiskola 2 és 1/2 hónapig tartotta együtt leányseregét. 

A nagy tárcsái Tessedik SámueL - fiúnépfőiskola immár negyedik 
munkaévét fejezte be, 32 résztvevővel. Ezek között volt 3 középiskolai 
osztályokat végzett, a többi csak elemi iskolát végzett. A negyedik évfo-
lyam a három első tapasztalatai alapján már határozott céllal és ki-
alakult életformával indult: Krisztusnak való engedelmességben szol-
gálni hazának. Istennek, családnak, ez a kijelölt életforma alaptörvénye. 

Az orosházi népfőiskola 14 résztvevővel végezte munkáját. A II. 
évfolyamon 22-en vettek részt. Ez a népfőiskola most készül épület-
vásárlásra. 

A dunántúli egyházkerület leánynépfőiskolája 31 résztvevővel dol-
gozott. A falusi leányokat szaktudással és lelkülettel előkészítette jö-
vendő hitvesi, édesanyai és háziasszonyi szolgálatukra s az evangéliumi 
életformáló erőforrását tárta eléjük. 

7. Az Országos Luther-Szövetség szervezője, egyesítője ós munkába-
állítója evangélikus egyháztársadalmunknak. Dr. Gyimesy Károly szö-
vetségi lelkész 24 gyülekezetben végzett szolgálatot. A férfi-intelligencián 
részére evangélizációs konferenciát tartott Máriabesnyőn Túróczy Zoltán 
püspök vezetésével. A konferencia előadásai »lsten ismerete« címen 
könyvalakban is megjelentek. Kolozsvárt konferenciát, Nyíregyházán 
evangélikus napokat rendezett. 

Nagyjelentőségű a Budapesten tartott egyháztársadalmi kongresszu-
sa, melynek keretében az egyháztársadalmi munka elvi kérdéseiről t a r -
tott előadásokat. 

A Magyar Evangéliumi Munkásszövetség szolgálatába belekapcso-
lódva, az evangélikus munkásság megszervezését, szociális művelését is-
programmjába vette 

Elindította az evangélikus egyházi, statisztikai, szociográfiai és de-
mográfiai munkát és egyházunkat hálára kötelezve, megszervezte a finn-
gyermekakciót. 

Az Országos Luther-Szövetség különben részletesen körvonalazta mim-
kaprogrammját s egyetemes közgyűlésünkhöz előterjesztést tett ebben a. 
tárgyban. Elhatározta továbbá, hogy évenként egy-egy egyházi intéz-
ményt létesít, avagy ily irányú munkát, akciót támogat. 

8. A Misszióegyesület működésének lelki alakját missziói konfercn:-
ciákon, ünnepélyeken és előadás-sorozatokon erősíti. Felelősséget éb-
reszt a misszió ügye iránt és támogatja a külmissziói és belmissziói 
munkát. 

Az egyesület misszionáriusa, Kunos Jenő és családja a japán meg-
szállás alatt, lévő Kínában misszionárius-szemináriumban teljesít szol-
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gálatot. Egyháztörténeti és írásmagyarázati előadásokat tart kínai nyel-
ven, felesége pedig éneket és gyógykezelést tanít. A háború ugyanis le-
hetetlenné tette, hogy finn missziói területen végezze kijelölt szolgálatát. 

Az egyesület lelkészi állás szervezésére törekszik. Hivatalos lapja 
havonta 2100 példányban jelenik meg. 

9. A diakonisszaházak hordozzák nagy áldással egyházunkban a 
diakónia ügyét és biztosítják az egyház intézményes szeretetszolgálatát. 
Krisztus önfeláldozó és szeretetben elégő szolgálóleányait három dia-
konisszaház képzi ki és irányít ja további munkájukat. 

a ) A Fébé munkáját összesen 47 helységben, 93 munkahelyen, 123 
munkással látja el. Diakonisszái igeszolgálatot, szegénygondozást vé-
geznek, napközi otthonokat, árvaházakat vezetnek, betegápolást látnak 
el, vasárnapi iskolai munkát végeznek s tanítanak. A Fébé egyesületi 
munkája során evangélizáló és hitmélyítő konferenciákat rendezett 
Klotildligeten, lelkigondozást végzett foglyok, javítóintézeti leányok, bu-
kott nők, menhelyi gyermekek között. Már említettem 20 leány részvé-
telével rendezett, 5 hónapos leány-népfőiskolái tanfolyamát. Kiterjedt a 
sajtószolgálata. Kiadóvállalatában több új irat jelent meg. Az egyesület 
különböző intézményeket tart fenn, amelyek árva gyermekeket, nyomo-
rék leányokat, aggokat és középiskolás tanulókat fogadnak be. Anya-
házi ú j építkezése előrehaladt, és tető alá hozta épülő templomát. 

b) A Győri Diakonissza-Anyaház a másfél évig tartó diakonissza-
képzésen kívül két területen végzi szolgálatát: az anyaházban és egyes 
diakonissza-állomásokon. Az anyaliázban leányinternátus, árvaház és a 
-Gusztáv Adolf-Otthon talál helyet, Gyülekezeti öregeket is gondoz. Be-
tegápoló kiképzésüket egy győri szanatóriumban nyerik a nővérek. Az 
anyaházon kívül 10 helyen, 17 diakonissza-állomáson folyik a munka 
81 nővér szolgálatával. A nővérek külső szolgálatához tartozik mindaz a 
változatos és sokrétű feladat, amely a diakonisszára hárul. Az anyaház 
most épít 60 személyes új házat és tervezi a sinylőclők otthonának meg-
nyitását, 

c) A Békéscsabai Diakonissza-Anyaház alapítójának, dr. Szcherényi 
Gusztávnak halála után átszervezés alá került, amely jelenleg folyamat-
ban van. A legutóbbi időben a válságos helyzet ellenére is rendes me-
derben folytatja működését bevált szolgálati ágaiban. A Vöröskereszt 
számára az anyaházban 120 ágyas kórházat létesített. 

10. Szeretetintézmények. Első helyen kell megemlíteni az Országos 
Protestáns Árvaházat, amely növendékeinek egy részét az egész ország 
területéről felkutatott, jeles bizonyítványéi protestáns árvákból nyeri. 

A pesti egyházközség megszervezte az első magyarországi kórházi 
lelkészi állást, amelyet Vargha Sándor tölt be. Évente átlag 4000 be-
teget látogat meg és 500 betegnek osztja ki az úrvacsorát. 
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A bányai egyházkerület területén működik a szarvasi Lutlier-Árva-4. 
ház, a fóti árvaház, a hódmezővásárhelyi gyermekotthon, a kelenföldi, 
budai, pesti szeretetház és budapesti iparostanonc-otthon. 

A pécsi gyülekezet Baldauf Gusztáv-Szeretetotthona és a börcsi Pál-
mai Lajos-Arvaház győri diakonisszák vezetésével működik. 

A tiszai kerület területén, Nyíregyházán van egy szeretetotthon, me-
lyet a nőegylet tart fenn, s amely az elmúlt évben saját otthonába köl-
tözött. Árvák s öregek vannak benne elhelyezve. Miskolcon a nőegylet 
napközi otthont tart fenn, Kassán pedig a »Bethesda hajléktalanok ott-
hona« fejt ki szép működést szociális és evangélizáló munkatéren. 

11. Az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége országos, egyház-
kerületi és egyházmegyei konferenciákon, továbbá körlevelek útján szol-
gálta a papnék közt a testvéri kapcsolat ápolását, a papné hivatástu-
datának felébresztését és gyülekezeti munkájának irányítását. Szeretet-
munkája főként a nehéz anyagi helyzetben levő özvegyeket karolja fel, 
akik között karácsonykor nagyobb összeget osztott ki. Hajdúszoboszlón 
üdülő- és imaház építését vette tervbe. 

12. A Nöegyesületek Országos Szövetsége. Dr. Pesthy Pálné elnök 
buzgó vezetése mellett eredményes működést fejtett ki. Eleven kapcsola-
tot tartott fenn a rokoncélokat szolgáló nemzeti szervezetekkel. Előadáso-
kat, tanulmányi kirándulásokat, kézimunka-vásárt rendezett. Pályázato-
kat írt ki, gyűjtött és adakozott nemes célokra. Lapja és tanonc- és dol-
gozóleány-otthona virágzik. 

13. A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Evangélikus Ága munkájá-
nak kiszélesedése évről-évre növekszik. Egyre több ifjúval talál érintke-
zést, és egyre több alkalma nyílik az ifjúság szolgálatára. 

Körzeti- és egyházmegyei konferenciáin 7*200 ifjú fordult meg. A ve-
zetők 26 egyesületet látogattak meg, lelki munkát végezve. Rendkívül 
fontos szolgálatot teljesített a 10 egyházmegyében 102 gyülekezetből 
egybegyűjtött 780 résztvevővel megtartott, ötnapos télitáborokkal. Három: 
nyári tábora is volt, és vezetőtábort is rendezett. 

»Evangélikus Ifjúság« című lapja 400 gyülekezetbe jár 7000 előfi-
zetőnek. 

A KIE-központ megszervezte evangélikus lelkész-titkári állását és 
azt Bonnyai Sándorral töltötte be. Ügyvezető elnökké dr. báró Rad-
vánszky Antalt választotta meg. 

A szórványvidékeken élő ifjúság lelki öntudatának és hittudatának 
megteremtésére kívánatosnak tartanám ilyen vidékeken is konferenciák 
és táborok rendezését, amit az egyesület tervbe is vett, 

14. .4 Pro Christo-Diákszó vetség Evangélikus Osztálya. A középis-
kolás lelkimunka terén fontos feladatot teljesített úgy Budapesten, mint 
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. 4. vidéken. Budapesten több bibliakört rendezett és csendesnapokon szolgált 
előadóival. Vidéken 23 helyen tartott középiskolás diákok számára úr-
vacsorát .előkészítő csendesnapot. Évi munkája összefoglalásaként Tahi-
ban megrendezte régóta bevált leány-, illetve fiúkonferenciáját. 

15. Magyar Keresztyén Leányegyesületek Evangélikus Ága,. Mun-
káját buzgó titkára-: Hegedűs Ilonka irányította. 32 vidéki egyesületet 
látogatott meg, vezette a szövetség lelédi leány népfőiskoláját s résztvett 
a pesti leányegyesület munkájában. A szövetség Tihanyban konferenciát 
rendezett vezetők és leányok részéie. Budapesti házában sok vidéki 
leánynak nyújtott otthont, 

16. Bethánia Egylet. Ez az evangéliumi mozgalom a szolgálatával 
megérintett híveket nem vonja el egyházuktól, hanem megújított lé-
lekkel beépíti abba őket. Több evangélizáló konferenciát rendezett és 
.nagyarányú evangélizáló sajtószolgálatot végez. 

17. Magyar Evangéliumi Munkásszövetség. A nálunk még fiatal és 
most szervezés alatt álló megmozdulás nélkülözhetetlen szociális és evan-
géliumi szervévé kell hogy nőjön minden városi gyülekezetnek, hogy lel-
ki otthonává avassa munkásságunknak anyaszentegyházunkat. Az elmúlt 
.évben négy helyen alakult új gyülekezeti csoport és előkészítés alatt 
áll 22 gyülekezeti csoport. 

Az Evangéliumi Munkásszövetség szolgálata sokfelé ágazik: tanács-
adás, világnézeti, szociális, közgazdasági és ismeretterjesztő előadások, 
állásközvetítés, ingyenes polgári iskolai tanfolyam, munkásszálló és ta-
noncotthon fenntartása, nyaraltatás és így tovább. Az új munkaág meg-
érdemli egyházunk erkölcsi és anyagi támogatását. Ha az egész munka 
az evangélium fényétől lesz minden pontján áthatva, akkor áldott eszköz 
lehet munkás t ömegek megnyerésére, 

18. Bagolyirtási Evangélikus Diáküdiilő. Ez a diáknyaraltató vállal-
kozás a súlyosbodó gazdasági helyzet ellenére is fenn tuclta magát tartani 
és a nyári két hónapban 22 leány-, illetve 22 fiúlakója volt felváltva, A 
Vallásos nevelést a vezető-lelkész és hitvesének személyes gondozása, 
továbbá naponkénti írásmagyarázatai biztosították. 

19. Evangélikus Egyházkerületek Jóléti Egyesülete. A különböző 
-biztosítások terén versenyképes az intézmény más biztosító-intézetek-
kel, ugyanakkor pedig evangélikus embereknek ad kenyeret és egyházi 
közületeket anyagilag támogat. Az intézet a gazdaságilag kedvezőtlen kö-
rülmények ellenére is változatlanul halad régi útján. 

* 

20. Az elvégzett munkáról szóló beszámolóm után feladatainkra 
:kell rámutatnom. 
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-Minden munkánk megerősítése mellett különösen szükségesnek Iá- 4 . 
tom népiskoláink ifjúságának egyházi nevelcmunkába vételét, középisko-
lai ifjúságunk megszervezését és tervszerű egyházi nevelését. Sürgős 
feladatnak látom az iskolánkívüli falusi ifjúság KIE-beszervezésének 
••befejezését s az egész szervezet egységessé tételét. Az ifjúság másirányú 
organizálása a levegőben lebeg. Egyházunk ellen vétkezünk, ha nem lá-
tunk bele az idők mélyébe és nem látjuk, hogy milyen kialakulási le-
hetőséggel kell számolnunk. 

Látszólag nem tartozik a lelkimunka komplexumába, mégis annak 
-biztosítására megoldandónak tartom az egyházi munkások anyagi problé-
máját. Eredményes lelkimunkához nemcsak lángoló apostoli lelkesedés, 
hanem anyagi életbiztosítottság is szükséges. 

Egyházunk szeme előtt történelmi válságok dübörögnek. Esztendők 
•alatt új térképek rajzolódnak. Államok eltűnnek, népek összeomlanak, 
világhatalmasságok meginognak, új tartalmat nyer a jog, a kötelesség, 
az állam, a nemzet. Gigantikus forgatagban áll a keresztyén egyház, s 
a világtörténelem tengerében kicsi koráiszigetként emeli fejét ég felé 
evangélikus egyházunk. Az egyház örök. Rajta az ördög sem vehet 
-diadalt. De az egyház földi teste, világon elhelyezkedése és emberi kö-
zösségekhez való viszonya időnek alávetett és változó. Mi az örök élő 
•egyháznak, Krisztus testének élő, dolgozó, boldog életbizonyosságában 
élünk a Krisztusban; Ugyanakkor azonban teljes felelősséggel benne 
élünk földi egyházunkban, minden gyarló erőtlenségünk ellenére nyo-
morult emberi kezünket annak kormánykerekén tart juk és erősítésére 
magunk teljességével tartozunk. 

Egyházi feladatnak tekintem a gyülekezet közösségéből kiépülő evan-
gelizáló munka mélyítését és lelki erőszak, avagy sablonizálás nélkül 
általánossá tételét. Egyháztagnevelő munkát kell végeznünk, hogy hívő 
és öntudatos evangélikusok éljenek egyházunk várában. Mozgassuk meg 
Isten igéjének erejével a modern evangélikus pogányságot, a világné-
zeti evangélikusokat, a krédót az erkölccsel összetévesztő embereket, 
mert a jövendő evangélikus egyház kapujában Isten rostájára kerül min-
denki, és csak az marad egyházunknak az egyházból táplálkozó és az 
egyházat tápláló, halálig hűséges gyermeke, aki . élettel és vérrel pe-
csételten vallja: hiszek az evangélikus keresztyén anyaszentegyházban! 
Építsük a lelki egyházat, hogy ezzel is erősítsük a földi egyházat! 
Formáljuk az Istentől adott kegyelmi eszközökkel a lelki embert, mert, 
a hívő emberek frontjának erősítése és kiépítése legbiztosabb felkészü-
lésünk arra a sok veszedelmet rejtő időre, midőn szükségessé válik a há-
ború anyagi, szellemi és erkölcsi váltókötegének kényszerű felszámo-
lása. 



4S 

4-5. Egyházunknak céltudatos lelkimunkával mindent el kell követnie^, 
hogy a háború által kiformált embertípus felett diadalra vigye az élő r 

személyes Istenben hívő, Krisztust urának valló, az evangélikus egy-
házban hívő evangélikus életet élő ember típusát. 

Jelentésem tárgyalás alá vételét és tudomásulvételét tisztelettel 
kérem. 

Az egyetemes közgyűlés a.z egyházi elnök megrázó és egyben 
meggyőző erejű bizonyságtételét a magáénak vallja és a lelkimunka 
terén végzett hatalmas teljesítményekről szóló jelentést köszönettel,, 
jóváhagyólag, a megnyugvás bizakodással párosult érzésével tudo-
másul veszi. 

5. (K.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a Luther-szobor ügyé-
re vonatkozó, következő jelentést, 

A Luther-szobor-bizottság és annak végrehajtóbizottsága az 1941. 
évi egyetemes közgyűlés óta egy-egy ülést tartott. 

A Luther-szobor-bizottság 1942. évi február hó 3.-i ülésében a végre-
íiajtóbizottság javaslata alapján a Gregersenné Lux Alice által 1/3 nagyság-
ban elkészített domborműsorozat-tervezetet általánosságban elfogadta és-
annak felnagyításával a művésznőt megbízta azzal, hogy a dombormű-
sorozatra eredetileg felvett, történelmi alakok közül, túlzsúfoltság elke-
rülése céljából, a bizottság által megjelölt liárom alak kihagyandó. Kö-
szönetét fejezte ki lic. Thulin Oszkár professzorral szemben, aki a há-
borús nehézségek ellenére is ismét Budapestre fáradt, hogy a szobor-
kérdés minél tökéletesebb megoldása érclekében kiváló szaktudását a bi-
zottság rendelkezésére bocsássa. Tudomásul vette továbbá a bizottság, 
hogy Lux Elek szobrászművész özvegye a szoboralak elhúnyt férje által 
készített, kicsinyített mását sokszorosíttatni óhajtja és a jövedelem 15 
o/o-át a Luther-szobor-bizottságnak, 25 o/o-át pedig a Keresztyén Ifjúsági 
Egyesületek Evangélikus Ágának ajánlja fel, amely a terjesztés körül 
szolgálatát felajánlotta. Ezzel kapcsolatban megállapította a bizottság, 
hogy a Luther-szobor kicsinyített másának előállítására és forgalomba-
hozatalára csak a tervező szobrászművész jogutóda, özv. Lux Elekmé 
jogosult, aki egyedül és kizárólag bírja az egyháznak ahhoz való hozzá-
járulását, Végül hat tagú albizottságot küldött ki a bizottság azzal a 
megbízással, hogy az elfogadott tervezet felnagyításának munkálatai 
során a művésznővel állandó érintkezésben álljon, neki kötelező erejű 
utasításokat- adjon és általában minden tekintetben, ideértve a kőanyag 
kiválasztását és alkalmazását is, végérvényesen döntsön. 
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Az albizottság ennek és egyéb részletmegbízatásainak eddig két 5 -6 . 
ülésben igyekezett megfelelni. Elrendelte, hogy a domborműveken sze-
replő történelmi alakok neve is legyen feltüntetve. Elbírálta és elfo-
gadta a (lüinborinűsorozatnak a keresztelési, az úrvacsorai és a könyv-
nyomtatási jelenetre vonatkozó részét az igehirdetés jelenetének a szó-
szék körüli részével együtt, amelyeket a művésznő félnagyságban, rész-
ben agyagban, részben pedig gipszben mutatott be. A még hátralévő 
domborműrtszleíek tervezetének ugyancsak félnagyságban való elbírálás 
alá bocsátása már csak napok kérdése. Rövidesen tehát az egész dom-
borműsorozat faragásra készen áll. 

Az albizottság határozatot hozott, az egyetemes presbitérium pedig 
rendelkezett annak érdekében, hogy, amennyiben a kőfaragó-műhelyt 
bombatámadás érné, a műalkotás tervei veszendőbe ne menjenek. 

A meglévő részletek faragási munkálatai folyamatban vannak a fő-
alak lelassított faragási munkálataival együtt. Művészi érdekből ugyanis 
az egésznek együttes befejezése ki vánatos. Az egész faragási munka 
gyorsabb ütemét s— sajnos — a kőbányában mutatkozó munkáshiány 
akadályozza. De így is remélhető., hogy a faragási munkálatok a tél 
folyamán befejeződnek, és a szobormű a jövő év tavaszán tényleg felállít-
ható lesz. 

Budapest székesfőváros a helyfoglalási engedélyen kívül most már 
az építési engedélyt is kiadta, amelyet ahlioz az egyetemes közgyűlés 
elnöksége által tényleg vállalt feltételhez kötött, hogy a Deák-tér átren-
dezése esetén az egyház viselje a szobor esetleges áthelyezésével kap-
csolatban felmerülő költségeket. Ezzel a szobor felállításának útjából az 
utolsó akadály is elhárult, és lia Isten engedi, tavasszal áll a Luther-
szobor, amely művészi elgondolásában, kivitelezésében és monumenta-
litásában egyaránt méltó lesz Lutherhez, egyházunkhoz és hazánk fő-
városához és—amint az arra legilletékesebb külföldi tényezők a világ nyil-
vánossága előtt ismételten megállapították — korszakos alkotás lesz, 
amely a/ világ Luther-szobrai között előkelő helyet foglal el. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentésben foglaltakat örömmel és 
megnyugvással jóváhagyólag veszi tudomásul, külön is jóváhagyva 
az elnökségnek azt az intézkedését, amellyel a szobormű építési en-
gedélyének elnyerése érdekében az annak esetleg a jövőben szüksé-
gessé váló áthelyezésével kapcsolatban felmerülő költségeket 
az egyházegyetem terhére vállalta. 

6. (K.) Tárgyaltatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése arra 
vonatkozólag, hogy — miután egyházunk' rövidítetten írott elnevezését 
világi hatóságok hivatalos irataikban is különbözően és igen gyakran 

4 
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6-8. tévesen használják — kívánatos annak hivatalos megállapítás i, hogy 
ini a rövidített elnevezés helyes alakja. 

Az egyetemes presbitérium javaslatára 

az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy egyházunknak rö-
vidített elnevezése — amint ezt egyébként a II . E. T. 1. §-a is meg-
állapítja — »evangélikus«. Ennek a megjelölésnek a rövidítését írás-
ban is lehetőleg mellőzni kell. Ha ez mégis megtörténik, írásbeli 
rövidítése: »evang.«.— Az ágostai hitvallású evangélikus elneve-
zésnek írásban való helyes rövidítése pedig: »ág. hitv. ev.«. 

Felkéri az egyetemes közgyűlés az összes egyházi hatóságokat, 
intézeteket és intézményeket s minden egyházi tisztviselőt és egyház-
tagot, hogy ezeket a rövidítéseket mindig a most kiírt és megállapí-
tott alakban használják, az elnökséget pedig felkéri arra, hogy a 
fenti megállapításról a magasabb állami hatóságokat is megfelelő 
módon tájékoztatni szíveskedjék. 

7. (K.) A múlt évi egyetemes közgyűlés 17. jegyzőkönyvi pont alatt 
hozott határozatában foglalt megbízás alapján az egyetemes presbité-
rium bemutatja az xegyetemes presbitérium hatásköréről és működésé-
rők szóló szabályrendelet javaslatát, melyet a hivatkozott határozattal 
kiküldött külön bizottság előkészítése után az egyetemes szabályrende-
letügyi bizottság letárgyalt, az egyetemes presbitérium végleges szöve-
gében megállapított. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott »Az egyetemes presbi-
térium hatásköréről és működésérők szóló szabályrendelet-javaslatot 
elfogadja, kötelező erővel ruházza fel s annak nyomban való hatály-
balépését elrendeli. 

Felhívja az egyházkerületeket s azok útján az egyházmegyéket, 
liogy vonatkozó s lehetőleg egybehangzó saját szabályrendeletüket 
szintén mielőbb alkossák meg. 

Egyben az elfogadott szabályrendeletnek kihirdetésnek tekin-
tendő kinvomatását elrendeli. 

< 

8. (K.) Az egyetemes presbitériumnak a szabályrendeletügyi bizott-
ság javaslatán alapuló előterjesztésére 

az egyetemes közgyűlés megállapítja és — kihirdetésnek tekin-
tendő kinyomatásukat elrendelve —1943. évi január hó l.-i hatállyal 
életbelépteti: •— ' 
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1. A magyarországi evangélikus egyházegyetem diakonissza-8-10. 
képzési és képesítési szabályzatát, 

2. A magyarországi evangélikus egyházegyetem alapítványi 
: szabályrendeletét, 

3. A magyarországi evangélikus egyházegyetem iskolai bizott-
ságainak szervezeti, hatásköri és ügyrendi szabályzatát, 

4. az egységes költségelőirányzat-, zárszámadás- és vagyon-
mérleg-nyomtatványokat, egyben kimondva, hogy az egységes pénz-
tárkönyv- iés pénztárfőkönyv-nyomtatványok kérdésében néhány év-
vel az egységes számadási nyomtatványok használatbavétele után 

j határoz. 

9. (K.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti dr. Schindler András 
javaslatát a lelkészválasztási szabályrendelet egyes rendelkezéseinek 
:móclosítása tárgyában. A javaslat szerint: 1. meghívás esetén a 25. 
§-nak az a rendelkezése, hogy a meghívottat a közgyűlés választja meg, 
•elhagyandó lenne; 2. a lelkész választásnál a jelölés jogát nem a közgyű-
lésnek, hanem a presbitériumnak kellene gyakorolnia; 3. a választási 

•eljárásban való részvétel jogát csak a magyar állampolgár egyházta-
goknak kellene megadni, és így az E. T. 21. §-ának b) bekezdése oly 
irányban volna módosítandó, hogy ne az egyházközség terheit viselő sze-
mélyek legyenek a közgyűlés tagjai, hanem minden egyháztag, aki ma-
gyar állampolgár, egy éve az egyházközség területén lakik és 4 elemi 
osztályt végzett; 4. a választók jegyzéke ue esetenként, hanem évről-évre 
lenne elkészítendő. 

Az egyetemes közgyűlés, arra való tekintettel, hogy a felvetett 
kérdéseknek túlnyomó része már a szabályrendelet szerkesztése so-
rán tárgyalás és elbírálás anyagát képezte, továbbá, hogy a kér-
dések nagyobb része csupán az Egyházi Törvények vonatkozó ren-
delkezéseinek megváltoztatása után, vagyis zsinat egybeliívása út-
ján lenne érdemben tárgyalás alá vonható, nem látja szükségesnek 
és indokoltnak a lelkészválasztási szabályrendelet módosítása iránt 
a II. E. T. 45 §-a szerinti eljárás megindítását s ezért a javaslat ér-
demi tárgyalását mellőzi. 

10. (K.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a dunántúli egy-
házkerület felterjesztését, amelyben a tanítóválasztási szabályrendelet 28. 
§-ának olv értelmű megváltoztatását javasolja, hogy a tanítójelölő bi-
zottság elnöke az esperes és az egyházmegyei felügyelő vagy másod-
ífelügyelő legyen, azzal azonban, hogy a felügyelő akadályoztatása ese-
tén a bizottság szabályszerűen tárgyalhasson és határozhasson. 
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10-13. Az egyetemes közgyűlés nem látja szükségét annak, hogy a 
tanító választási szabályrendelet 28. §-ának eddigi rendelkezései meg-
változtattassanak, miért is az indítványnak nem ad helyet, 

11. (B.) Az egyetemes presbitérium bemutatja a múlt évi egyetemes 
közgyűlés jegyzőkönyvének 22. pontjában foglalt határozattal az egy-
házkerületek presbitériumainak hozzászólás végett megküldött, az egy-
házegyetemnél alakítandó Egyházművészeti Tanács Építőművészeti Osz-
tályának szabályzattervezetét a beérkezett hozzászólásokkal és a tiszai 
egyházkerület módosító javaslataival. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott szabályzatot a módosító 
indítvány tekintetbe vételé vei megállapítja és a szabályzat megszö-
vegezésére, életbeléptetésére és az osztály felállításával kapcsolatos 
intézkedések megtételére az elnökséget felhatalmazza. 

12. (K.) A mult évi jegyzőkönyv 12. pontja kapcsán az egyetemes, 
presbitérium jelentést tesz a bácskai németnyelvű evangélikusoknak kü-
lön egyházi szervezkedése tárgyában. 

Az egyetemes presbitérium mindenekelőtt utal az egyetemes fel-
ügyelői jelentésben ide vonatkozólag már érintett tényállásra, a maga 
részéről pedig jelenti, hogy f. évi május hó 28. napján tartott üléséből 
a bácskai német evangélikusok beérkezett i ratára a hivatkozott ülés-
jegyzőkönyvéhez csatolt választ küldte el. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitérium jelentését 
tudomásul veszi, az ügyet továbbra is nyilvántartani rendeli, a mai 
közviszonyokra való tekintettel továbbmenő intézkedések megtételét, 
illetőleg kezdeményezését egyelőre időszerűnek még nem tart ja. 

13. (K.) A mult évi jegyzőkönyv 11. pontja kapcsán az egyetemes 
presbitérium jelentést tesz azokról a tárgyalásokról, amelyeket a lefolyt 
közigazgatási évben a németnyelvű evangélikus egyházközségek körében 
felmerült hitéleti kérdések és azok mikénti orvoslása tárgyában annak 
idején az egyetemes közgyűlés elnökségéhez benyújtott Memorandum fe-
lett az egyetemes presbitérium kiküldött bizottsága folytatott. 

Előterjeszti ezeknek a tárgyalásoknak eredményeképpen tisztázott 
kérdésekre vonatkozó álláspontját s kéri, hogy azt az egyetemes közgyű-
lés magáévá tenni méltóztassék. 

Az egyetemes presbitérium utasítása szerint a kiküldött bizottságot 
érdemben csupán a Memorandumnak egyházi közigazgatási úton elintéz-
hető kérdései foglalkoztatták; ellenben a megoldhatatlannak mutatkozó,, 
vagy csak zsinaton tárgyalható kérdések nem. 



53 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitérium jelentését 13-14. 
•és az egyes kérdésekben elfoglalt álláspontját tudomásul veszi, il-
letőleg egészben magáévá teszi s az egyetemes presbitérium javas-
latára — a maga részéről — elhatározza, hogy: 

1. A németnyelvű egyházközségekben lehetőleg német anya-
nyelvű, németül azonban teljesen tudó lelkészek szolgáljanak. 

2. Kívánatosnak tart ja, hogy a theológiai fakultáson legyen 
olyan tanszék, mely a németnyelvű egyházközségek szolgálatára 
készülő theológiai hallgatókat gyakorlatilag kiképzi. Rámutat arra, 
hogy ez a kérdés — mellyel a presbitérium felkérésére az Erzsé-
bet-tudományegyetem evangélikus hittudományi kara is foglalkozott 
— az időközben felállított második gyakorlati theológiai tanszék 
megszervezésével és betöltésével már tényleges elintézést nyert , s a 
kiképzés mikéntjére vonatkozó, részletes tanulmányi rend kidolgo-
zása a theológiai kar részéről folyamatban van. 

3. A maga részéről is kívánatosnak tartja, hogy a német-
nyelvű egyházközségek szolgálatára készülő, magyar állampolgárságú, 
theológiai hallgatók lehetőleg négy félévet töltsenek németországi 
theológiai fakultáson, annak hangsúlyozásával, hogy legalább hat fél-
évet a hittudományi karon kötelesek hallgatni, az előírt kollokviu-

• mokat, alap vizsgakat és szigorlatot letenni és lelkésszé avatásukat 
az illetékes egyházkerület püspökétől kérni. 

A Németországban töltött, négy félévi, tanulmányi idő a magyar-
nyelvű egyházközségek szolgálatára készülő hallgatók németországi 
stipendiumainak igénybevételét nem korlátozhatja. 

4. A presbitérium által javasolt s közigazgatási úton lehetséges 
többi intézkedések tekintetében — azok természeténél fogva — az 
• egyetemes közgyűlésnek kezdeményező hivatása nem lévén, azokra 
nézve az érdekelt, alsófokú egyházi testületek alkotmányos úton te-
endő előterjesztéseit várja. 

14. (Wi) Az egyetemes presbitérium beterjeszti összefoglaló évi je-
lentését. 

Az egyetemes presbitérium az év folyamán három ízben tartott ülést; 
1942 március 13.-án, 1942 május 28.-án s 1942 november 18.-án. A köz-
gyűlés napirendjén tárgyalásra váró ügyeken kívül saját hatáskörében 
.véglegesen intézkedett a következő ügyekben: 

1942 március 13. Dr. Varsányi Mátyás fellebbezése az őt nyugdí-
jazó határozat ellen. Dr. Varsányi Mátyás kérelme egészségi állapota 
miatti nyugdíjazása iránt. Petrovics Pál és a budafoki egyházközség fel-
lebbezése a aiyugdíjmtézeti bizottság 1941 február 25,-i, Petrovics Pált 
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14-15. nyugdíjazó határozata ellen. A budapesti egyházmegye felterjesztése at 
budafoki egyházközség 1940 január 28.-Í rendes közgyűlésén hozott ha-
tározat ellen. A német memorandum. A bácskai német egyházközségek, 
ügye. Az egyházi alkalmazottak OTBA-tagsága. Az Egyházi Törvény-
gyűjtemény német- és szlováknyelvű kiadása. Az egyházegyetem tisztvi-
selőinek fizetésemelése. A nyugdíjak felemelése. A KIE lelkésztitkári 
állása javadalmához való hozzájárulás. Az egyetemi lelkészi állás kívá-
nva. A Luther-szobor. A Theológusok Otthonának kérdése elvi és sze-
mélyi vonatkozásban. A Theológusok Otthonának igazgatói állása és az 
Otthonban végzendő lelkésznevelő munka. A gyenesdiási lelkészüdülő,, 
a Misszióegyesület ajánlata a gyenesdiási lelkészüdülőnek az egyesület 
részére való átadása és ingatlan-csere ügyében. 

1942 május 28. Megemlékezés D. Kovács Sándor és dr. Sztranyav-
szky Sándor elhunytáról. A hittudományi kar IX. tanszékének ügye. 
A Theológusok Otthonának igazgatói állása és az Otthonban végzendő 
lelkésznevelő munka. A gyenesdiási lelkészüdülő. A bányakerület felter-
jesztése az orosházi gimnázium ügyében. Tehetséges, szegény, falusi 
magyar fiúk gimnáziumi tanítása és nevelése. Tanító- és tanárhiány. X 
németnyelvű iskolák ügye a Volksbund iskoláival való vonatkozásban. 
Az egyetemes alkotmány- és jogügyi bizottság jelentése a bácskai német 
egyházközségek ügyében. A német memorandummal kapcsolatban az; 
ad hoc bizottság jelentése. Az OTBA-ügy. Az Egyházi Törvénygyűjte-
mény német és szlovák fordítása. Az egyetemi lelkészi állás. A Luther-
szobor. 

1942 november 18. Jelentés a lelkészsegélyezési alapról. Tiszakerületj 
alapítványok. A váci siketnéma-intézet jelentése. A hitvallási iratok 
gyűjteménye. Az egyetemes énekügyi bizottság, könyv- és levéltári bi-
zottság jelentése. Dr. Ivéler Bertalan fellebbezése a dunáninneni püspök-
választással kapcsolatos jegyzőkönyvhitelesítés ellen. Dr. Ivéler Bertalan 
fellebbezése a főügyészi cím használata ügyében. Lic. Fizély Ödön pa-
naszügye. Az egyetemi lelkész liíványügye. A Luther-szobor - emlék-
könyv ügye. Az egyetemes közgyűlés elé terjesztett összes ügyek. 

Tudomásul szolgál 

15. (K.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a dunáninneni egyház-
kerület felterjesztését a dunabalparti, visszacsatolt területek beosztásá-
nak kérdésében. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitérium javaslatá-
nak megfelelően jóváhagyólag tudomásul veszi a dunáninneni egy-
házkerület közgyűlésének azon határozatát,, amely szerint:. 
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Somorja, Dunaszerdahely, Alsószeli, Felsőszeli egyházközségek-15-19. 
bői »Pozsonyi egyházmegye« elnevezéssel új egyházmegyét alakít; 

az érsekújvári egyházközséget a fejérkomáromi egyházmegyébe, 
Léva, Fakóvezekény, Százcl, Csánk, Nagybörzsöny egyházközsé-

geket a nógrád—hont—barsi egyházmegyébe osztja be. 

16. (R.) Tárgyaltatik . a dunáninneni egyházkerület felterjesztése, 
melyben kéri, hogy, amíg az egyházkerület 1941-ben jóváhagyott ügy-
rendjének átdolgozása elkészül, a régi ügyrend maradhasson érvényben. 

Az egyetemes közgyűlés a felterjesztésben foglalt kérést határo-
zaterőre emeli. 

17. (K.) Tárgyaltatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése a kül-
sővati leányegyházközséget ért azon sérelem tárgyában, hogy a saját 
iskolája részére a politikai község által egyezséggel biztosított fenntar-
tási hozzájárulás a belügyminiszter idevonatkozó döntése alapján az 
egyezség tartalmával ellentétesen, egészen jelentéktelen összegű segély-
re csökkentetett, valamint, hogy a leányegyház hívei köteleztetnek a 
róm. kath. plebánia-lakás fenntartási költségeihez való hozzájárulásra, 

t Az egyetemes közgyűlés az ismertetett sérelmi panaszokat ma-
gáévá téve, felkéri az elnökséget arra, hogy a veszprémi egyházmegye 
ügyészének a külsővati leányegyház és illetve annak egyes 
hívei képviseletében beadandó jogorvoslatait az illetékes hatósá-
goknál való közbelépésével támogatni szíveskedjék, az egyetemes 
főügyészt pedig arra, hogy a jelenlegi joggyakorlatra vonatkozó ta-
pasztalatait az egyházmegyei ügyésszel — annak esetleges kíván-
ságára — közölje. 

18. (K.) Az egyetemes presbitérium az alapítványi bizottság javas-
lata alapján bemutatja a »sárvár.i Landgraf János-alapítvány« alapítóle-
velét s azt elfogadásra ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés az alapítólevelet a bemutatott szöveg-
ben elfogadja, megállapítja s annak elfogadási záradékkal való el-
látását elrendeli. 

19. (K.) Az egyetemes presbitérium bemutatja a >;Szigethy Dániel és 
felesége, Halász Jozefa, Szigethy Lajos és felesége, Brósz Erzsébet t a -
nulmányi jutalomdíj-alapítvány«-nak az alapítványi bizottság által megál-
lapított és az egyetemes presbitérium által is elfogadott szabályzatát, 
amelyet az egyetemes közgyűlésnek elfogadásra ajánl. 

Az . egyetemes közgyűlés a »Szigethv Dániel és felesége, Halász 
Jozefa, Szigethy Lajos és felesége, Brósz Erzsébet tanulmányi juta-
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19-21. lomdíj-alapítvány« bemutatott szabályzatát elfogadja s egyben el-
rendeli az elfogadott szabályzatnak a közgyűlési jegyzőkönyv füg-
gelékeképpen való közzétételét s ezzel kihirdetését és hatálybalép-
tetését. 

20. (K.) Tárgyaltatik az egyetemes presbitérium javaslata Land-
graf János és dr. Szigetliy Lajos alapítók arcképének a megfestése, va-
lamint általában az alapítók arcképcsarnokának létesítése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a javaslatnak megfelelően örömmel ha-
tározza el, hogy Landgraf János és dr. Szigethy Lajos arcképét, 
valamint alkalmas időben többi nagynevű alapítóink arcképét is 
megfesteti, ezzel megvalósítva az evangélikus alapítók arcképcsar-
nokát s felkéri az egyetemes felügyelőt a szükséges intézkedések 
megtételére és az arcképek megfelelő elhelyezésére vonatkozó ren-
delkezésre. 

21. (K.) Az egyetemes presbitérium bemutatja a Gusztáv Adolf-
Gyámintézet következő jelentését. 

Az egyházegyetem Gusztáv Adolf-Gyámintézete 1942 november 
19.-én, Budapesten tartott közgyűlésén hálás szívvel emlékezett meg 
arról, hogy a régebbi alapítású Gusztáv Adolf-Alapítvány és az Evan-
gélikus Egyesület egyesült és Gusztáv Adolf-Egyletté alakult. Ugyan-
ekkor hálával újította fel Istenben boldogult Grossmann Gottlieb és 
Zimmermann Károly emlékezetét. 

A magyarországi Gusztáv Adolf - Gyámintézet ezidei gyűjtésének! 
végösszege megközelíti a P 50.000-t 

A nagy szeretetadományt P 4000.— értékben a bányai egyházke-
rületben Rákóczi-telep kapta. 

A Tliébusz-alapítvány első jövedelméből P 1800-t osztott ki. 
A német Gusztáv Adolf-Egylet külön kérés nélkül RM 2000-t jut-

tatott segélyre szoruló gyülekezeteinknek. 
Gyámintézetünk viszont ebben az évben is P 1000-t szavazott meg 

a Gusztáv Adolf-Egyletnek Rethel és Kaiserswerth szeretetintézményei-
nek támogatására. 

Megújította egyébként mult évi határozatát, hogy a most dúló há-
ború befejezése előtt segélykéréssel nem fordul a német hittestvérekhez. 

A gyámintézeti gyűjtés eredménye, a dunáninneni egyházkerületet 
kivéve, mindenütt emelkedett. 

A központi gyűjtésből P 1000-t osztott ki. 
Elhatározta, hogy ezidén is gyám intézeti kiadvánnyal ébresztgeti 

az egymásért való felelősségtudatot, mely a hittől kényszerítve, amíg 
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•időnk van, igyekszik mindenekkel jót tenni, kiváltképpen pedig a mi21-
"hitünk cselédeivel. 

Hálával jegyezte fel a Gusztáv Adolf-Gyámintézet Károlyi Alice és 
.Valéria (Ostffyasszonyfa) P 2000.— adományát, melyet, boldogult édes-
apjuk, Károlyi Endre dunántúli Gusztáv Adolf - gyám in téze t i elnök em-
lékére tettek. 

Dr. Kovács Vilmos (Tapolca) újabb P 200-vel emelte alapítványát a 
.zalai egyházmegyénél. 

Ugyancsak a zalai egyházmegyében a gyülekezetek és Jónás Lajos 
espere-s P 550.— alapítványt tettek. 

A dunántúli Gusztáv Adolf-Gyámintézet P 3000-t adott a sopron-
kőhidai templomra. Ebben az összegben nyert kiosztást a Károlyi-nővé-
rek adománya és Ihász Lajos egyházkerületi felügyelő hagyatékának 
első P 3000.— jövedelme. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul ve-
szi, a Gyámintézet jóltevőinek köszönetet moncl és ezt az áldott in-
tézményt az egyházközségek és hívek szeretetébe ajánlja. A Gyám-
intézet jegyzőkönyvének a jegyzőkönyv függelékében való kinyo-
matását elrendeli. 

22. (K.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti az Országos Lu-
ther-Szövetség jelentését. 

A Szövetség országos lapja, az ^Evangélikus Élek útján, továbbá 
. a dunántúli egyházkerületi Luther-Szövetség sajtószolgálata segítségé-
vel; a »Harangszó« és melléklapjai, valamint a »Wehr und Waffe« című 
németnyelvű egyházi néplap útján tovább munkálkodott az egységes 
evangélikus közvélemény kialakításán. Ezt a munkát szolgálták ebben az 
évben is az Ózdon, Kolozsvárt, Tápiószentmártonban, Újpesten, Dunake-
szi-A lagon, Pilisen, Nyíregyházán, Nagybányán és Apostagon tartott 
»Evangélikus Napok«. 

A Szövetség a férfi-intelligencia részére evangélizációs konferen-
ciát tartott a nagyhéten Máriabesnyőn, ahol Túróczy Zoltán püspök, 
vitéz Sréter Ferenc lelkész, dr. Eeök Iván kórházi sebész-főorvos és dr. 
Mády Zoltán tanár végeztek szolgálatot. Az evangélizációs konferencia 
előadásai >:isten ismerete« címen könyvalakban is megjelentek. 

A Szövetség a szociális munka terén s az evangéliumi munkásmoz-
galom felkarolására — a Szövetség választmányának tagjai: dr. Keken 
András lelkész, mint a Magyar Evangéliumi Munkásszövetség társelnö-
ke, dr. Eeök Iván kórházi sebész-főorvos, mint az Evangéliumi Munkás-
szövetség- alelnöke _és dr. Gyimesv Károly, a Szövetség lelkésze útján 
a Magyar Evangéliumi Munkásszövetség szolgálatába bekapcsolódva — 
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22 a z Evangéliumi Munkásszövétség liclyi csoportjainak a megalakításán, 
fáradozik evangélikus gyülekezeteinkben és a magyar protestáns munkát 
sok között a református testvérekkel karöltve végzi az Evangéliumi Mun-
kásszövetség szolgálatát. 

A Szövetség lelkésze különböző szolgálatai során kiszállt a következő-
helyekre: Kolozsvár, Gyula, Tápiószentmárton, Újvidék, Petrőc, Oros-
háza, Pilis, Újpest, Dunakeszi-Alag, Miskolc, Diósgyőr-Vasgyár, Szent-
lélek, Ózd, Putnok, Somsálv, Salgótarján, Somoskőújfalu, Csepel, Győr,. 
Keszthely, Hévíz, Balatonszárszó, Szombathely, Székesfehérvár, Balas-
sagyarmat, Kisújszállás, Apostag, Nyíregyháza, Szolnok, Dorog, Nagy-
sáp, Debrecen, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely. 

A Szövetség tervbevette és elindította az evangélikus egyházi sta-
tisztikai, szociográfiai és demográfiai munkát. 

A finn hadiárvák megsegítésére megszervezte a Szövetség a finn. 
gyermekakciót, minthogy azonban a finn hatóságok a körülményekre 
való tekintettel a finn gyermekeket nem engedhették el távolfekvő ha-
zánkba, a Szövetség az általa rendezett gyűjtés eredményét, 34.000 pen-
gőt, a finn gyermeksegélyezés céljára a finn követségnek szolgáltatta át. 

Az egyháztársadalmi munka terén felmerült kérdések tisztázása cél-
jából rendezte a Szövetség 1942 szeptember 23—25. napjain a Budapes-
ten megtartott egyháztársadalmi kongresszust, melynek tárgyalási anya-
gát sajtó útján közrebocsátja, a kongresszus határozatát az egyetemes 
közgyűlés elé terjeszti. 

Az Országos Luther-Szövetség elhatározta, hogy minden évben más-
egyházkerületben szükség szerint egy intézményt (pld. árvaházat, sze-
retetotthont, internátust, tanoncotthont, stb.) létesít ilyen célú egyliáztársá-
dalmi akciókkal, miként azt a l'inn gyermekakciónál is tette példaadó ered-
ménnyel. 

Á budapesti, szegedi, pécsi és debreceni Egyetemi Luther-Szövet-
ség, a miskolci Jogakadémiai Luther-Szövetség és a soproni Theológiai 
Ifjúsági Kör hitmélyítő, kulturális és szociális tevékenységet fejtett ki. 
Az egyetemi és főiskolai Luther-Szövetségek országos konferenciája Deb-
recenben volt. 

A Szövetség 1941 november hó 7.-én tartotta meg a Luther-serleg 
vacsorát, melyen a serlegbeszédet D. D. Rafí'ay Sándor püspök ]iion j 

clotta. 
A Luther-Szövetség módosított, alapszabályait, melyekben az egyház-

megyei szövetségek szervezete is bentfoglaltatik, a múlt- évi egyetemes 
közgyűlés és a belügyminiszter jóváhagyása alapján ezidén kiadja. 

A Luther-Szövetség köszönetet mond az. egyetemes közgyűlésnek, 
támogatásáért s azt a jövőre is kér i . 
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Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi ós a Szö- 22-23 
vétség munkájára Isten áldását kéri. 

23. (K.) Az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitérium elő-
terjesztése alapján tárgyalja az Országos Luther-Szövetség 1942. évi 
szeptember havában Budapesten tartott egyháztársadalmi kongresszusi: 
nak következő határozatát : - ' • 

I. A Magyarországi Evangélikus Egyház híveinek összessége tár-
sadalomtudományi szempontból nézve: egyházi társadalom. Ennek alap-
ján az egyház munkáját — aszerint, hog}r azt inkább az egyházi ható-
ságok (ideértve a lelkészi szolgálatot is), vagy pedig inkább az egyház 
tagjainak tömörülései (társulásai) végzik — az egyszerűség kedvéért 
egyházhatósági és egyháztársadalmi munkának nevezhetjük. 

Az egyház azon munkálkodik, hogy híveinek összessége mindinkább 
beleépüljön Krisztus testébe, más szóval az »egyháztársadalom« mindin-
kább valóságos hit-, szeretet- és szolgálatközösséggé váljék. A^ egy'>-
házi hatóságok a munka hatékonysága és teljessége érdekében meg-
bíznak egyesületeket, mozgalmakat, munkaközösségeket, hogy egyes-
feladatokat elvégezzenek, — különösen a szolgálatközösség építése és 
erősítése (öntudatosítása) terén. Az az egyházi munka, amelyet ezek a 
szervek végeznek, összefoglalóan egyháztársadalmi munkának nevez-
hető. 

Ezen az xegyháztársadalmi munkán« belül különös értelemben vett 
egyháztársadalmi munkának nevezhető az az egyesületi (szövetségi) 
munka, amelynek nemcsak a végzője, hanem a tárgya is az egyház 
»társadalma«. Ez a különös értelemben vett »egyháztársadalmi munka«-
az egyháztársadalmi tények ós jelenségek megállapításával, a tapasztal-
ható hibák és hiányok kiküszöbölésével, illetőleg pótlásával elsősor-
ban az igaz, teljes, eleven evangélikus közösséget igyekszik kialakí-
tani. 

Kívánatos, hogy — ugyancsak a teljes evangélikus közösség kiépü-
lése végett — ezek a helyi, vidéki, országos és különböző megbízatású, 
egyesületek, mozgalmak, munkaközösségek vezetői évenként legalább-
egyszer találkozzanak és a Magyarországi Evangélikus Egyházegye-
tem felügyeleti és irányítási jogának épségben tartásával munkaközös-
ségként egymást támogassák, 

II. A Luther-Szövetség magát az egyház munkaszervének tekinti, 
és a r ra érzi magát elhivatottnak, hogy egyházi célokat és feladatokat 
társadalmi úton önzetlenül és áldozatkészen szolgáljon. 

A Luther-Szövetség annak érdekében, hogy, megbízatását híven tel-
jesíthesse., feladatának tartja, hogy a magyarországi evangélikusság:, 
mindenkori helyzetképét megrajzolja, életkérdéseit feltárja s ennek a lap-
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23 . jáii a magyarországi evangélikusság értékeit és fogyatkozásait, lehető-
ségeit és szükségleteit megállapítsa. 

I I I . A Luther-Szövetség egyházvéclelmi feladatának tekinti azt, 
hogy az evangélikus egyházat ért minden támadás ellen a gyülekezeti, 
személyes, külső, szociális és nemzeti missziói munka fegyverével küzd-
jön, a diakónus- és misszionáriusképzést intézményesen elősegítse, a 
megtévesztett tömegek egyházellenes hangulatát a szeretetintézmények-
ben megnyilvánuló cselekedetek által megváltoztassa s végül minden 
módon erősítse az egyháztársadalom evangélikus egyházi öntudatát. 

IV. A Luther-Szövetség kulturális feladatának tekinti egyrészt a 
nemzet kulturális munkájában való közvetett részvételt, az egyházi tes-
tületekben folyó kulturális munka (iskola, népfőiskola, stb. fenntartá-
sa), társadalmi úton való támogatásával, pl. diákotthonok fenntartá-

sával, ösztöndíjak nyújtásával, a levente-nevelésben és egészségvéde-
lemben való közreműködéssel, másrészt pedig azt a munkáját, amely 
főként kulturális eszközöket (előadások, sajtó, ének-, zenekar, stb.) hasz-
nál fel az evangélikus közösség építése és erősítése (öntudatosítása) 
szolgálatában. 

V. A Luther-Szövetség szociális feladatának tekinti egyrészt a ke-
resztyén társadalomszemlélet elterjesztését és állandó hirdetését, továb-
bá a szociális felelősségérzés fokozását. Szervezett és intézményes mun-
kával végzi különösen a családgondozást, a munkásmissziót mind az 
ipari, mind a mezőgazdasági munkásság között. Szolgálni kívánja a 
szétszórt evangélikus szociális munkáknak munkaközösségekben való 
egyesítését, tervszerű fejlesztését és az anyagi erők gazdaságos felhasz-
nálását. 

Az egyháztársadalmi kongresszus, illetve az Országos Luther-Szövet-
ség: elnöksége kéri az Egyházegyetemet, hogy előterjesztését vegye jó-
váhagyólag tudomásul s a körvonalazott munkaközösséget erkölcsi ere-
jével támogassa. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitérium javaslatára a 
.következő határozatokat hozza: 

Örömmel veszi tudomásul az 'egyháztársadalmi kongresszus ér-
tékes munkáját és annak eredményeit. Bizalommal fogadja azt a ki-
jelentését, hogy magát az egyház munkaszervének tekinti, teljes 
erővel végzendő munkáját egyházunknak felajánlja s az egyházegye-
tem felügyeleti és irányítási jogát elismeri. 

Kifejezi azt a kívánságát, hogy a kongresszus határozatának az 
egyháztársadalmi munkaszervek összefoglaló keretére vonatkozó kér-
déseit a szövetség tegye további megbeszélés tárgyává és létesítse 
.az egyházi és egyháztársadalmi szempontból egyformán szükséges-
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nek mutatkozó országos munkaközösséget a különböző lielyi és or- 23-26v 
szágos egyesületek és mozgalmak bevonásával. 

Kifejezi azt a meggyőződését, hogy saját sajátos munkafelada-
tának megjelölt területeinek: az egyházvédelmi, kulturális és szo-
ciális feladatoknak munkálását magára vállalt kötelességének is-
meri, különös hivatásbeli szolgálatát látja abban, hogy az egyház-
nak a társadalomra vonatkozó üzenetét magában az evangélikus-
egyházban és azon kívül is állandóan hirdesse, Isten igazságait a 
családban, a társadalomban, a szociális életben, a nemzeti és fele-
kezetközi életben megvalósítani igyekezzék. 

Végül kijelenti, hogy az Országos Luther-Szövetség munkáját a. 
magáénak elismeri és azt teljes erkölcsi erejével támogatja. 

24. (R.) Tárgyaltatik a dunáninneni egyházkerületnek az a jelentése,, 
hogy — hivatkozva az 1941. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 
42. pontjára — az Országos Luther-Szövetség lelkész-titkári állásának, 
fenntartására a folyó évi október hó 1.-én Balassagyarmaton tar tot t 
közgyűlésén költségvetésileg évi 360.— P-t szavazott meg. 

Tudomásul szolgál. 

25. (K.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a Luther-Társaság 
jelentését. A jelentés szerint a Luther-Társaság alapszabályait oly érte-
lemben óhajtja megváltoztatni, hogy keretében főosztályként irodalmi 
szakosztályt létesít. A Társaság elnöksége a közgyűlésnek olyan ja-
vaslatot óhajt előterjeszteni, hogy a Luther-Könyvtár és Múzeumot, min t 
önálló szervet, szüntesse meg s adja át az egyházegyetemnek. 

. Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s már ez-
úttal kimondja, hogy az esetre, ha a Luther-Társaság a Luther-
Könyvtár és Múzeumot, mint önálló szervet megszünteti és azt az 
egyházegyetemnek adja át, az egyházegyetem azt köszönettel átveszi. 

26. (W.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a Magyarországi 
Evangélikus- Misszióegyesület jelentését, amelynek leglényegesebb ada-
tait az egyházi elnöknek a lelki munkáról szóló jelentése is tartalmazza. 

Az egyesület évi bevétele 12.569 P 48 1'. volt. Kiadása 8.561 P 72 f. 
Tiszta vagyona: 8.435 P 97 f. Az iratterjesztés és a népfőiskola vagyo-
nával együtt az egyesület vagyona 32.435 P 97 f. 

Az egyesület két közgyűlést tartott: 1942 február 2.-án és 1942 
november hó 18.-án. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést elismeréssel tudomásul veszi, 
és a Misszicegyesület működésére Isten áldását kéri. 
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27-29 27. (W.) Az egyetemes presbitérium jelenti, hogy a Magyar Biblia-
Társulat 1942. évi április hó 9.-én megalakult, ennek alapszabályait a bel-
.ügvminiszter 206.895/1942. VII. B. sz. alatt jóváhagyta, Egyházegyete-
münk a Biblia-Társulatba alapítótagként belépett. Egyházközségeink ed-
dig minden évben a reformáció emléknapja előtti vasárnapon kötelező 
biblia vasárnapot tar tot tak, melynek offertóriuma a Brit és Külföldi Bib-
liatársulat segítségét célozta. Minthogy most a Magyar Biblia-Társulat 
veszi át a Brit és Külföldi Bibliatársulat bizonyos szolgálatát, kívána-
tosnak látszik az offertóriumban begyült összeg fele-fele részbeni megosz-
tása a két társulat között, Egyben bejelenti a presbitérium, hogy az ez-
évi bibliavasárnapi offertóriumból 1.000.—- P felhasználásával egyház-

megye temünk a finn katonákat adományozta meg újtestámentumokkal. 

Az egyetemes közgyűlés örömmel veszi tudomásul a Magyar 
Biblia-Társulat megalakulását, munká já ra Isten áldását kívánja, azt 
teljes erkölcsi erejével támogatja, tudomásul veszi az egyházegye-
tem alapító-tagként való belépését. A biblia-vasárnap offertóriu-
mának összegéből a jövőben a fele részt a Magyar Biblia-Társulat 
támogatására juttatja. Helyeslőleg veszi tudomásul, hogy az ezévi 
bibliavasárnapi offertóriumból 1000.— P költséggel új testamentumok 
szereztettek be a harcoló finn katonák számára. 

28. (W.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a Magyarországi Evan-
gélikus Lelkészek Egyesületének 1941/42. évi munkájáról szóló jelen-
tését. 

A lelkészegyesület az 1942. év folyamán Győrött háromnapos kon-
ferenciát tartott az evangélikus istentisztelet kérdéseiről, november 18.-
án egynapos konferenciát Budapesten. Az egyházmegyei és egyházkerü-
leti lelkészegyesületek behatóan foglalkoztak úgy theológiai tudományos, 
mint gyakorlati kérdésekkel. 

Tudomásul szolgái, 

29. (K.) Az egyetemes közgyűlés tárgyal ja az Evangélikus Papnék 
Országos Szövetségének 1942. évi jelentését. 

Az EPOSz f. évi november 18—19.-én tar to t ta közgyűlését és kon-
ferenciáját. A Szövetség kisebb körökben, kerületenként és országosan 
tartott összejövetelein, valamint lapja út ján igyekszik a papnékat gyü-
lekezeti munkára buzdítani és képezni. 

Szeretetszolgálatot végez kegydijas özvegyek támogatásával, melyre 
a z elmúlt évben 700 P-t fordított ; továbbá fenntar t ja a papnék otthonát 
Kerepes-Zsófialigeten, hol magános özvegyek meleg otthont találhatnak. 
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Egyházi közérdeket kíván szolgálni a Szövetség, amikor Hajduszö- 29-30. 
bosxlón, a fürdőtelepen imaliázzal kapcsolatos üdülőt kíván építeni a lel-
készcsaládok betegei részére. Erre a célra eddig 5000 P-t gyűjtött. Haj-
dúszoboszló városától pedig 300 öles telket kapott, kb. 30.000 P ér-
tékben. A telek átírása folyamatban van, az építkezés megkezdése a 
háború utáni időre van tervezve. 

Az országos közgyűlés evangélizáló és papné-továbbképző előadá-
sokkal összekötve a tagok érdeklődése mellett folyt le a bányakerü-
leti papnék rendezésében. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentés! jóváhagyólag tudomásul-
veszi és a Szövetségre Isten áldását kéri. Hálás köszönetet moncl 
Hajdúszoboszló városának a telekadományozásban megnyilatkozott 
jóindulatáért és segíteni-készségéért, 

30. (K.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az Evangélikus Xőegye-
xsiiletek Országos Szövetségének 1941/42. évi jelentését. 

Dr. Pesthy Pálné elnök vezetésével a Szövetség az elmúlt nehéz év-
ben is eredményes munkára tekinthet vissza. Ügy az egyéni tagok, mint 
a tagegyesületek száma növekedett az elmúlt évben is. Tagjainkkal ál-
landó kapcsolatot tartunk fenn, különösen az évente négyszer megje-
lenő »Utmutató« révén. 

A Szövetség fenntartotta a kapcsolatot minden olyan országos egye-
sülettel és mozgalommal, melynek célja hasonló az övéhez, aza|z: a szebb és 
boldogabb jövő munkálása nemzeti és egyházi téren. Szoros kapcsolata 
van az Egyesült Xői Táborral, Bajtársi Szövetséggel, Gyermekvédő Li-
gával, az Országos Xép- és Családvédelmi Alappal (Oncsa) és a Xői 
Honvédelmi Munkaszervezettel. 

Az elmúlt évben három intézőbizottsági ülést tartott Deák-téri helyi-
ségében. 

Vallásos- és kultúrestélyeket tartott a Deák-téren, a Gellért-szálló ter-
mében, a Tanonc- és Dolgozó-Leányok Otthonában. Több tanulmányi 
kirándulást rendezett evangélikus intézmények megismerése céljából. 
Ezenkívül hitvédelmi előadások, vetítettképes ismeretterjesztő előadá-
sok tartása, pályázatok kiírása, kölcsönkönvveknek vidéki egyesüle-
tekbe juttatása, gyűjtési akció és másodízben megrendezett, szépsikerű 
kézimunka vásár a szolgálták céljait. 

A jótékonysági szakosztály 200 P-t, a kultúrszakosztály 200 P-t ka-
pott a Szövetségtől, amely ezenkívül támogatta a következő célokat: Pro-
testáns Diákmenza, Evangélikus üdülési mozgalom, Horthy-Kollégium 
evangélikus tagjai, a Protestáns Árvaházban egy árva neveltetése, az 
Evangélikus Tanonc- és Dolgozó-Leányok Otthonának a fenntartása. A 
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30-32 . f i n n hadiárvákat magyar részről támogató segélyhez is hozzájárult a 
Szövetség- 100 P-vel. 

A Szövetség Tanonc- és Dolgozó-Leányok Otthona a mult évben íb-
folytatta áldásos munkáját Molnár Erzsébet diakonissza vezetése mel-
lett. 36—40 között van a tagok, illetve lakók száma. 

A Szövetség buzgó elnöke és munkatársai önzetlen munkájának a 
gyümölcse lassan érik, s megvan a remény, hogy évről-évre rendszere-
sebb és erősebb munkával erőteljes társadalmi szervezete lesz egyhá-
zunknak. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul 
veszi és a Szövetségnek sokoldalú, áldásos tevékenységéért elisme-
rését nyilvánítja. 

31. (W.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az ifjúsági bel missziói 
bizottságnak az egyetemes presbitérium által bemutatott jelentését: 

A bizottság úgy látja, hogy az egész ifjúsági munka átmeneti ál-
lapotban és válságban van. Örömmel állapítja meg, hogy a magyar kor-
mány egyházunk közreműködését az állami ifjúsági munkában nemcsak! 
hogy nem gátolja, hanem igénybeveszi. A levente-intézmény lelkészek! 
számára külön leventeparancsnoki tanfolyamokat tart, melyeken aján-
latos, hogy a fiatal lelkészek minél nagyobb számban vegyenek részt. 
—- A népfőiskolai munka egyházunkban örvendetes fejlődést mutat, 
ele szükséges lenne hivatalosan megállapítani a népfőiskola programra.-
jának megvédése érdekében, hogy mely munka nevezhető népfőiskolá-
nak. — A cserkészet új szervezésen ment keresztül, melyet átszerve-
zett alakjában is nagy reménységgel támogathatunk. — örvendetes je-
lenség, hogy a leánymunka az egyházkerületek részéről támogatásban 
részesül és két egyházkerületben külön leánymunkást állítottak be. — Aj 
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Evangélikus Ága lelkészi állást szer-
vezett és Bonnyai Sándort ifjúsági lelkésznek választotta meg. — Az 
új KIE-ház építése rövidesen befejeződik. A KIE-szövetség Rónafőn 
népfőiskolát nyit. — A bizottság úgy látja, hogy a Keresztyén Leány-
egyesületek munkáját nagyobb támogatásban kellene részesíteni. 

Tudomásul szolgál. 

32. (P.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy az egyházkerü-
letek püspökei a beérkezett jelentések szerint a következő lelkészjelöl-
teket szentelték lelkésszé az 1941/42. közigazgatási évben: 

1. a bányai egyházkerületben: Darnai Ferenc, Muncz Frigyes, Bu-
lik András, Brenner Imre, Ferenczy Zoltán, Lupták Gyula, Petrik J á -
nos, Weisse Róbert, Medvegy Antal; 
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2. a dunáninneni egyházkerületben: nem volt ielkész-szentelés; 3 2 - 3 4 
3. A dunántúli egyházkerületben: Leposa István, Dubovay Géza, 

Horváth Miklós, Jakab Miklós, Németh Sándor, Kiss János Vilmos; 
4. a tiszai egyházkerületben: nem volt Ielkész-szentelés. 

Tudomásul szolgál. 

33. (P.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a lelkészképesítő bi-
zottság jelentését, mely szerint az elmúlt közigazgatási évben a négy egy-
házkerületben a következő lelkészjelöltek tettek képesítő vizsgát, ille-
tőleg kaptak lelkészi oklevelet: 

1. a bányai egyházkerületben a II. lelkészképesítő vizsga sikeres 
megállása után lelkészi oklevelet kapott : Bártfai Lajos, Endreffy Zoltán, 
Bagár Iván, Csepregi Béla, Fest Miklós, Kaposvári Vilmos, Károly falvi 
Béla, Sárkány András, Zalán Pál, Sikter László; 

2. a dunáninneni egyházkerületben I—II. képesítő vizsgát tett Mol-
nár Pál, II. képesítő vizsgát Görög Tibor, Polónyi Zoltán, Szakáts 
László; kiegészítő német vizsgát Amminger Ferenc; 

3. a dunántúli egyházkerületben I. képesítő vizsgát tett: Kiss Béla, 
Kiss Jenő, Leposa István, Németh Zoltán, Tihanyi János, Tompa Zol- . 
tán, Weiler Henrik, II. képesítő vizsgát: Hódi Pál, Hammel János, Kiss 
Ferenc, Kovács Géza, Teke Zsigmond, Pálffy Mihály, Kiss Béla, Kav-
ser József, Leposa István és WeilerHenrik; németnyelvű szolgálatra is 
képesítést nyert : Hammel János, Kayser József, Leposa István és 
Weiler Henrik; 

4. a tiszai egyházkerületben mind a két képesítő vizsgát egyszerre 
letette: Beyer Aurél és Páter Gusztáv. Az előbbi németnyelvű lelkészi 
szolgálatra is képesítést nyert. Az egyetemes lelkészképesítő szabályzat 
ö3. §-a értelmében az alkotmányszerű esküt mindketten letették I. képe-
sítő vizsgát tett Józsa Márton, II. képesítő vizsgát dr. Ottlyk Ernő. 

Bejelentés tárgyát képezi végül, hogy Sexty Zoltán, volt bukaresti 
lelkész lelkészi oklevelének honosítása 1941. évi november hó 7-iki ha-
tállyal megtörtént. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul 
veszi. 

34. (P.) Az egyetemes presbitérium bemutatja lic. dr. Karner Ká-
roly prodékánnak a soproni hittudományi kar 1941/42. tanévi műkö-
déséről szóló, tájékoztató ismertetését. 

Az egyetemes közgyűlés, a tájékoztató ismertetésben foglaltakat 
köszönettel véve tudomásul, a következő határozatokat hozza: 



66 

34-35. 1- ürömmel állapítja meg, liogy a hittudományi karon, mint 
második gyakorlati theológiai tanszék, felállíttatott a kilencedik 
tanszék, és a r ra a Kormányzó Űr őfőméltósága ny. r . tanári 
minőségben Budaker Oszkárt nevezte ki, akit bizalommal és meleg 
áldáskívánattal üdvözöl. 

2. Elismerését és köszönetét fejezi ki lic. dr. Ivarner Károly 
dékánnak és a kar tagjainak értékes munkájukért és egyben bi-
zalommal köszönti dr. Wiczián Dezsőt, mint új dékánt. 

3. Elismerését és köszönetét nyilvánítja a soproni líceum és 
tanítóképző-intézetből távozott dr. Gárdonyi Zoltán ének- és zeneta-
nárnak a hittudományi kari hallgatók körében öt esztendőn át vég-
zett, értékes munkájáért . • 

4. Tudomásul veszi, hogy a theológiai bizottság a lelkészképzés 
reformjának előkészítésére, beleértve a laikus segéderők egyházi 
munkába állításának, valamint a lelkésztanítói és levita-intézménynek 
kérdését is, szűkebbkörű bizottságot küldött ki, amelyet felkér, hogy 
a theológusok kötelező ének- és zeneoktatására különös gondja le-
gyen. 

5. Felterjesztésben kéri a vallás- és közoktatásügyi minisztert, 
szervezzen a Theológusok Otthonával kapcsolatban intézeti tanári 
állást a német-, szlovák- és vendnyelvű egyházközségek szolgálatá-
ra készülő ifjak ezekben a nyelvekben való rendszeres oktatása ér-
dekében. 

35. (P.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a soproni Theológusok 
Otthona vezetésének kérdésére vonatkozó, részletes jelentését. 

A jelentés szerint dr. Deák János egyetemi tanár a Theológusok 
Otthona felügyelő-tanári és a gyenesdiási Kapernaum-lelkészüdülő az-
zal egybekötött vezetői tisztségéről lemondott. Az egyetemes presbité-
rium a lemondást sajnálattal vette tudomásul és hálával emlékezett meg 
dr. Deák Jánosnak a két intézmény létesítésével, fenntartásával és fel-
virágoztatásával kapcsolatban kifejtett, odaadó, önzetlen és áldásos mű-
ködéséről, azért hálás köszönetét nyilvánítva. Az egyetemes presbitérium 
oly értelmű határozatot hozott, hogy a Theológusok Otthonában igazgatói 
állás szerveztessék szabályzatilag megállapítandó lelkésznevelési munka-
körrel. Erre az állásra az egyetemes presbitérium határozatából annak el-
nöksége Budaker Oszkár egyetemi tanárt, az egyetemes közgyűlés jó-
váhagyásának feltételezésével, meghívta. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentéssel kapcsolatban a következő 
határozatokat hozza: 
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1. Dr. Deák Jánosnak a Theológusok Otthona felügyelő-tanári 35-36>. 
és a gyenesdiási Kapernaum-lelkészüdülő vezetői tisztségéről való 
lemondását sajnálattal veszi tudomásul, egyben teljes elismerését és 
hálás köszönetét fejezve ki vele szemben mindkét intézménnyel 
kapcsolatban kifejtett, odaadó, önzetlen és áldásos működéséért, 

2. Jóváhagyólag tudomásul véve a Theológusok Otthona helyi 
bizottságának az egyetemes presbitérium útján bejelentett azt az 
elhatározását, hogy dr. Deák János arcképét a Theológusok Otthona 
részére és költségére megfesteti, az idevonatkozó javaslat alapján 
dr. Deák Jánost megválasztja a Theológusok Otthona tiszteletbeli 
igazgatójává és az otthonbizottság örökös tagjává. 

3. Tudomásul véve, hogy a Theológusok Otthonában végzendő 
lelkészrievelésre vonatkozó tervezetet az egyetemes presbitérium a 
maga részéről elfogadta, elrendeli az intézet szervezeti szabályza-
tának, fegyelmi- és házirendjének megállapításra és életbeléptetésre 
alkalmas tervezetben a jövő évi egyetemes közgyűlés elé terjeszté-
sét. 

4. A Theológusok Otthonában igazgatói állást szervez, arra 
Budakor Oszkár egyetemi tanárt megválasztja, munkakörének és 
javadalmazásának megállapítását az egyetemes presbitérium hatás-
körébe utalva, 

36. (P.) A gyenesdiási Kapernaum-lelkészüdülőre vonatkozó egye-
temes presbitériumi jelentés alapján 

az egyetemes közgyűlés a következő határozatokat hozza. 

1. Megállapítja, hogy ez az intézmény önálló és ugyanúgy, 
mint a Theológusok Otthona, az egyházegyetem tulajdona. 

2. Kimondja, hogy az intézmény neve a jövőben: Evangé-
likus Behnissziói Otthon. 

3. Tudomásul veszi, hogy az intézmény kezelését illetőleg az 
egyetemes presbitérium rendelkezett, amelyet utasít, hogy szabályza-
tának tervezetét megállapítás és életbeléptetés céljából terjessze a 
jövő évi egyetemes közgyűlés elé. 

4. Az intézet szellemi és lelki irányítását D. Kapi Béla püs-
pökre bízza. 

5. A gazdasági ügyek intézésére az egyetemes presbitérium 
által ideiglenesen életrehívott bizottságot megalakítja a következő-
képpen: elnök: Menyhár István és dr. Roósz Áclám, tagok: dr. 
Hajós Gyula, Koltay Károly, dr. Manninger Gusztáv Adolf és az 
Intézményben szolgálatot teljesítő megbízott missziói lelkész. 



68 

37-39. 37. (P.) Az egyetemes presbitérium bemutatja a Theológusok Ott-
honának 1941/42. tanévi működéséről szóló jelentést. 

Az egyetemes közgyűlés a következő határozatokat hozza: 
1. A jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
2. Tudomásul veszi, hogy a Theológusok Otthonának pénztára át-

vizsgáltatott, rendben találtatott, és a pénztárosoknak a szokásos-
fenntartásokkal a felmentvényt megadja. Az 1942/43. évi költség-
vetést jóváhagyja. 

3. Köszönetet mond dr. Deák János egyetemi tanárnak és hit-
vestársának az Otthon javára létesített 500 P-s alapítványért és-
felkéri őket, hogy az alapítólevelet kiállítani és a Theológusok Ott-
honának bizottsága útján jóváhagyás céljából előterjeszteni szíves-
kedjenek. 

4. Köszönetet mond az Otthon jótevőinek, külön kiemelve dr. 
Plattliy Imre és helyettese, clr. Várhegyi József szolgálatait, akik az 
Otthon háziorvosi teendőit ellátták. 

5. Kegyelettel áldoz D. Kovács Sándor püspök, mint a pozso-
nyi Theológus Otthon kezdeményezője és vezetője emlékének, va-
lamint dr. Pékár Mihály egyetemi tanár emlékének is, aki a Theo-
lógusok Otthonának hű pártfogója volt. 

38. (K.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület felterjesztése a miskolci 
jogakadémia jelenlegi szervezetében való meghagyása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a tiszai egyházkerület felterjesztését 
magáévá teszi és felkéri az elnökséget arra, hogy a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternél a tiszai egyházkerület elnökségével együt-
tes eljárás útján közbenjárni szíveskedjék aziránt, hogy a miskolci 
jogakadémiának a 31.600/1942. V. K. M. sz. rendelet szerint csupán 
egy esztendőre engedélyezett 4 évfolyammal működését, mint állan-
dó szervezetet, engedélyezze. 

39. (K.) Az egyetemes presbitérium bemutatja a Luther-Otthon 1911( 
42. tanévi működéséről szóló, következő jelentést. 

Az 1941/42. tanév nehéz, háborús esztendő volt, de — hála Isten-
nek — mégis kielégítő eredménnyel zárhattuk. 

A Luther-Otthon feladatához éis hagyományaihoz híven Isten nevét 
állította ebben a tanévben is nevelő-munkájának középpontjába. Ezt a 
legszentebb szolgálatát az eddigi módon és eszközökkel végezte. Dezséry 
László egyetemi lelkész működéséből az intézet ifjúságának életébe is 
áldás áradt. Az intézet a hazafias szellem elmélyítésére is nagy gondot 
fordított. Tanulóifjúság otthona lévén, természetszerűleg az ifjúság tanul-
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mányi érdekeit is lelkiismeretesen szolgálta. Volt is több szép eredmény. 39 . 
Sok volt azonban a kudarc is. Néhány tanulmányait elhanyagolt ifjú 
tanévközben kilépett, néhányat pedig a bizottság hagyott ki a jövő tan-
évre felvettek sorából. Az abszolváltak is kihagyattak a hivatalba járók-
kal együtt. A háború fegyelem tekintetében, sajnos, kedvezőtlen ha-
tással volt az ifjúságra. Más diákotthonokban is ugyanezt tapasztalják. 
A fegyelmi szék két ifjút eltávolított, és a bizottság a tanév elején megálla-
pított házirenden szigorításokat vitt keresztül. Az egészségi állapotok 
teljesen kielégítőek voltak. Az ifjúság ismeretkörének bővítését célzó 
előadások a lefolyt tanévben is tartattak, aminthogy arról is gondos-
kodás történt, hogy az ifjak nemes szórakozásukat az intézet falai kö-
zött megtalálják. 

Az ifjúság létszámára, vallási, területi és tanulmányi megoszlásá-
r a vonatkozó adatokat az alábbiak tartalmazzák. A férőhelyek száma 
mindkét félévben 51 volt, és ezeket, figyelembe véve a tanévközi tagvál-
tozásokat, 64,if jú töltötte be. Közülük 58 volt evangélikus, 6 pedig* re-
formátus. Ebből a létszámból — lakóhelyük szerint a reformátusokat 
is figyelembe véve — 18 bányai, 8 dunáninneni, 22 dunántúli és 15 ti-
szai egyházkerületi volt, míg 1 megszállt területről való. Tanulmányuk: 
szerint: 6 bölcsész, 11 jogász, 6 orvos-, 2 gyógyszerész-, 8 mérnök-, 4 
gépészmérnök-, 5 vegyészmérnök-, 1 építészmérnökhallgató, 6 mezőgaz-
dasági, 2 közigazgatási, 11 közgazdasági és kereskedelmi, 1 állatorvosi 
szakos, 1 pedig iparművészeti iskolai hallgató volt. 

A nehéz tanév a bizottságnak is több munkát adott. Négv ízben 
ülésezett. 

A gazdasági nehézségek a tanév folyamán nagy mérvben fokozód-
tak. Ehhez járult még a személyzeti válság is. A kulcsári állás meg-
szűnt. A nehéz gazdasági helyzetben a kedvezményekre szánt össze-
get az egész ifjúság részére szóló kedvezményképpen használtuk fel és 
a . jövő tanévi díjakat mintegy 13—14 o/0 -kai felemeltük. A tatarozási, fel-
szerelés-karbantartás i és kiegészítési költségek tetemes összegeket emész-
tettek fel, amelyeket növelnek a fogadószoba létesítésével kapcsolatos 
kiadások is. A Magyar Nemzeti Bank 5.000, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1.000 és a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete 200 P 
adománya tatarozási, valamint felszerelés, karbantartás és kiegészítési 
célokra 6.000 P-s tartalékalap létesítését tette lehetővé. Néhány kisebb 
adomány az ösztöndíjalapot gyarapította és a könyvtár is több ajándék-
kötettel gazdagodott, 

A tanév számadási eredménye 83.516.21 P bevétellel szemben 
83.382.25 P kiadás, tehát 133.96 P maradvány. Az alapok állása a kö-
vetkező: tartalék-alap 6.000 P, ösztöndíj-alap 1.371.74 P, zongora-alap 
261.98 P, előleg-alap 2.320 P. 
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39-41. A fentiekben foglaltak igazolják, liogy az 1941/42. tanévet valóban, 
a fennforgott nehézségek ellenére is kielégítő eredménnyel zártuk, még-
pedig erkölcsi és anyagi tekintetben egyaránt, Legyen ezért a hála. 
Istené. 

Jelenti egyben az egyetemes presbitérium, hogy a tLuther-Otthon 1941/ 
42. tanévi zárszámadását és 1942/43. tanévi költségvetését a Luther-
Otthon szemináriumi bizottság jóváhagyta, illetve mégállapította, amit az 
egyetemes presbitérium jóváhagyólag tudomásul vett. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentésben foglaltakat jóváha-
gyólag tudomásul veszi s az iutézet orvosi teendőit önzetlenül el-
látó dr. Zsigmondy Zoltán főorvosnak köszönetét nyilvánítja. 

40. (K.) Az egyetemes presbitérium bemutatja a Luther-Otthon szer-
vezeti szabályzatának a Luther-Otthon-szemináriumi bizottság által a 
szabályrendeletügyi bizottságon keresztül elé terjesztett s általa elfoga-
dott tervezetét. 

Az egyetemes közgyűlés a Luther-Otthonnak az 192(i. évi egye-
temes közgyűlés 121. jegyzőkönyvi pontjában foglalt határozattal 
megállapított és életbeléptetett szabályzatait hatályon kívül helyezi,: 
a Lutlier-Ottlion szervezeti szabályzatát az egyetemes presbitérium 
javaslata szerint megállapítja, azonnali hatállyal életbelépteti és 
kihirdetésnek tekintendő kinyomatását elrendeli. 

41. (K.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy a tanügyi bi-
zottság előterjesztése alapján tárgyalta a miskolci jogakadémiára, a gim-
náziumokra, líceumokra és tanító-, tanítónőképzőintézetekre, a kereske-
delmi középiskolára, a polgári iskolákra és az internátusokra vonat-
kozó, részletes jelentéseket s azokat az alábbiakban tudomásulvétel 
a jegyzőkönyvbe való felvétel céljából az egyetemes közgyűlés elé ter-
jeszti. 

I. Főiskola. 

Miskolci jogakadémia. 

A miskolci jogakadémia kebelében 5 nyilvános rendes, 2 címzetes 
nyilvános rendes, 1 magántanár és 2 lektor működött. 

A jogakadémia teljes négy évlolyamú működését az 1942/43. tan-, 
évre a 31.600/1942. sz. VKM. rendelet biztosította, amely az egyete-
mes közgyűlés és a tiszai egyházkerület elnöksége 1942 május 2.-án 
a miniszterrel folytatott tárgyalásának az eredménye. A jogakadémia to-
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vábbi jövőjére nézve biztató kilátást nyújt az egyetemes felügyelő e l -41 . 
nöklete alatt 1942 szept. 24.-én megjelent küldöttség előtt tett minisz-
ter i kijelentés. 

A tanév folyamán dr. Zsedényi Béla egyetemi nyilvános rendkívüli 
tanári címet kapott. A jogakadémiai igazgató-választmány dr. Kovács 
Tibor titkárt az egyházjogi tanszékhez lektornak választotta meg. 

Ebben a tanévben létesíttetett a szegénysorsú joghallgatók segélye-
zését célzó Kralovánszky-alapítvány 4.000.—• P-s összegben. 

Az I. félévben felvehető joghallgatók száma 75, a 1L félévben 
véglegesen megállapított létszám 95 volt. A hallgatók száma az első 
félévben 373 (tavaly 356) volt, ebből evangélikus 44 (tavaly 37), re-
formátus 110 (tavaly 115), protestáns összesen 154. A második fél-* 
évben 349 (tavaly 319), ebből evangélikus 37 (tavaly 34), református 
107 (tavaly 98), protestáns összesen 144. Izraelita az első és második 
félévben 15. A tanári kar tudományos, irodalmi, társadalmi és egyházi 
működése ebben az évben is élénk volt. Az ifjúság szép eredménnyel 
működött a büntetőjogi és különösen az egyházjogi szemináriumban, 
aliol nyomtatásban jelent meg Boleratzkv Lóránd: A magyarországi 
evangélikus egyházfelügyelői intézmény eredete és egyházjogi jelentő-, 
sége c. pályadíjnyertes munkája, 

A közjóléti intézmények keretében menza is működött, a segélyezé-
sek összege 10.806.80 P. Az ifjúsági élet becses mozzanata Nóvák Ist-
ván: Az eperjesi—miskolci jogakadémia diákélete c., 526 1. terjedelmű 
és 96 műnyomattal ellátott művének megjelenése. Az ifjúság négy egye-
sületben működött, többek között az Ifjúsági Luther-Szövetségben. 

II. Középiskolák. 

A) B á n y a i e g v li á z k e r ii 1 e t, 

1. Aszódi gimnázium. 

Az iskola igazgatója Nagy Imre. Az evangélikus növendékek vallás-
erkölcsi nevelést az ifjúsági istentiszteletek, az Ifjúsági Gyámintézet 
havonkénti ülései, a közös úrvacsorához járulás, az előzetes bűnbánati 
könyörgés, a hiterősítő csendesnapok, a helybeli evangélikus leányne-
velő intézettel együttesen tartott vallásos estek szolgálták. Űrvacsorálioz 
kétszer járult az ifjúság1 a tanári karral, volt 4 hiterősítő csendes nap 
és 3 vallásos est. - Az intézetben önképzőkör, szépirodalmi, természettu-
dományi, fotó- és belföldi levelező szakosztállyal, azonkívül cserkész-
< sapat, sportkör, ifjúsági énekkar működött. Mint rendkívüli tárgy sze-
repeltek a művészeti rajz, karének, fizikai gyakorlatok, vívás és irodai 
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41. gyorsírás. Az iskolának 11 rendes és 4 helyettes tanára volt. A tanári 
karnak több tagja fejtett ki egyházi, társadalmi és irodalmi munkássá-
got. A tanév folyamán egy tanár teljesített katonai szolgálatot. Dr. Var-
ga Ferenc tanárnak a Kormányzó Űr a Nemzetvédelmi Keresztet ado-
mányozta. A népi tehetségkutatásra kijelölt 75 gimnázium között az 
iskola is helyet kapott, az első versenyvizsgákon 4 tanuló vett részt. 

2. Békéscsabai gimnázium. 

Igazgató Pataki Sámuel. Az ifjúság vallásos nevelését a külön if-
júsági istentiszteletek, az úr vacsora vétel, a liiterősítő előadások, a bib-
liaórák s az Ifjúsági Gyámintézet szolgálták. Az iskolában tiz ifjúsági 
kör működött. Rendkívüli tárgyként fizikai gyakorlatokat, angol társal-
gást és vívást tanítottak. A tanári testület az igazgatón kívül 14 ren-
des és 1 helyettes tanárból állott, Az üresedésben levő latin-görög tan-
széket megfelelő pályázó hiánya miatt nem lehetett betölteni. A ter-
mészetrajz tanára katonai szolgálatot teljesített, majd pedig az állam ké-
résére szabadságot kapott geológiai kutatások végzésére. Az iskola internátu-
sának vezetője Kirner Gusztáv vallástanár. Az Évkönyv megemlékezik Ba-
kay Ferenc ny. tanár, c. igazgatóról. 

A tandíj és vegyes díjak keresztyén tanulóknak 165.— P, izrae-
litáknak 290. Az internátus díja 640.— Pvolt . Tandíjkedvezményben 5105 
P-t, internátusi segélyben 660.— P-t, ösztöndíjban 755.— P-t, ruhase-
gélyben 538 P-t, könyvsegélyben 586.— P-t adott az intézet szegény 
tanulóinak, összesen 7644.— P-t. 

3. Budapesti fiiígbnnázhtm. 

Igazgatója dr. Kocli István. A tanulók vallásos nevelését az Ifjú-
sági Gyámintézet szolgálta, a vasárnapi istentisztelet után pedig vallá-
sos tárgyú előadások voltak, s bibliakörök működtek. Két csendes nap 
volt a tanév folyamán s egyszer úrvacsora vétel. Az intézetben önképző-
kör, dal- és zeneegyesület, képzőművészeti kör, ifjúsági gyámintézet, 
segélyző egyesület, sportkör és cserkészcsapat működött. Rendkívüli 
tárgyak voltak: német és olasz társalgás, vegytani, ásványtani, biológiai, 
kémiai és fizikai gyakorlatok, művészeti rajzgyakorlatok, ábrázoló geo-
metriai és gyorsíró-tanfolyam. Az országos tanulmányi versenyen két 
tanuló sikeres szereplése révén továbbra is első helyen áll az intézet. 
A tanév folyamán 17 tanulmányi kirándulást rendezett az iskola, közü-
lük hármat az ország távolabbi vidékeire. Az Évkönyv közli dr. Levius 
Ernő fizikai tárgyú értekezését, valamint Grünvalszky Károly és Sey-
boid Vilmos tanári székfoglaló előadásának egy-egy részletét. A tan-
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év folyamán három tanár teljesített, harctéri szolgálatot. A tanárok 41. 
közül öten tartottak szaktárgyukból bemutató órát. Igen sok tanuló ré-
szesült karácsonykor, vagy az év végén segélyben, főképp a volt növen-' 
dékek adományából, akik egyesületbe tömörülve adják bizonyítékát az is-
kolához való ragaszkodásuknak. 

4. Budapesti Icánygmvn-ásium. 

Igazgatója dr. Bánkúti Dezső tanügyi főtanácsos. Az ifjúság vallá-
sos nevelését vasárnaponkénti ifjúsági istentisztelet, reggeli könyör-
gések, továbbá több csoportban tartott bibliaórák látogatása, a tanév 
folyamán kétszeri úrvacsoravétel, két csendesnap, három vallásos ünne-
pély és az Evangélikus Ifjúsági Diákszövetség munkája szolgálja. Igen 
élénk munkát fejt ki a Reményik Sándorról elnevezett önképzőkör iro-
dalmi, művészeti, természettudományi és bölcseleti szakosztályaiban. A 
Bajtárs-Segítő-Egyesület a szeretet munkáját végzi, támogatja az iskola 
szegényeit, pénz- és természetbeni, főleg ruhasegélyben részesíti a rá-
szoruló növendékeket. A Diákkaptár nagy buzgalommal gyűjti a nyers-
anyagokat, önkéntes munkavállalásra tanít, a gazdasági életbe vezeti be 
a tanulókat. A Szép Magyarsággal Beszélők Egyesülete a nyelv tisztí-
tása mellett népi értékeinket tár ja fel & tagok előtt. Sportkör és Cser-
készcsapat működik áldásosán. Nyáron Fonyódon nyaraltat ja az iskola 
növendékeit ; ez évben 150 nyaraló volt, s 20 tanuló ingyen, vagy igen 
olcsón üdülhetett. Az öt éve l'olyó nyaral tatás anyagi eredményeként 
1300 négyszögöles lelket vásárolt az intézet Fonyód-Bélatelepen, s ott 
kívánja a saját üdülőjét felépíteni. A szeretetmunkára jellemző, hogy a 
Fébé-templomra 1000, az ócsai imaházra 500 P-t juttattak a tanulók,, 
több helyre oltárterítőt és oltári szent edényeket küldöttek, mindenféle 
adakozásban lelkesen vettek részt. Ezt a szülői estek jövedelme is meg-
könnyítette, s ez tett tanulmányi kirándulásokat is lehetővé (két erdé-
lyi, egy délvidéki út). Az Évkönyv megemlékezik a nyugalomba vonul* 
Tél essy Dalma c. igazgatóról, a más állásba távozott dr. Kriiig Miklós 
egyet. m. tanárról és az állásáról lemondott dr. Reuss Endréné testne-
velési tanárról: végül részleteket közöl dr. Gömöri Pálné ta-
nár. székfoglaló előadásából (A latin nyelv tanítása és Horatius a 
középiskolákban). Irodalmi, művészeti és egyházi téren több tanár fej-
tett ki munkát. 

5. Orosházi gimnázium. 

Az orosházi gimnázium I—IV. osztálya nyilvános jogú, azaz ál-: 

lamérvényes bizonyítvány kiállítására jogosított,V—VIII. o.-a pedig egye-' 
lőre- még tanfolyamjellegű, melynek tanulói egész éven át éppen olyan 
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41. oktatásban, nevelésben részesülnek, mint a rendes gimnáziumi tanulók, 
de a tanév végén a VKM. rendelete értelmében mauánvizsgát tesznek 
s éppolyan értékű bizonyítványt kapnak, mint a rendes gimnáziumi ta-
nulók. 

Az iskola fejlődésével kapcsolatban végleg eldőlt, hogy a felső osz-
tályok kifejlesztésével a teljes gimnázium kiépítése Orosházán jogosult. 

Sajnos azonban, a felső tagozat kiépítése, a népesebb Y—VI. o.-
nak a mult tanévre tervezett nyilvánossá tétele nem következett be 
e tanév elejére sem. E tanévre már az V—VI—VII. o. számára való 
államérvényes bizonyítvány elnyerése lenne esedékes, hiszen már harma-
dik éve, hogy a IV. o. után megállt az iskola fejlődése, az V—VIII. o.< 
megmaradt gimnáziumi előkészítő tanfolyamnak. A mult tanévben kö-
vetkezett be, hogy, mivel a nagyfokú létszámemelkedés folytán nyilván* 
valóvá vált az iskola létjogosultsága, a VKM. részéről elismerést nyert 
a nyolcosztályos gimnázium kiépítésének gondolata. Ekkor meg a jelleg' 
kérdése tekintetében merült fel vita. I). I). Ilaffay Sándor püspök, az-
iskola egyházi főhatósága az evangélikus egyház törvényben biztosított 
iskolaalapítási jogából kifolyólag az intézet ügye iránt érzett szeretetével 
törekedett arra , hogy a felső osztályok számára való államérvényes bi-
zonyítvány kiállítási joga elismerést nyerjen a VKM. részéről, hogy 
végleg megvesse az iskola fejlődésének formai és anyagi alapjait. Sajnos, 
az egyházi főhatóság eme törekvése ezideig nem vezetett eredményre. Aa 
elmúlt tanévben az V. o.-ban 27, a VI. o.-ban 25 volt az osztályvizsgát 
tett tanulók száma. Az 1942/43. tanévre az V. o.-ba 41, a VI. o.-ba 
24, a VII. o.-ba 23 tanuló iratkozott be. 

A sok nehézség, amellyel az iskolának, a tanári karnak meg kellett 
küzdenie, a felső tagozat fejlődésének megakadása miatt állott elő. A ta-
nárhiány is emiatt vált még súlyosabbá. 

G. Szarvasi gimnázium. 

Igazgatója dr. Nádor Jenő. Az ifjúság vallásos nevelését a vasár-
napi istentiszteletek, úrvacsora vétel, vallásos ünnepélyek, az Ifjúsági L i k 
ther-Szövetség, az Ifjúsági Gyámintézet és a Bibliakör szolgálta. Volt 
evangelizációs nap, csendes nap, és voltak lelkigyakorlatok. Rendkívüli 
tárgyként tanították a német és a francia nyelvet, műéneket, zenét, 
gyorsírást és művészi rajzot. Ifjúsági egyesületek voltak: a Vajda Péter-
önképzőkör, az említett vallásos egyesületek, a Magyar Nyelvvédő és. 
Nyelvmívelő Törzs, a Zenekör, a Gyorsírókör, Segítő-egyesület, a Sport-
kör és a cserkészet. Az 1941 42.-i Évkönyv bevezetésképpen megemlé-
kezik az iskola két halott járói,' Saskó Sámuel nyug. igazgatóról és Ke-
resztesi Lajos tanárról. Az intézet két- nyugalmazott tanárát a katonai 
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behívások és az első osztály párhuzamosítása miatt óraadó tanárként 41. 
alkalmazni kellett, mivel a tanárhiány miatt nem lehetett tanárt kapni. 
A tanári kar tagjai közül a tanév folyamán négyen teljesítettek ka-
tonai szolgálatot. Az intézetet anyagilag és erkölcsileg erősen támo-
gatta a Szarvasi Öregdiákok Szövetsége. 

B) D u n á n t ú l i e g y h á z k e r ü l e t . 

1. Bonyhádi gimnázium. 

Igazgatója vitéz Zerinváry János. Az ifjúság vallásos nevelését a kü-
lön ifjúsági istentiszteletek, a. tanév folyamán 3 ízben történt úrvacso-
ra vétel, a ' csendes napok, két vallásos délután és a Diákszövetség szol-
gálták. Az intézetben a Diákszövetségen kívül működött még Biblia-Kör,. 
Petőfi-Kör, Szavaló- és Nyelvművelési-Kör, Kossutli-Sportkör, Rákóczi 
Cserkészcsapat és Ifjúsági Segélvző-Egyesület. Rendkívüli tárgyként ta-
nították a német és angol társalgást, művészi rajzot, vegytani gyakor-
latot, vívást. Az évkönyv közli a Püspök 25. éves jubileumáról szóló 
megemlékezést, az elhúnyt Demiány Ervin igazgatónak és Posevitz Vil-
mos tanárnak életrajzát és méltatását, Gömbös Miklós kitüntetését a 
Nemzetvédelmi Kereszttel és Kunszt Henrik 25 éves tanári szolgálatát. 
Tanulmányi kirándulás nem volt. A tanári testület több tagja működött 
egyházi, művészeti, irodalmi és társadalmi téren. Katonai szolgálatot 
egy tanár teljesített, A debreceni nyári egyetemen részt vett Zerinváry 
János igazgató és Gyalog Béla tanár. A B. ö. Sz. anyagilag és erkölcsi-
leg támogatja az iskolát és a növendékeket. 

2. Kőszegi leánygimnázium. 

Igazgatója Arató István. Az ifjúság vallásos nevelését vasárnapon-
ként az istentiszteletek látogatása, a téli hónapokban külön ifjúsági is-
tentiszteletek, a tanév folyamán két ízben úr vacsora vétel, csendes nap, 
két vallásos ünnepély, belmissziói egyesület és két bibliakör szolgálták. 
Megemlékezett az iskola ünnepélyes keretek között Széchenyi István szü-
letésének 150. és Galilei halálának 300. évfordulójáról, megtartotta a 
szokásos hazafias emlékünnepeket október 6.-án és március 15.-én. Az 
iskolának a belmissziói egyesületen kívül van önképzőköre, sportegye-
sülete, diákkaptára. Az intézet sajátos berendezkedése a szakterem-
rendszer, amely szerint a tanítás minden tárgyban a tárgy sajátos-
ságainak megfelelően berendezett és felszerelt szaktermekben folyik. E 
rendszer fokozatos berendezése az elmúlt iskolaévben is folytatódott. 
Rendkívüli tárgyként sokan tanultak német, néhányan francia társai-
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41. gást, a VIII. osztály tanulói latin nyelvet, az alsó osztály több tanulója 
ritmikus tornát és táncot. Szép eredményt ért el a zenei nevelés és ok-
tatás. Marton Géza r. tanár 1942 március hó közepe óta katonai szol-
gálatot teljesített. Irodalmi munkásságot fejtett ki dr. Bukovszky Ferenc 
és előadást tartott »Szemlélet a matematika ban« címmel az Országos 
Evangélikus Tanáregyesületben. Suhajda Margit a budapesti kémiai, 
Faragó József a debreceni olasz továbbképző tanfolyamon, Fabrici Ol-
ga, Ivassó Margit, Polster Márta, dr. Sclnnidt Gizella és Varga Erzsébet 
pedig a tiszai egyházkerületnek pedagógusok számára rendezett evan-
gélizációján vett részt. A tanulóifjúság a jótékonyság terén is mun-
kálkodott, a karácsonyfaünnepélyen szeretetadományokat juttatott a gyü-
lekezet' szegény gyermekeinek. 

3. Soproni gimnázium. 

Igazgatója dr. Ruhmann Jenő. Az ifjúság vallásos nevelését szol-
gálták a vasárnapi istentiszteletek, két vallásos est, evangélizációs elő-
adások, az Ifjúsági Diákszövetség összejövetelei és bibliaórái,két ízben úr-
vacsoraosztás és a reformáció emlékére rendezett iskolai ünnep. A szokásos 
hazafias ünnepeken kívül megülte az iskola a soproni népszavazás év-
fordulóját is. Az angolon kívül, mint második élő, idegen nyelvet, ta-
nították az ötödik és hatodik osztályban az olaszt. Az oktatás sikerét 
rendkívüli tárgyak tanítása s a környékre rendezett 14 kirándulás és 
tanulmányi látogatás fokozta. Az iskolában 8 ifjúsági egyesület működik, 
Nyugati Őrszem címen pedig ifjúsági lap jelenik meg. Az Évkönyvben 
megjelent Merész Károlynak »A rajioktatás a nevelés szolgálatában« c. 
cikke. Az intézet tanárai közül többen működtek irodalmi és társadalmi 
téren, a tavasz folyamán pedig hárman, mint katonák, harctéri szol-
gála t ra vonultak be. Az iskola Diákotthonában 50, a gyülekezeti árva-
házzal kapcsolatos internátusban 32, a Széchenyi-Fiúotthonban 2 tanuló 
lakott, A tápintézetben 100 tanuló étkezett. Folyamatban van a Diák-
otthon építése és felszerelése további 50 tanuló számára. Az öregdiákok 
szövetsége összejöveteleivel s az ifjúság hathatós anyagi támogatásával 
adta bizonyítékát az iskolához való ragaszkodásának. 

C) T i s z a i e g y h á z k e r ü l e t . 

1. Nyíregyházi jiúgiinnázium. 

Igazgatója Zsolnai Vilmos. Az iskolai nevelés súlypontja a haza-
fias nevelés volt. Ennek előmozdítására 8 hazafias ünnepély szolgált. 
Á vallásos, nevelés szolgálatában álltak a vasárnapi ifjúsági istentisz-
teletek, a tanítási napokon reggelenként tartott áhítat, a vasárnapi bib-
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liaköri összejövetelek, két csendes nap és kétízben úrvacsoraosztás. Kon- 41y 
firmációban részesült 10 tanuló. A tanári kar minden tagja résztvett a 
nyíregyházi evangélikus pedagógus-konferencián. 

Az Évkönyv megemlékezik Vietórisz József aranyokleveles bölcsé-
szettudorról tanári és írói munkásságának 50. évfordulója alkalmából 
és közli Valent József tanári értekezését »Gondolatok a tehetségmentési 
ről« címen. A tanári karnak több tagja működött egyházi, irodalmi 
és társadalmi téren. Az iskola életének kimagasló eseménye volt az is-
kolai Kossuth Lajos -emlékalapít vány 50. évfordulója, ezt az iskola a 
március 15.-i ünnepély keretében a hazafias nevelés szolgálatába állí-
totta. Másik kiemelkedő esemény az ifjúság által a harctéren küzdő sza-
bolcsi honvédek javára rendezett városi »füsttelen nap«. Az iskolában 
10 ifjúsági egyesület működik; az önképzőkör diáklapot- szerkeszt^ 
amelyből 5 szám jelent meg, mint VI. évfolyam. A cserkészcsapat a ko-
lozsvári hadtestparancsnokság megbízásából magyarságtanulmányi úton 
volt Erdélyben, több szabolcsmegyei községben pedig regölést tartott. Az 
iskola rendezte a nyíregyházi körzeti gyorsíróversenyt is. Az egész 
éven át két tanszék betöltetlen volt, úgyhogy az igazgatón kívül 12 
rendes és 2 bejáró óraadó tanára volt az iskolának. 

,2. Nyíregyházi leánygimnázium. 

Igazgató Weiszer Gyula. Az ifjúság vallásos nevelését a mindennapi 
reggeli áhítatok s az egész évben a gyülekezeti templomban tartott ifjú-
sági istentiszteletek, két ízben úrvacsoraosztás, vallásos ünnepélyek, öt 
bibliakör és a diákszövetség munkája szolgálta. A tanárok ebben a tan-
évben is résztvettek a Túróczy Zoltái? püspök által Szolnokon tartott 
pedagógus-evangélizáción. Az intézet most ünnepelte fennállásának 25. 
évfordulóját; e jubileumi évet maradandó emlékkel igyekezett az iskola 
vezetősége megörökíteni s felállította az iskola mellé a leánynevelő-inté-
zetet, mely az igazgató vezetése alatt, Fébé-diakonisszák lelki gondozá-
sa mellett, különösen a szórványbeli evangélikus leányokat igyekszik 
összegyűjteni. Ezt a célt szolgálja a Geduly püspök-alapítvány is, me-
lyet a tiszai egyházkerület létesített két alap összegének, mintegy 1100 
P-nek. átengedésével. Hosszú utánjárás után sikerült az önálló vallás-
tanári tanszéket felállítani és betölteni. Az év végén tartott jubiláris 
ünnepség alkalmával megalakult a Végzett Növendékek Egyesülete, 
mely már ez évben is áldásos munkát fejt ki. Elnöke az igazgató, ügy-
vezető elnökei: Weiszer Gyuláné és Ambrózy Géza tanárok. ;A tanár i 
karnak nagy gyásza volt: Fehér Gábor rendes tanár az orosz fronton 
szerzett betegsége következtében 1941 december 1-én hősi halált halt. 
Az iskolában a következő körök működtek: bibliakör, sportkör, gyorsíró-



41. kör, önképzőkör, ifjúsági segítő-egyesület, vöröskereszt-egyesület, diák-
kaptár. Rendkívüli tárgyként tanították a gyorsírást, a németet, mű-
vészeti rajzot, volt fizikai gyakorlat és javítótorna-tanfolyam. Az isko-
lának 15 államsegélyes tanszéke van. A tanárok közül többen működtek 
egyházi, irodalmi és egyesületi téren. A tornateremben mintegy 4500 
P költséggel megkettőzték az ablakokat és az ajtókat s ezáltal javí-
tották fűthetőségét. Az intézet növendékei 7532.42 P tandíj-, iskolai fel-
szerelés- és könyvsegélyben részesültek. 

3. Rimaszombati egyesült protestáns gimnázium. 

Igazgatója vitéz Fábián Vilmos. Az ifjúság vallásos nevelését szol-
gálták a tanítás előtti és utáni imádságok, a református és evangélikus 
tanulóknak, a hétfői napokon, tanítás előtti, közös áhítata, mely éneklés-
ből, közös imából és bibliaolvasásból áll, a vasár- és ünnepnapokon a 
gyülekezeti istentiszteleteken tanári felügyelet mellett való részvétel, az 
ifjúsági vallásos egyesületek: Soli Deo Glória, Evangélikus Ifjúsági 
Gyámintézet, a hiterősítő csendesnapok, a közös úrvacsorához járulás. 
Ifjúsági egyesületek voltak: Tompa Alihály-önképzckör irodalmi és ter-
mészettudományi szakosztállyal, Tompa Miliály-cserkészcsapat, Sport-
kör, Ltózt Ferene-zenekör és énekkar. Rendkívüli tárgyként a harmadik 
osztály önként jelentkezett 15 tanulójának a II. félévtől kezdve né-
met társalgás szerepelt, A tanárok közül többen működtek egyházi, iro-
dalmi és társadalmi téren. A tanév folvamán 7 teljesített közülük katonai 
szolgálatot, 1 pedig tartós betegszabadságon volt. Az iskolával kapcso-
latban 2 internátus (Központi és Kisinternátus) működik. A Volt Diá-
kok Szövetsége erkölcsileg és anyagilag tőle telhetőleg támogatja az 
Alma Matert és az arra érdemes tanulókat. 

4. R o z s n y ó i k e r e s k e d e l m i k ö z é p i s k o l a . 

Igazgatója dr. Kárpáti Ede. Az iskola III . évében működött. A val-
lásos nevelés célját szolgálták az őszi és tavaszi hónapokban a reggeli 
áhítatok, a csendes napok, tanítás előtt a »leszakítós naptár« olvasása, 
ifjúsági bibliakörök, a helyiségekben elhelyezett bibliai mondások. Az 
iskola címerében és a növendékek sapkajelvényén Luther-rózsa van. 
A tanév folyamán az egyház egyik lelkésze szerdánként bibliaórát tar-
tott a tanári kar részére, ezen a növendékek egy része is megjelent. Az 
iskolának van bibliaköre, önképzőköre, sportköre, gyors- és gépíró-köre. 
Az Évkönyv közli Reményik Sándor fényképét és életrajzát Járosi An-
dor kolozsvári esperes tollából, megemlékezik a tanév nevezetes esemé-
nyeiről és évfordulóiról, a Kormányzóhelyettes választásról, Körösi Cso-



ma Sándor halálának századik és Tessedik Sámuel születésének k é t - 4 1 . 
századik évfordulójáról. Az iskola két rendes tanárán kívül 1942 január 
1-től egy helyettes tanára is kapott fizetéskiegészítő államsegélyt. Az 
iskolának tizennyolc ösztöndíjas növendéke volt. Az intézetnek a mult 
tanévben három fiú- és három leány osztálya volt, Tanárai egyházi és 
társadalmi téren is működtek. Öt tanári állás tanárhiány miatt még be-
töltetlen. 

D) A k ö z é p i s k o l á k m ű k ö d é s é n e k ö s s z e f o g l a l ó 
i s m e r t e t é s e . 

Gimnáziumainkba, és a rozsnyói kereskedelmi középiskolába az 
1941/42. tanévben 3555 fiú és 1021 leány, összesen tehát 4576 tanuló 
járt, 78 tanulóval több, mint az előző tanévben. A fokozatos létszám-
emelkedés most már évek óta tart. Nagy a tanulók számának gyara-
podása a rozsnyói kereskedelmi középiskolában (112-ről 177-re) és a 
szarvasi gimnáziumban (353-ról 383-ra) s tovább emelkedik mindkét 
budapesti, a rimaszombati és az orosházi gimnázium tanulóinak száma 
is. Legnagyobb az apadás a kőszegi leánygimnáziumban (185-ről 164-
re). A folyó tanévben azonban ezeknek az iskoláknak is több a tanuló-
juk, mint tavaly volt. A tanulók közül összesen 2199 volt evangélikus, 
-88-cal több, mint az előző tanévben. Az egész tanulói létszámnak 48o/0-a 
volt evangélikus (tavaly 47), tehát az evangélikus tanulók arányszáma 
is emelkedik lassanként. Legjobb az arányszám Sopronban (86o/0) és 
a budapesti fiúgimnáziumban (64o;0), legrosszabb Rimaszombatban (18o/0) 
és a nyíregyházi fiúgimnáziumban (28<yo), a tavalyihoz képes azonban 
ezekben is emelkedett az arányszámuk, s az emelkedés a folyó tanév-
ben is folytatódik. A két nyíregyházi gimnáziumban a reformátusok, az 
aszódi, a bonyhádi és a rimaszombati gimnáziumban a katholikusok vol-
tak többségben. Tovább csökkent a mult tanévben a zsidó tanulók száma. 

Érettségi vizsgálatot tett 316 fiú és 114 leány, összesen 430 tanuló, 
15-tel kevesebb, mint tavaly. 

Az elégtelen tanulók százalékszáma legnagyobb volt Rozsnyón (28) 
és Békéscsabán (20), legkisebb Kőszegen (4) és a nyíregyházi leány-
ommá ziumban (7). 

A szegény tanulóknak tandíj-, tápintézeti és internátusi kedvez-
ményekkel való támogatása, a jó tanulóknak ösztöndíjakkal való ju-< 
talmazása mindegyik iskolában megtörténik. Legtöbb alapítványa van a 
budapesti fiúgimnáziumnak, s . ez, valamint a budapesti leánygimná-
zium és a soproni gimnázium oszt ki a legtöbb ösztöndíjat, segélyt és 
jutalmat, tanulói közt. A tehetséges, szegény, falusi tanulók iskolázását 
már a mult tanévben, tehát az állami intézkedést megelőzve, megkezdte 
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41 az aszódi és soproni gimnázium, a folyó tanévben pedig 5 gimnáziu-
munkban folyik a képességvizsgálat alapján felvett 13 tehetséges, sze-
gény, falusi magyar fiú nevelése az országos járulékalap költségén. M 
vidéki szülők szegénységének következménye a vonaton, vagy más köz-
lekedési eszközzel bejáró tanulók nagy száma. Ez különösen a nyiregy? 
házi fiú- (93) és a rimaszombati (82) gimnáziumban , valamint a rozsnyói 
(62) kereskedelmi középiskolában feltűnően nagy. Sok magántanulója 
volt az orosházi (118), a bonyhádi (55), az aszódi (52) és a szarvasi (51) 
iskoláknak, nyílván azért, mert ezeken a helyeken nincs leánygimná-
zium. A rimaszombati gimnázium IV—VIII. osztályában még mindig 
van 42 nyilvános leánytanuló, akik erre való jogukat még a cseh uralom 
alatt szerezték meg. 

A nagy tanárhiány, sajnos, a mi iskoláinkban is erősen érezhető. Az 
crosházi gimnáziumban 6, a bonyhádiban 4, a rozsnyói kereskedelmi kö-
zépiskolában 5, ugyanott a polgáriban 4 tanári állás volt betöltetlen, 
nem is szólva azokról az iskolákról, amelyekben csak 1—2 tanári állás 
volt üresedésben. Férfipályázók hiányában az orosházi gimnázium kény-
telen volt tanárnőt alkalmazni az egyik tanári állásra. Majdnem minden 
iskolából bevonult egy-két tanár katonai szolgálatra,, a soproni gimná-
ziumnak pedig 3 tanára van kint tavasz óta a harctéren. Fájdalom, 
már van hősi halottja is egyik iskolánknak; a nyíregyházi leánygimná-
zium jeles tanára, Fehér Gábor a harctérről hozott súlyos betegségben 
elhuny t. 

Örömmel állapítjuk meg, hogy iskoláink a háborús viszonyok elle-
nére is szépen fejlődnek. Szembetűnő ez a fejlődés a rozsnyói kereske-
delmi középiskolánál, amelynek a mult évben még csak három évfo-
lyama működött s mégis 177 növendéke volt. A fejlődés bizonyítéka 
a kőszegi leánygimnázium építkezése s az újonnan megnyílt békés-
csabai gimnáziumi és nyíregyházi leánygimnáziumi internátus. Igaz, 
hogy ez utóbbinak 26 növendéke közt az első évben csak 6 volt az evan-
gélikus, de remélni lehet, hogy az iskolával együtt az internátus is 
be fog népesedni evangélikus növendékekkel. A folyó év szeptemberé-
ben az orosházi gimnázium is megnyitotta internátusát, A tanév folyamán 
az aszódi leánynevelő-intézet fennállásának 50., a nyíregyházi leánygim-
názium pedig 25. évfordulóját ülte meg. A budapesti leánygimnázium ezidén 
is elvitte nyaralásra tanítványait a Balaton mellé, Fonyódra, s a 150 nya-
raló növendék közül 25 részesült ingyen vagy kedvezményesen nya-
ralásban. Ez az iskola nagy mértékben vette ki részét a jótékonyság-
ból s tekintélyes összegekkel támogatott egyházi és társadalmi jóté-
kony intézményeket. 

Az iskola iránt érzett ragaszkodás ápolására s a tanulóifjúság segé-
lyezésére a legtöbb iskola már régebben megalakította az öregdiákok 
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szövetségét. Ezek közül a mult tanévben a két budapesti, továbbá a 4 1 . 
nyíregyházi, a soproni és a szarvasi öregdiákok szövetsége fejtett ki 
fígye 1 emreméltó működést. 

E) A k ö z é p i s k o l a i t a n á r o k t u cl o m á n y o s m u n k á s s á g a. 

1. Tankönyvet í r t : dr. Renner János (Budapest). 
2. Könyvet rendezett sajtó alá dr. Gyóni Ferenc (Gyóni Géza 

összes versei), dr. Benkő László (Cseri Péter és Ott ja), dr. Remport 
Elek pedig saját költeményeit adta ki (Vatliy Elek: Já t szunk tovább!). 

3. Lapot szerkesztettek-: dr. Bánkúti Dezső és dr. Remport Elek 
az I f jú Évek c. if júsági lapot, dr. Bánkúti Dezső a Protestáns Tanügyi 
Szemlét. 

4. Egyetemi magántanár i képesítést szerzett a budapesti Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen dr. Kring Miklós (Budapest). Ugyanő a tan-
év folyamán a Teleki Pál-Tuclományos-Intézethez nyer t t anár i kineve-
zést, Dr. Vietórisz József ny. igazgatót, c. tanker. főigazgatót a bu-
dapesti Pázmány Péter-Tudományegyetem arany diplomával tüntet te ki. 

5. Tanulmányokat és cikkeket í r tak : dr. Ballai Mihály, Szijas Pál , 
dr. Varga Ferenc (Aszód), dr. Bánkúti Dezső, Glock Klára, clr. Re-
zessy Zoltán, clr. Zelenka Margit, clr. Jakabf i László, Kilczer Gyula, 
dr. Levius Ernő, clr. Losonczi Zoltán, Oppel Imre, Peskó Zoltán, dr. 
Sárkány Sándor, clr. Vermes Miklós (Budapest), Bencsik Zoltán (Oros-
háza), clr. Nádor Jenő (Szarvas), clr. Belohorszky Fe renc (Nyíregy-
háza), Gömbös Miklós (Bonyhád), clr. Bukovszky Ferenc (Kőszeg), dr. 
Ruhmann Jenő, clr. Benkő László, Csaba József, Leitner József (Sop-
ron) . 

6. Vallásos, nevelési és tudományos tárgyú előadásokat nagy szám-
mal tartottak az egyes iskolák tanárai s különösen a vidéki népmű-
velési 'és népfőiskolai munkából vették ki részüket, mint vezetők és 
mint előadók. 

7. Zenei téren főkép Kapi-Králik Jenő és Peskó Zoltán fejtet t ki 
cikkekkel, zenei előadásokkal és zeneszerzéssel ér tékes munkát . 

III. Líceumok és tanító- s tanítónőképző-intézetek. 

A) B á n y a i e g y h á z k e r ü l e t . 

Szarvasi leányliceum és tanítónőképző-intézet. 

Igazgatója 1942 február l - ig Kiss Sándor, aki 1941 szeptember 1-től 
betegszabadságon volt. Megbízott igazgató Lipter Melánia. Az ifjúság-
valláserkölcsi nevelését az ifjúsági Luther-Szövetség és Gyámintézet 

6 
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41. szolgálta. A tanulók vasárnaponként felváltva ifjúsági vagy rendes is-
tentiszteleten vettek részt, télen az iskolában tartott házi istentiszte-
leten. A Luther-Szövetség keretében működtek a bibliakörök. Az V. éves 
növendékek a gyakorlóiskolai növendékeknek vasárnapi iskolát tartot-
tak. A tanulók kétszer járultak úrvacsorálioz. Voltak evangélizációs na-
pok is. Az intézetben önképzőkör, segélyegylet, sportkör, zenekör és pe-
dagógiai szeminárium működött. Az iskolának volt az igazgatón kívül 
5 rendes tanára, 2 helyettes tanára,2 óraadó tanára, 1 gyakorlóiskolai 
tanítója és 2 hivatásos nevelője. A tanulók száma 110. Az internátus-
ban 52 tanuló lakott, Tanítói oklevelet 28 jelölt szerzett. 

Az ezévi beiratkozás eredménye 160 tanuló. Ezek közül bentlakó 95. 

B) D u n á n t ú l i e g y h á z k e r ü l e t . 

Soproni líceum, és tanítóképző-intézet. 

Igazgatója Rozsondai Károly. A vallásos nevelést a tantervi vallás-
órákon kívül a Kapi Gyula-Belmissziói Egyesület működése, heti 4 óra 
külön exhortatio, 2 bibliakör, műsoros vallásos ünnepélyek, úrvacsora-
osztás, a gyülekezeti istentiszteleteken való részvétel, a gyermekisten-
tiszteleteken végzett kántori szolgálat, a kántorképzés, az internátusi 
lelkésznevelő lelkipásztori munkája, énekkar és zenekar szolgálta. Az 
intézetben belmissziói egyesület, önképzőkör, fotókör, sportkör, cser-
készcsapat és diákkaptár működik. A szokásos hazafias és vallásos ünne-
pélyeken kívül ünnepélyt rendezett az iskola a soproni népszavazás 20. 
évfordulóján. Az intézetben a németnyelvi kisebbségi tanfolyamon kívül 
egyházi német- és szlováknyelvű tanfolyam is működött. Az igazgatón 
kívül az intézetnek 8 rendes tanára, 2 gyakorló-iskolai tanítója, válasz-
tott iskolaorvosa és egészségtan tanára, internátusi lelkésznevelője, 10 
bejáró óraadója, 2 nyelvi tanfolyamvezetője, önálló evangélikus hit-
oktatója és 3 másvallású hitoktatója működött a tanév folyamán. Állá-
sukról lemondottak dr. Gárdonyi Zoltán zenetanár és dr. Deák István 
magyar-német szakos tanár. A zenetanári tanszékre helyettesként meg-
választották Szederkényi Nándort. A magyar-német tanszék még betöl-
tetlen. Az 1941/42. évi Évkönyvben gróf Széchenyi Istvánról, Remé-
nyik Sándorról, a soproni népszavazás 20 éves fordulójáról találunk 
értekezéseket. Megemlékezik az évkönyv D. Kapi Béla püspöki szol-
gálatának 25 évéről és soproni díszpolgárságáról. A tanárok tevéke-
nyen vettek részt egyházi és társadalmi egyesületek munkájában és a 
szakirodalomban is említésreméltó tudományos munkásságot fejtettek 
ki. Rozsondai Károly és vitéz Lenky Jenő tanulmányi felügyelői meg-
bízást kaptak, Kuszák Istvánnak versgyűjteménye jelent meg. — A 
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120 személyes internátus építkezése a tanév folyamán gyors ütemben 4 1 . 
haladt, 1042 őszére ez az épületszárny tető' alá került. A tanulók lét-
száma 156 volt, a 83 éves fennállás óta a legmagasabb. Az internátus -
ban és externátusban összesen 66 tanuló lakott. Tanítói oklevelet nyert 
.22, kántori oklevelet 17 jelölt, németnyelvű tanításra képesítést kapott 
.10 tanító. 

C) T i s z a i e g y h á z ke r ü 1 e t. 

Miskolci líceum és tanítóképző-intézet. t 

Igazgatója Molitor Gusztáv. Az ifjúság vallásos nevelését szolgál-
ták a rendes és ifjúsági istentiszteletek, a gyülekezeti vasárnapi isko-
lák, a Zsedényi-kör rendes gyűlései, a bibliaórák, az év folyamán két 
ízben úrvacsoraosztás és a csendes napok. Az intézetben Zsedényi-kör, 
önképzőkör pedagógiai osztállyal, ifjúsági segítő egyesület, énekkar, ze-
nekar, sportkör, sakkor és cserkészcsapat működött igen szép ered-
ménnyel. Rendkívüli tárgyként tanították a szlovák nyelvet külön kez-
dőknek és külön haladóknak. Az intézetnek van az igazgatón kívül 6 
rendes tanára, 1 helyettes tanára, 1 óraadó tanára, 5 vallástanára és 
2 gyakorló-iskolai tanítója. Katonai szolgálatot 1 tanár teljesít. A ta-
nárok közül többen működtek egyházi, irodalmi és társadalmi téren. A 
tanulók száma 223 volt. Az internátusban 67 növendék nevelkedett. Ta-
nítói oklevelet nyert 39 jelölt. Német tannyelvű iskolákra 5 jelölt, szlovák 
tannyelvű iskolákra 4 jelölt nyert képesítést. Kántori oklevelet 14 
jelölt nyert. Az ezévi beiratkozás eredménye 241 tanuló. Ezek közül 
70 az internátusban lakik. 

D) A t a n í t ó - é s t a n í t ó n ő k é p z ő - i n t é z e t e k é s l i c e u m o ' k : 
m ű k ö d é s é n e k ö s s z e f o g l a l ó i s m e r t e t é s e . 

Az 1941/42. évben a lioeumok fokozatos kifejlesztése megmaradt az 
előző tanév állapotában, és a líceumok III . osztályát végzett növendékek 
tanulmányaikat változott tanterv mellett a tanítóképző-intézet IV. osz-
tályában folytatták. Az 1941/42. tanév végén megszűnt a régi tanító-
képzés. Ekkor tarttattak meg az utolsó tanítóképesítők olyan jelöltek-
kel, akik mind az öt évfolyamot még a tanítóképző-intézetben végezték 
el. A jelenlegi, átmeneti állapot elég sok nehézséget okoz növendéknek 
és tanárnak egyaránt. A IV. osztály azon növendékei, akik a líceum I— 
III . osztályában egyes tárgyak gyakorlati részéből fel voltak mentve, a 
IV. osztályban felmentést többé nem nyerhettek és ezért e. tárgyak gya-
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41 . korlati részéből kielégítő eredményt alig tudtak felmutatni. Nehézséget 
okoz a taní tásban az a körülmény js, hogy alig lehet beszerezni azon 
tárgyak tankönyveit , amelyek a régi tanítóképző-intézet alsóbb osztályai-
ban voltak használatosak és jelenleg a megváltozott tanterv mellett a 
tanítóképző-intézet IV. és V. osztályának a tárgyai. A növendékek száma 
mind a három intézetben lényegesen emelkedett. Miskolcon 207-ről 
223-ra, Sopronban 138-ról 156-ra é s Szarvason 86-ról 110-re. Az evan-
gélikus növendékek száma a három intézetben együttesen 206-ról 223-
ra emelkedett. Anyanyelv szerint Miskolcon és Szarvason 1—1 német 
anyanyelvűn kívül mind magyar anyanyelvű, míg Sopronban a ma-
gyar anyanyelvüeken kívül 28 német és 1 vend anyanyelvű növendék 
van. Előmenetel szempontjából mindhárom intézet igen megnyugta tó 
statisztikai adatokat közöl. í g y 489 növendék közül összesen 23 növen-
dék nyer t egy tárgyból és 19 több tárgyból elégtelen osztályzatot. 

Tanítói oklevelet a három intézetben összesen 89 növendék nyert . 
Miskolcon 39-en, Sopronban 22-en és Szarvason 28-an. Kántori okle-
velet nyer t Miskolcon 14 és Sopronban 17 jelölt. 

A soproni intézet hatalmas internátusa most van épülőben és remél -
hető, hogy 1943. évi szeptember havában az intézet bentlakó növen-
dékei már az ú j internátusban nyerhetnek elhelyezést. A miskolci ta-
nítóképző-intézet szárnyépülete folyó évi január havában fejeződött be. 
Ez az építkezés tette .lehetővé a növendékek létszámának ily rohamos 
emelkedését. 

A tanárhiány, — mely bevonulások és lemondások miatt állott 
elő, — fokozottabb munkát rótt a csökkentett létszámú tantestületekre. 
Az igazgatók jelentéseiből mégis az tűnik ki, hogy a tanulók n a g y 
része ezekben a kivételes időkben is eredményes munkásságot fej tet t 
ki irodalmi, egyházi és társadalmi téren egyaránt . 

IV. Polgári iskolák. 

1. Aszódi leánynevelő-intézet. 

(Polgári leányiskola és háztartási-gazdasági szaktanfolyam.) 

Igazgatója Kolofont Erzsébet. A polgári leányiskola mellett a mult 
tanévben már mindkét évfolyama működött a háztartási-gazdasági szak-
tanfolyamnak. A tanulók száma tovább emelkedett, s ez nagy mérték-
ben folytatódik a folyó tanévben is (169-ről 227-re). 

Az if júság valláserkölcsi nevelését az If júsági Luther-Szövetség, a 
vasárnapi istentiszteleten való részvétel, úrvacsoraosztás, csendes napok, 
vallásos esték és bibliakörök szolgálták. Az intézetben önképzőkör, sport-
kör és énekkar is működött. Az iskolának 9 tanára volt, egy állás nem 



•volt betöltve. Az intézettel kapcsolatban internátus is működik. A tanév 41-42. 
folyamán az iskola megünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. 

2. Rozsnyói koedukációs polgári iskola. 
Igazgatója Gérec-z István. Az ifjúság vallásos nevelését szolgálták 

a naponkénti templomi áhítat és bibliamagyarázat, a vasárnapi isten-
tiszteleten való részvétel, az úrvaesoravétel, a csendes napok, vallásos 
ünnepélyek és az Ifjúsági Luther-Szövetség. Az intézetben 11 tanár mű-
ködött, 4 tanári állás nem volt betöltve. A tanárhiány nagy nehézsé-
geket okozott az iskola vezetésében. A tanulók száma nagy mértékben 
emelkedett, s az emelkedés a folyó tanévben JS tovább tart. A nyilvános 
tanulók száma a mult tanévben 299 volt, ezidén 341. Az iskolában két 
önképzőkör, Ifjúsági Vöröskereszt-Egyesület és sportkör működött. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentéseket tudomásul veszi. 

42. (K.) Az egyetemes presbitérium a tanügyi bizottság jelentése 
alapján beterjeszti a közép- és középfokú iskolákra vonatkozó statiszti-
kai jelentését. 

I. K ö z é p i s k o l á k . 

A) Kimutatás a tanárokról. 
1. F i ú i s k o 1 á k. . 

Sorsz \ 7 isk-nla Osztályok Rendes Helyettes Óraadó Tanárok szá-
szama tanár tanar tanár ma összesen 

1. Aszód . . . 8 11 4 — 15 
o. Békéscsaba . . . 8 15 1 1 17 
3. Budapest . . . . . . 13 24 1 1 26 
4. Orosháza . . . . . . 8 7 2 2 11 
•5. Szarvas . . . . . . . 9 11 o o 2 16 
6. Bonyhád . . . . . . . 8 12 2 1 14 
7. Sopron . . . . . . . 8 14 1 3 18 
8. Nyíregyháza . . . 8 13 — . 2 15 
-9. Rimaszombat . . . 8 6 10 2 18 

10. Rozsnvó . . . . . . . 4 í> o 7 — 10 

i Összesen 82 116 31 14 160 

2. L e á n y i s k o l á k . 
1. Budapest . , . . . . , 13 19 2 5 26 
2 , Kőszeg . . . . . . . ,8 15 1 1 17 
•o 
•o. Nyíregyháza . . .. . . 8 13 1 2 16 

Összesen 29 47 4 8 59 



a) A tanulók száma. 
1. F i ú i s k o l á k . 

Sorsz. Az iskola Osztályozott 
nyilvános tanuló 

Osztályozott 
magántanuló Összesem 

1. Aszód . . . . 312 52 364 
2. Békéscsaba . . . . . . . 317 4 321 
3. Budapest 
4. Orosháza . . . . 

. . . . 675 

. . . . 136 
5 

118 
680 
254 

5. Szarva^ . . . . '332 51 383 
6. Bonyhád . . . . 
7. Sopron 
8. Nyíregyháza . . . 
9. Rimaszombat . . . 

. . . . 286 

. . . . 275 

. . . . 418 

. . . . 305 

55 
5 

16 
16 

341 
280 
434 
321 

1Q.; Rozsnyó . . . . 177 — 177 

Összesen . . . . . . . 3233 ' 322 3555 

2. L e á n y i s k o l á k . 

1. Budapest 58Ö 5 585 
2. Kőszeg 163 5 168 
3. - Nyíregyháza , . 1 253 15 268 

Összesen 996 25 1021 

b) A tanulók vallása. 

Sorsz. Az iskola Evang. Ref. Unit. j^J* J ^ ^eh Bapt. Angi. Izr. 

1. Aszód . . . . 132 26 — 189 — — 2 — 15 
2. Békéscsaba, .. 128 30 1 126 — 4 — — 32 
3. Budapest . . . 432 114 2 (51 — — 1 — 70 
4. Orosháza . . 143 27 — 63 — 2 — — 19 
.5. Szarvas . . . 222 40 — 103 — 2 — — IS 
6. Bonyhád . . . 136 48 — 138 2 3 — — 14 
7. Sopron . . . 241 13 — 20 — — 1 — & 
8. Nyíregyháza . 120 186 — 38 16 — — — ; 74 
9. Rimaszombat . 57 113 — 131 2 — — — 18 

10. Rozsnyó . . . 67 33 — 73 3 — — — 1? 
Összesen . . . 1678 630 3 942 23 11 4 — 264 
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Sorsz. Az iskola 

1. Budapest . . 
2. Keszeg' . . 
3. Nyíregyháza 

Összesen 

2. L e á n y i s k o l á k . 42 . 

Evang. Ref. Unit. ^ m . Gör. Gör. R a p t Angi. Izr. 

331 129 9 42 — — — 1 73 
, 94 30 — 41 — — — — 4 

96 99 — 9 5 — — — 59 

521 258 92 136 

Az evangélikus tanulók százaléka: 

a fiúiskolakhan: ! 

Aszód 36, Békéscsaba 40, Budapest 64, Orosháza 56, Szarvas 
58, Bonyhád 40, Sopron 86, Nyíregyháza 28, Rimaszombat 18, Rozsnyó 38-; 

a leányiskolákban: 

Budapest 56, Kőszeg 56, Nyíregyháza 36. 

c) A tanulók anyanyelve. 

1. F i ú i s k o 1 á k. 
Sorsz. Az iskola Magyar Német Szlovák Egyéb 

1. Aszód . X- . . . . . . 364 — — — 

2. Békéscsaba . . . . 312 1 7 1 
3. Budapest . . . . . . . 675 4 — 1 
4. Orosháza . . . . . . . 254 — - — 

5. Szarvas . . . . . . . 383 — .— .— 
6. Bonyhád . . . . . . . 309 31 — 1 
7. Sopron . . . 952 28 — — 

8. Nyíregyháza . . . . 434 — — — 

9. Rimaszombat . . . . 311 — 10 .— 
10. Rozsnyó . . . 166 o-O 8 — 

Összesen . . . . . . . 3460 67 25 3 

2. L e á n y i s k o l á k . . 
1. Budapest . . . , . . . . 570 12 2 1 
2. Kőszeg . . . . . . 162 7 . — 

3. Nyíregyháza . . . . . 268 — — __ 
Összesen . . . . . . . 1000 19 2 1 
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4 2 cl) A tanulók előmenetele. 

1. F i ú i s k o l á k . 
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1. Aszód . . 1 8 1 3 8 3 1 8 1 4 3 ' 2 6 1 9 4 0 

2 . Békéscsaba . . . . 1 6 1 9 9 2 1 2 9 4 2 2 3 2 0 2 2 

3 . Budapest . . . . . 8 6 4 3 2 5 0 2 3 1 5 2 1 3 1 0 6 0 

4 . Orosháza . . . . . 2 7 1 9 8 4 9 7 1 8 9 1 6 1 7 

5 . Szarvas . . . . . . 4 0 2 6 8 6 1 8 5 3 7 9 1 2 3 8 

6 . Bonyhád . . . . . 2 0 2 5 9 5 1 6 6 2 9 6 ' 1 0 3 6 

7 . Sopron . . . . . . 1 9 1 4 9 1 1 2 2 2 6 8 1 2 2 3 

8 . Nyíregyháza . . 1 3 3 6 9 6 2 0 6 5 0 3 3 1 9 4 4 

9 . Rimaszombat . . 1 2 1 6 1 0 2 8 0 3 1 2 1 1 6 3 6 

1 0 . Rozsnyó . . . . 5 1 3 5 2 5 8 2 2 2 7 2 8 — 

Összesen . . . . 2 5 6 2 2 4 1 0 3 1 1 4 5 5 3 5 0 1 7 5 - — 3 1 6 

2. L e á n y i s k o l á k . 

1 . Budapest . . . . . 4 6 5 4 2 3 2 2 1 1 
Q 1 o l 1 1 7 6 9 

2 . Kőszeg . . . . . . 1 8 1 6 7 1 5 6 7 — 4 1 6 

í j o. Nyíregyháza . . 4 8 3 6 9 6 6 9 1 1 8 1 1 2 9 

Összesen . . . . . . 1 1 2 1 0 6 3 9 9 3 3 6 4 9 1 9 — 1 1 4 

C) Kimutatás az Iskolai díjakról. 

1. Aszód 173.—— 233.—P 
2. Békéscsaba 165.—— 290.—» 
3. Budapest (fiúgimn.) 156.— — 476.— » 
4. Orosháza — 150.— » 
5. Szarvas 148. 248.— » 
6. Bonyhád 150.-, 170.— » 
7. Sopron —142.— » 
8. Nyíregyháza (fiúgimn.) —154.— » 
9. Rimaszombat . —139.— » 

10. Rozsnvó 180. 240.— > 
11. Budapest (leánygimn.) 156.——4 36.— > 
12. Kőszeg 135. 167.—» 
13. Nyíregyháza (leánygimn.) . . . . . . . . . .— 140.— » 
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D) Kimutatás az internátusokról és tápintézetekről. 

Sorsz. Az iskola Az internátusi 
tanulók létszáma 

Az internátusi 
évi díj 

A tápinté 
zetí évi dí; 

1. Aszód . . . 64 750 P 
2. Békéscsaba oo 700 » 
3. Budapest (fiúgimn.) . . . 
4. Szarvas . . 4.") 700 » 500 P 
5. Bonvhád , . . 71) 600 » 420 » 
6. Sopron . . . . 5 0 - 3 2 850 » 550 » 
7. Nyíregyháza (fiúgimn.) . . . 46 900 » 
8. Rimaszombat . . . 41+20 600—750 » 
9. Rozsnyó 700 » 

10. 1200 » 
11. Nyíregyháza (leánygimn.) . . 26 

II. Tanító-, tanítónőképző-intézetek és líceumok. 

A) Kimutatás a tanárokról. 
N 
m A ry lolrnl Q Osztálvok Rendes Helyettes Óraadó Gyak. isk. Tanárok 
"c 35 

í\Zi laivUld száma tanár tanár tanár tanitó száma ossz. 

1, Miskolc . . . . . . 5 6 1 ,1 9 10 
2. Sopron . . . . . . 5 8 — - — 2 10 
3. Szarvas . . . . . . 5 5 2 2 1 10 

Összesen . . . 15 19 o D o O 5 30 

B) Kimutatás a tanulóifjúságról. 

1. F i u i s k o 1 á k . 

Miskolc Sopron Összesen 
Vizsgát tett tanulók száma . . . . 223 156 379 
A tanulók vallása: 

Evangélikus 56 109 165 
Református 88 2 90 
Hóm. kath 65 44 109 
Gör. kath. . , 13 — 13 
Gör. kel 1 — 1 
Baptista — 1 1 

'A tanulók anyanyelve: v 
Magyar : 222 127 249 
Német 1 28 29 
Vend — i i 
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A tanulók előmenetele: Miskolc Sopron Összesen 

Kitűnő — 10 10 
Je les 6 7 13 
J ó 92 46 138 
Elégséges 111 71 182 
Egyből elégtelen 9 11 20 
Többől elégtelen - 4 11 15 
Az elégtelenek százaléka . . . . .5.8 14 
Tanítói oklevelet nyer t . . . . 39 22 61 
Kántori oklevelet nyer t . . . . 14 17 31 

2. L e á n y i s k o l a. 

Szarvas 
Vizsgát tett tanulók száma 110 

A tanulók vallása: 
Evangélikus <38 
Református . 25 
Róm. kath. . 26 
Gör. keleti 1 

A tanulók anyanyelve: 
Magyar 109 
Német 1 

A tanulók előmenetele: 
Kitűnő 1 
.Teles 11 
J ó 62 
Elégséges 29 
Egyből elégtelen 3 
Többől elégtelen 4 
Az elégtelenek százaléka . 6.3 
Tanítói oklevelet nyer t 28 

M. Polgári iskolák. 

A) Kimutatás a tanárokról. 

Osztályok Rendes Helyettes Óraadó Tanárok 
száma tanár tanár tanár szama ossz. 

Aszód . . . . 6 8 1. — 9 

Rozsnyó . . . . . . . . 6 4 4 . 3 11 

Összesen . . . . . 12 13 5 3 20 , 
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B) Kimutatás az ifjúságról. 42-45, 

Aszócl Rozsnyó Összesen 
Vizsgázott nyilvános tanulók száma 150 299 449 
Vizsgázott magántanulók száma 19 43 62 

Összesen 169 342 511 

A tanulók vallása: Aszód Rozsnyó Összesen 
Evangélikus 65 121 186 
Református 22 132 154 
Hóm. katholikus . . . . . > . . 73 75 148 
Baptista 1 — . 1 
Izraelita 8 14 22 

Összesen 169 342 511 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

43. (K.) Az egyetemes presbitérium az egyetemes tanügyi bizott-
ság munkálata alapján beterjeszti a népiskolákra ós a továbbképző is-
kolákra vonatkozó statisztikai jelentését. 

1, Mindennapi népiskoláinkban 776 rendes, segéd- és helyettes t a -
nító, köztük 154 nő 38.762 tankötelest tanított. Az evangélikus ta-
nulók száma 33.519, a másvallás.úaké 5243 volt. 

2. Továbbképző népiskoláinkban 6717 növendék tanult, akik közül 
5910 evangélikus és 807 más vallású volt. 

Tudomásul szolgál. 

44. (K;)Az egyetemes presbitérium az egyetemes tanügyi bizottság 
jelentése alapján előterjeszti, hogy az egész egyházegyetem területén 
9147 gyermek részesült konfirmációi oktatásban. 

Tudomásul szolgál. 

45. (K.) Az egyetemes presbitériumnak a tanügyi bizottság jelenté-
sén alapuló előterjesztéséből 

az egyetemes közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy egy-
házunk is bekapcsolódott a falusi tehetségmentés országos munkájába,, 
aggályosnak tart ja azonban, hogy az egyelőre érvényben lévő állami in-
tézkedés értelmében annak fedezetéről nem az állam gondoskodik, ha-
nem azt a többi gimnáziumi tanuló szüleire hárí t ja át. Addig is, míg 
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45^49. a z állam költségvetésében biztosítja a tehetségmentés pénzügyi fe-
dezetét, szükségesnek tart ja, hogy ugyanolyan összegű díjakat szed-
jenek erre a célra gimnáziumainkban is, mint az állami gimnáaiu-
mokban, s hogy ezeket a díjakat minden evangélikus fiú- és leány-
gimnázium már a folyó tanévre is szedje és az egyetemes egyházi 
pénztárba befizesse. Az egyetemes közgyűlés elnökségének erre vo-
natkozó intézkedését megnyugvással veszi tudomásul és az evan-
gélikus járulékalap szabályzatának elkészítésével dr. Ruhmann Je-
nő gimnáziumi igazgatót. bízza meg. 

46. (K.) Az egyetemes presbitérium előterjesztvén az egyetemes 
tanügyi bizottságnak a dunántúli egyházkerület felterjesztésén alapuló 
s a presbitérium által magáévá tett, idevonatkozó javaslatát, 

az egyetemes közgyűlés felhívja az egyházegyetem kebelébe 
tartozó valamennyi elemi iskola tanítójának figyelmét a tehetséges, 
szegény falusi magyar fiúk gimnáziumi nevelésének ügyére s uta-
sítja őket az arra érdemes tanulók kiválogatására és az illetékes 
tanügyi hatóságoknak való bejelentésére. 

47. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottságéval egybehangzó, a dunántúli egyházkerület felterjesztésén ala-
puló javaslatára 

elhatározza az egyetemes közgyűlés, hogy a közép- és közép-
fokú iskolák tan ár szükségletének biztosítása végett kezdeményező 
lépéseket tesz evangélikus közép- és középfokú iskoláink fenntar-
tóinál olyan alap létrehozására, melyből megfelelő összegű évi ösz-
töndíj adományozásával közép- és középfokú iskoláink utánpótlása 
biztosítható volna. 

48. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottságéval egybehangzó, a dunántúli és a tiszai egyházkerület felter-
jesztésén alapuló javaslatára 

az egyetemes közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy a tanárok 
és a tanítók fizetésének korszerűsítését szorgalmazza a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternél, úgyhogy a VII. fizetési osztályt min-
den tanító elérje. 

49. (K.)Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bizott-
ság javaslatán alapuló előterjesztésére 

felkéri az egyetemes közgyűlés az elnökséget, szorgalmazza a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternél, hogy mindazoknak a tani-
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toknak, akik az első világháború alatt szerezték meg tanítói okle- 49 -53 
velüket, ezután azonnal bevonultak katonai szolgálatra, csak le-
szerelésük után tudtak tanítói állásba jutni s ennek következtében 
egy egész fizetési fokozattal vannak hátrányban katonai szolgála-
tot nem teljesített kartársaikhoz képest, katonai szolgálata tanítói 
szolgálati idejébe beszámítást nyerjen. 

50. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottság' javaslatán alapuló előterjesztésére 

felkéri az egyetemes közgyűlés az elnökséget, tegyen lépéseket a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternél a tanítói kezdőfizetés ked-
vezőbb megállapítására, a helyettes tanítói rang megszüntetésére s 
a katonai szolgálatban és a helyettesítésben eltöltött időnek a szol-
gálati időbe való beszámítására. 

51. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bizottsá-
géval egybehangzó, a dunáninneni egyházkerület felterjesztésén alapuló 
javaslatára 

kimondja az egyetemes közgyűlés, liogy kívánatosnak tar t ja 
egyetemes iskolai alap létesítését oly formában, hogy az iskolát 
fenn nem tartó gyülekezetek iskolai adót legyenek kötelesek fi-
zetni, s ebből az arra rászoruló iskolafenntartók segélyt nyerjenek. 

52. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottságéval egybehangzó, a dunántúli egyházkerület felterjesztésén ala-
puló javaslatára 

kimondja az egyetemes közgyűlés, hogy szükségesnek ta r t ja Or-
szágos Evangélikus Törpeiskolai Alap létesítését, amelyből bizto-
sítható legyen az evangélikus törpeiskolák fenntartása. 

53. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottság javaslatán alapuló előterjesztésére 

kimondja az egyetemes közgyűlés, hogy a nyolcosztályos evan-
gélikus népiskola tanítója nevelő-oktató munkájában az állami tan-
tervet és utasításokat köteles alkalmazni, azzal a különbséggel, hogy 
az állami tanterv anyagából kihagyja a népiskolai előadó terveze-
tében felsorolt, katholikus jellegű tanítási egységeket s helyettük 
felveszi ugyancsak a tervezetben összefoglalt, evangélikus szellemű 
tanítási egységeket. Elhatározza továbbá a tantervi módosítások ki-
nyomatását s minden evangélikus tanító rendelkezésére bocsátását. 
Utasítja az iskolai bizottságokat, hogy a tanítók jelöljék meg az ál-
lami tanterv megfelelő kötetein az elrendelt módosításokat. 
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54-58. 54. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottság előterjesztésén, alapuló javaslatára 

az egyetemes közgyűlés elhatározza, liogy a tanügyi bizottság 
útján elkészítteti minden iskolafaj részére az egységes tanmenetet, 
helyet hagyván benne a helyi vonatkozások felhasználására. 

55. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottságéval egybehangzó, a bányai egyházkerület felterjesztésén alapuló 
javaslatára 

azzal a felhívással fordul az egyetemes közgyűlés az egyház-
községekhez, hogy a tanyai tanítók részére már ebben az évben 
folyósítsák a tanyai működési pótlékot, nehogy tanyai iskoláink 
tanító nélkül maradjanak. 

56. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottságéval egybehangzó, a bányai egyházkerület felterjesztésén ala-
puló javaslatára 

elrendeli az egyetemes közgyűlés, hogy minden evangélikus 
nép- és középiskolában emlékezzenek meg a folyó tanévben Tesse-
dik Sámuel életéről, úttörő gazdasági munkásságáról, a falu lakos-
ságának nevelésére és a háziipar meghonosítására szolgáló törek-
véseiről, egyszersmind elhatározza, hogy Tessedik Sámuel szolgá-
latait emlékfüzet kiadásával is megörökíti s ezt minden evan-
gélikus nép- és középiskolában kiosztatja, 

57. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottság javaslatán alapuló előterjesztésére 

kimondja az egyetemes közgyűlés, hogy szükségesnek tar t ja az 
evangélikus középiskolák tanulmányi felügyeletének egyetemes jel-
legű megszervezését. 

58. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottságéval egybehangzó, a vallástanítási albizottság előterjesztésén ala-
puló javaslatára 

felkéri az egyetemes közgyűlés az elnökséget, tegyen lépé-
seket a vallás- és közoktatásügyi miniszternél, hogy az állami hit-
oktatók, szolgálati idejüknek megfelelően, fizetés tekintetében min-
dig olyan előlépésben részesüljenek, mint az állami középiskolai 
tanárok. 



. 59. (K.) Az egyetemes presbitérium javaslatára 

felkéri az egyetemes közgyűlés az; elnökséget, tegyen lé-
péseket a vallás- és közoktatásügyi miniszternél az orosházi gim-
názium V—VIII. osztályai nyilvánossági jogának elismerésére s az 
iskola működését biztosító fizetéskiegészítő államsegély kiutalására. 

60. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottság jelentésén alapuló előterjesztésére 

tudomásul veszi az egyetemes közgyűlés, hogy az Országos 
Evangélikus Tanáregyesület illetékes bizottsága az 1942/43. tanévre 
az Evangélikus Tanárok Neveltetési Alapjából egyetemi és főis-
kolai tanulmányokat folytató tanárgyermekeknek 5800 P tanulmányi 
segélyt utalt ki. 

61. (K.) Az egyetemes presbitérium az egyetemes tanügyi bizottság 
előterjesztése alapján javasolja a következő tankönyvek engedélyezését: 

1. Kádár—Kanszky: Földrajz, liceum és leánylic. II. oszt számára 
(967/1941—42. sz.), (bírálta vitéz Lenky Jenő). 

2. Csekő—Jeges: Természettan, lic. IV. oszt. számára (968/1941—42. 
sz.), (bírálta Molitor Gusztáv). 

3. Pintér—Bence: Magyar Irodalomtörténet II . rész, gimn. és le-
ánygimn. VIII. oszt. (3152/X/1941—42. sz.), (bírálta dr. Ruhmann Jenő). 

4. Fest—Országh—Szenczi: Angol nyelvkönyv IV. rész, gimn. és 
leánygimn. VIII. oszt. (3148/1941—42. sz.), (bírálta Spanner Géza). 

5. Komis: A pszichológia és logika elemei, gimn. számára (3163/ 
1941—42. sz.), (bírálta Ijjas Lajos). 

6. Kornis: A pszichológia és logika elemei, leánygimn. számára 
(2964/1941—42. sz.), (bírálta clr. Zelenka Margit). 

7. Szijjártó—vitéz Fraknóy—Renner: Kísérleti fizika II. rész, gimn. 
és leánygimn. VIII. oszt, (3148/1941—42. sz.), (bírálta Arató István). 

8. Honvédelmi Ismeretek c. segédlet-sorozat I. kötet (3617/1941— 
42. sz.), (bírálta dr. Ruhmann Jenő, Somogyi Béla). 

9. Honvédelmi Ismeretek c. segédletsorozat II. kötet (3781/X/1941 
—42. sz.), (bírálta dr. Ruhmann Jenő, Somogyi Béla). 

10. Honvédelmi Ismeretek c. segédletsorozat III . kötet (103/1942— 
43. sz.), (bírálta dr. Kamondy Zoltán, Leitner József). 

11. Honvédelmi Ismeretek c. segédletsorozat IV. kötet (74/1942— 
43. sz.), (bírálta dr. Ruhmann Jenő, Ijjas Lajos). 
12. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv, gimn. és leánvgimn. VIII. 
oszt. (111/1942—43. sz.), (bírálta dr. Bánkúti Dezső). 
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13. Jónás : Mennyiségtan, giran. és leánygimn. VIII. oszt. számárat 
(113/X/1942—43. sz.), (bírálta dr. Benner János). 

14. Dr. Györy Aranka: Műalkotások ismertetése, középisk. VII. oszt 
(115/1942—43. sz.), (bírálta dr. Ruhmann Jenő). 

15. Bárány László: A protestánsok harca az egyenjogúságért c. 
táblázat (187/1942—43. sz.), (bírálta dr. Gaudy László). 

16. Varga, Z.: A Magyar nemzet története, gimn. és leánygimn. 
VIII. oszt. (271/1942—43. sz.), (bírálta Harsányi Gyula). 

17. Benigny: Német nyelvtan, középisk. felsőbb oszt. (282/1942— 
43. sz.), (bírálta dr. Bánkúti Dezső). 

18. Vértesi Z.: Religionslehre c. könyvéhez Anhang (304 1942—43. 
sz.), (bírálta dr. Gaudy László). 

19. Vértesi Z.: Vallástanhoz Függelék (305/1942—43. sz.), (bírálta 
dr. Gaudy László). 

20. Nagy J . Béla: Magyar Nyelvkönyv, gimn. és leánygimn. VII— 
VIII. oszt. (359/1942—43. sz.), (bírálta Lándori Nándor). 

21. Nagy Miklós—Dombi Béla: Természettan, gimn. és leánygimn. 
VIII. oszt, számára (411/942—43. szám.), (bírálta Arató István). 

22. Dr. Kun Sándor—dr. Törös László: Latin olvasókönyv, (Taci-
tus) gimn. és leánygimn. VIII. oszt. számára (269/942—43. szám.) r 

(bírálta dr. Remport Elek). 
23. Kemény Lajos: Bibliai történetek, elemi isk. I—II. oszt. számára. 
24. Kemény L.: Bibliai történetek, elemi isk. III—IV. oszt. számára.. 
25. Groó Gyula: A Szentírás, középisk. VII. oszt. számára, 
26. Dr. Wiczián—dr. Sólyom: Az egyház története I., középisk. 

V. oszt, 
27. Dr. Wiczián—dr. Sólyom: Az egyház története II., középisk. 

VI. oszt. 
28. D. Kapi Béla: "Egyetemes és magyar protestáns egyháztörténet, 

elemi isk. V—VI. osz t 
29. Zsigmond Ferenc: Magyar Irodalmi Olvasókönyv II., prot. gimn. 
és leánygimn. VII. oszt. sziámira (269/1942—43. sz.), (bírálta dr. Rem-
port Elek). 

30. Dr. Kún Sándor—dr. Törös László: Latin Olvasókönyv. Szemel-
vények Horatius műveiből, gimn. és leánygimn. VIII. oszt számára 
(112/1942—43. sz.), (bírálta dr. Remport Elek). 

31. Mérey—Sárközi—Lovas: Mennyiségtan, gimn. és leánygimn. 
VIII. oszt számára (486/1942—43. sz.), (bírálta Polgár Dezső). 

Az egyetemes közgyűlés az engedélyezésre javaslatba hozott 
tankönyveket engedélyezi. , 
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62. (K.) Az egyetemes presbitérium bejelenti a következőket. 

Az egyházi főjegyző, Zongor Béla, továbbá Magyar Géza és dr. 
Pass László egyházi aljegyző lemondott. — Az egyetemes presbitérium 
tagjai közül Bartos Pál nyugalomba ment, Kardos Gyula püspökké, 
Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelővé választatott, Szent-Iványs 
József pedig elhalálozott, — Az egyetemes törvényszék tagjai közül clr. 
Konkoly Elemér és Mihalovics Samu lemondott. -—Az egyetemes szám-
vevőszék elnöki tisztségéről Mihalovics Samu, tagságáról pedig Magyar 
Géza lemondott. — A tanügyi bizottság tagjai közül Bartos Pál nyuga-
lomba ment, Kardos Gyula püspökké választatott, Zongor Béla lemon-
dott. — A vallástanítási albizottság tagjai sorából Bartos Pál nyuga-
lomba ment, Kardos Gyula püspökké választatott. — Az ifjúsági belmisz-
sziói bizottság tagjai közül Kardos Gyula püspökké választatott. — A 
theológiai bizottság tagjai közül Mihalovics Samu és Zongor Béla le-
mondott. — A lelkészképesítő bizottság egyházkerületi osztályainak 
tagjai közül Kardos Gyula püspökké választatott, Mihalovics Samu és 
Zongor Béla lemondott. -— Az alkotmány- és jogügyi bizottság tagjai 
közül Bándy Endre nyugdíjba mént. Laszkáry Gyula egyházkerületi fel-
ügyelővé választatott. — A pénzügyi bizottság tágjai közül Mihalovics 
Samu és Zongor Béla lemondott. -— A Szigethy—Halász—Brósz-alapít-
ványi bizottságban, mivel az egyetemes főtitkár hivatalból tagja lett, 
helye betöltendő. — A nyugdíjintézeti bizottság tagjai közül Mihalovics 
Samu lemondott, — A Luther-Otthon-szemináriumi bizottság az intézet 
új szervezeti szabályzata következtében megszűnt, helyette megalakí-
tandó a Luther-Otthon nagybizottsága, — Az egyetemes énekügyi bi-
zottság' tagjai közül D. Kovács Sándor elhalálozott-, Ligeti Ecle nyuga-
lomba ment. — A Theológusok Otthona lielyi bizottságának tagjai közül 
Forster Gusztáv kiesik, clr. Jánossy Lajos, clr. báró Poclmaniczky Pál, 
clr. Zergényi Artúr és Ivlausz Lajos lemondott. — Az adóalapi bizott-
ság tagjai közül Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelő lett, Mihalo-
vics Samu lemondott. — A liturgiái bizottság tagjai közül Magyar Géza 
lemondott, 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentésben foglaltakat tudomásul 
veszi, az elhunytak szolgálatait jegyzőkönyvében megörökíti; a szol-
gálatból kiváltakkal szemben köszönetét nyilvánítja és a megürese-
dett helyekre vonatkozólag — az egyetemes presbitérium javaslata 
alapján — a következő határozatokat hozza: 

egyházi főjegyzővé Németh Károly esperest, egyházi aljegyzővé 
Joób Olivért választja meg; 

a presbitériumban Benkóczi Dániel, dr. Jánossy Lajos, Purgly 
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62-63. Lajos és dr. Streieher Andor póttagok rendes taggá lépnek elő; 
a törvényszék bíráiul dr. Vietórisz Gyula, dr. Csengődy La-

jos és Molitórisz Jánost, jegyzőjéül dr. Borostyánkői Lászlót, 
a számvevőszék elnökéül dr. Pass Lászlót, tagjául Szűcs Sándor 

és Varga Lászlót választja meg; 
a tlieológiai bizottságban lic. Fizély Ödön rendes taggá lép elő; 
a lelkészképesítő bizottság egyházkerületi osztályaiban Pod-

hradszkv János, Szekej András és Budakor Oszkár rendes taggá 
lép elő, póttaggá Péter Henrik és Szabó József, 

a pénzügyi bizottság tagjává dr. sárvári Landgraf Dezsőt, 
a Szigethy—Halász—Brósz-alapitványi bizottság tagjává Wolf 

Lajost, 
a nyugdíjintézeti bizottság tagjává Kirchner Rezsőt választja 

meg, 
a Luther-Otthon nagybizottságába a következőket választja 

meg: ügyvezető alelnök: Sándy Gyula, tagok: Arató István, dr. Bán-
kúti Dezső, dr. Bélák Sándor, dr. Domanovszkv Sándor, clr. Jugo-
vics Lajos, Kemény Lajos, dr. Melich János, dr. Scliolt'z Oszkár, 
örökös tiszteletbeli tagok: dr. Mágócsy-Dietz Sándor, dr. Mikler Ká-
roly; 

a levél- és könyvtári bizottság tagjaivá clr. Vácz Elemér és clr 
Klein Gáspárt , 

a Theológusok Otthona helyi bizottságának tagjaiul dr. Hertay 
Zoltán, D. dr. Prőhle Károly, Rátz Egon, dr. Sólyom Jenő és clr. 
Zergényi Pál t , 

az adóalapi bizottság tagjául Fadgyas Aladárt választja meg. 
A többi megüresedett rendes és póttagsági helyeket az egyete-

mes közgyűlés nem tölti be. 
Tudomásul veszi az egyetemes közgyűlés a református egyház 

egyetemes konventjének a két protestáns egyházat közösen ér-
deklő ügyek tárgyalására kiküldött bizottság református tagjainak 
sorában beállt változásokra vonatkozó határozatát és annak a neve-
zett bizottság névjegyzékében való keresztülvitelét elrendeli. 

63. (W.) Az egyetemes presbitérium előterjesztése alapján tárgyalja 
az egyetemes közgyűlés a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egye-
sülete, a dunáninneni, dunántúli és tiszai egyházkerületből érkezett fel-
terjesztésekben foglalt azokat a panaszokat, melyek több oldalról me-
rültek fel a lelkészek kereseti-, jövedelmi-, és vagyonadójával kapcso-
latban. E panaszok szerint az adóhivatalok több esetben jövedelemadó-
val terhelik meg a 3.600.— P-t meg nem haladó lelkészi javadalmakat, 
holott az 1927. évi 500/P. M. sz. rendelet és az ahhoz kiadott 1927. évi 
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50.000. sz. Utasítás szerint: »Hem esnek jövedelmi adó alá az egyházi63-64 
javadalmasok, ha az évi 3.600.— P-t nem haladják meg- az alkal-
mazottak kereseti adója alá eső szolgálati illetmények és ellátások.« 
Sérelmes az is, ha jövedelmi adóval megterhelik a 3.600.— P-t meg-
haladó javadalmat abban az esetben, ha ez a javadalom csak a drága-
sági pótlék összegével együtt emelkedik 3.600.— P fölé. Több esetben 
előfordult az is, hogy a lelkész természetben élvezett lakásának bérér-
téke után is vetettek ki a lelkészre jövedelmi- és kereseti adót. Ugyan-
csak megtörtént, hogy a gyülekezet tulajdonában lévő földre — mely 
után pedig kivetik a földadót és tartozékait, azután az illetékegyenér-
téket is — mivel azt a földet a lelkész használja, kivetik a javadalmi föld 
után a jövedelmi- és vagyonadót is. Ügy, hogy van kongruás lelkész, 
aki évi 800.— P adót is fizet, A lelkész munkája a nemzet közösségét 
-szolgálja, éppen ezért sérelmes, hogy a köztisztviselőkkel szemben, töb-
bek között adóztatás szempontjából is, méltánytalanul hátrányos hely-
zetbe kerül. 

Az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a kormányhoz, 
hogy a lelkészek a jövedelmi- és kereseti adók kivetésénél a köz-
tisztviselőkkel azonos elbánás alá vétessenek. 

Addig is, míg a kormány ilyen értelmű rendelkezést ad ki, meg-
keresi az egyetemes közgyűlés a pénzügyminisztert, hogy 

a) változtassa meg a jövedelem-és vagyonadóról szóló 1927. évi 
500/P. M. sz. Hivatalos összeállítást, valamint az 1940. XXII . t.-c. 
28—37. szakaszainak rendelkezését oly módon, hogy vagy emelje 
fel a magántisztviselők jövedelmének értékhatárát az állami tiszt-
viselőknek juttatott rendkívüli drágasági segély megállapított szá-
zalékával, vagy pedig a tisztviselőknél drágasági segély címén jut-
tatott százalékos emelkedést liozza levonásba a jövedelem- és va-
gyonadó alapjából; 

b) a lelkészek utáni jövedelmi adómentesség tárgyában adjon ki 
olyan rendelkezést, mely szerint az adóhivatalok az 1927. évi 500/ 
P.M. sz. Hivatalos Összeállítás K.H.Ö. 16. §. 2. bekezdéséhez fűzött 
Utasítás harmadik bekezdésének második pontjában és a Buda-
pesti Közlöny 229/1940. számának 139.700/1940. VII. P. M. számú 
rendelete 4. §.-ában foglaltakhoz tartsák magukat és olyan laká-
sok lakbérértéke után, amelyeket a lelkészek az egyházközségtől 
természetben élveznek, ne vessenek ki se jövedelmi-, se kereseti 
adót. 

64. (W.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a dunántúli egyliáz-
'keriilet felterjesztését aziránt, hogy a segédlelkészek és missziói helyet-
les lelkészek javadalmának rendezését segítse az egyetemes közgyűlés 
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' 64 -65 . o ly^ 1 megoldásra, hogy a segédlelkészek lakás- és teljes ellátáson felül 
havonként 80.— P-s, a missziói helyettes lelkészek pedig havi 150.— 
P-s díjazásban részesüljenek. 

Az egyetemes közgyűlés a segédlelkészek és missziói helyettes 
lelkészek fizetésének rendezésével megbízza az egyházkerületek! 
püspökeit, felkérve őket, hogy kerületük részéről egy-egy tagot 
vonjanak még be a kérdést megtárgyaló bizottságba, A segédlelké-
szi fizetések rendezésénél a bizottság vegye figyelembe a közalap 
segélyforrásait, 

65. (W.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti jelentését az Orszá-
gos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap (OTBA) szolgáltatásainak az 
evangélikus lelkészekre, segédlelkészekre, hitoktatókra és kántorokra 
(nyugdíjasokra, özvegyekre és árvákra) kiterjesztése tárgyában kiadott 
2400/1942. P. M. számú rendeletről. A rendelet szerint az egyházliató-
ságilag rendszeresített állásokban működő lelkészekre, segédlelkészekre, 
hitoktatókra, kántorokra, nyugdíjasokra, az említettek állandó ellátásban 
részesülő özvegyeire és szülőtlen árváira, az alkalmazottak családi pót-
lékban részesülő családtagjaira terjeszti ki az OTBA szolgáltatásait. Ezekről 
a szolgáltatásokról a 9900/1938. M. E. rendelet intézkedik, mely a Bu-
dapesti Közlöny 1939. évi I. számában jelent meg. Az OTBA-ba fel-
vett egyházi alkalmazottak által fizetendő járulék az egyházegyetem és 
a kormány közötti megállapodás alapján az egyházi nyugdíjintézet ré-
széről megállapított nyugdíjigénynek IV2 százaléka lesz az esetben, ha 
a tag a háziorvosi és szakorvoisi ellátást is igénybe kívánja venni, és 1 száza-
lék lesz akkor, ha csupán szakorvosi ellátást vesz igénybe. Az államtól illet-
ményt élvező lelkészeknél ezt a megállapítandó összeget a miniszteri 
számvevőség vonja le, a többiektől az egyházi hatóságok szedik be. A 
nyugdijasok nyugdíjából azonban az OTBA-tagság összegét a nyugdíj-
intézet nem vonja le. A felmerült költségekhez, a rendelet értelmében 
az egyházi főhatóságok is hozzájárulni kötelesek. Ez a hozzájárulás 
megoszlik az egyházkerületek és a"nyugdíjintézet között, Az OTBA 
szolgáltatása és a betegsegélyezési járulék fizetési kötelezettsége 1943 
január 1.-én kezdődik. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi, a se-
gédlelkószek OTBA-tagságánál járulék fizetési alapul évi 1.800.— 
P fizetést és 200.— P lakbért állapít meg. Az egyházi főhatóság 
köteles hozzájárulási összegét az egyházkerületek és a nyugdíj-
intézet között osztja meg. 

Az egyetemes közgyűlés a kormánynak hálás köszönetét nyil-
vánítja azért, hogy az OTBA szociális áldását a lelkészek külön-
böző kategóriáira és családtagjaikra is kiterjesztette. 
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66. (B.) A tiszai egyházkerület közgyűlésének 50. jegyzőkönyvi 66-69. 
pontjában foglalt azt a kérelmét, hogy az egyetemes közgyűlés intézzen 
felterjesztést a kormányhoz az illetékegyenértéknek a régi mértékre 
való visszaállítása végett, az egyetemes presbitérium javaslatára 

az egyetemes közgyűlés, minthogy a felterjesztéstől eredmény 
nem várható, a napirendről levétetni rendeli. 

67. (K.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés az egyetemes számve-
vőszék alábbi jelentését. 

Az egyetemes számvevőszék a négy egyházkerület 1941. évi szám-
adását megvizsgálta és jóváhagyta, újból felliíva a dunáninneni egy-
házkerületet, hogy 1940. évi számadását, amelyet a mult évben kija-
vítás végett visszaadott, 1943. évi június hó 30.-áig terjessze be. A 
dunáninneni egyházkerület 1943. évi költségelőirányzatát a számvevő-
szék helyesbítés céljából visszaadta. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

68. (K.) Az egyetemes számvizsgálóbizottság jelenti: 
1. Az egyházegyetem 1941. évi számadását megvizsgálta, a pénz-

tári okmányokkal és a főkönyvvel egybevetette, teljesen rendbenlevőnek 
találta és jóváhagyását javasolja. 

2. Megvizsgálta a nyugdíjintézet 1941. évi számadását, amelyet he-
lyesnek és okmányokkal igazoltnak talált, miért is jóváhagyását java-
solja, 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az egyház-
egyetem 1941. évi számadását jóváhagyja, azt illetően a pénztár-
kezelő tisztviselőknek a felmentvényt a szokásos fenntartással meg-
adja iés a számadásnak a jegyzőkönyv függelékében való kinyoma-
tását elrendeli; a nyugdíjintézet 1941. évi számadását ugyancsak 
jóváhagyja és azt illetően a felmentvényt a szokásos fenntartással 
szintén megadja. 

69. (K.) Az egyetemes presbitérium előterjesztése alapján tárgyalja 
az egyetemes közgyűlés 

1. a vallás- és közoktatásügyi miniszter leiratát, mely szerint a 
Délvidék visszatérésével kapcsolatban az egyházegyetem dologi állam-
segélyét az 1942. évre 11.600 P-vel felemelte, 

2. a dunáninneni egyházkerület felterjesztését az államsegélynek a 
visszacsatolt területekkel kapcsolatos szükségletekre való tekintettel 
szükségessé vált, aránylagos felemelése tárgyában. 
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69-73 . egyetemes presbitérium javaslatára 
az egyetemes közgyűlés 
1. a Délvidék visszacsatolásával kapcsolatos államsegély-eme-* 

lés tényét köszönettel veszi tudomásul, 
2. felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 

az államsegélynek a hazatért területek szükségleteire és a gazdasági 
helyzet romlására való tekintettel leendő s azokkal arányban álló 
felemelése érdekében. 

70. (K.) Az egyetemes presbitérium a pénzügyi bizottság javaslata 
alapján beterjeszti az egyházegyetem 1943. évi költségelőirányzatának 
tervezetét. 

Az egyetemes közgyűlés a költségelőirányzatot megállapítja és an-
nak a jegyzőkönyv függelékében való kinyomatását elrendeli. 

71. (K.) Az egyetemes presbitérium bemutatja az EPOSz és az Üze-
net c. belmissziói lap segélykérését 

Az egyetemes közgyűlés — a presbitérium javaslatára — fel* 
kéri az egyetemes felügyelőt, hogy ezeket a kéréseket a költség-
vetésbe az egyházi sajtó segélyezésére felvett összeg terhére elégítse 
ki. 

72. (K.) Az egyetemes presbitérium javaslata alapján tárgyalja az 
egyetemes közgyűlés a közalapi járulékok kérdését. 

Az egyetemes közgyűlés az 1942. évre a közalapi járulékokat 
a következőképpen állapítja meg: a bányai egyházkerület 13.082, 
a dunáninneni 2.090, a dunántúli 7.968, a tiszai pedig 2.534 P-t 
köteles beszolgáltatni, mégpedig az 1942. év végéig annál is inkább, 
mert ellenkező esetben a felosztás szerint reájuk eső összeg a hát-
ralék fedezésére visszatartandó. 

73. (K.) A közalap 1941. évi jövedelme tárgyában az egyetemes-
presbitérium bejelenti, hogy az államsegélyből 13.730, kamatjövedelem-
ből 300, a nyugdíjpótló-segélyalapból 4000, az egyházkerületek járulékai-
ból pedig a következő összegek állnak rendelkezésre: bányai egyház-
kerület 13.082, dunáninneni 2.090, dunántúli 7.968, tiszai 2.534, végösz-
szegben tehát 43.704.— P áll rendelkezésre. 

Az egyetemes presbitérium javaslatára 
az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a tőkésítést mellőzze,, 

az összeget a következőképpen osztja szét: 
1. a nyugdíjintézetnek 8.090.— P ; 
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2. egyházkerületi missziói lelkészek javadalmazására (díjazás, 73. 
útiköltség', lakbér-átalány címén) á 250, összesen 1.000.— P ; 

3. az egyházkerületeknek vallástanító-lelkészek, szegény egy-
házközségek és missziók segélyezésére á 1.000, összesen 4.000.— P ; 

4. a Luther-Otthonnak ösztöndíjakra 400.—, az egyliázegyetem-
nek járó térítésre 600.—, összesen 1.000.— P ; 

5. az egyetemi és a KIE-lclkészi állásra 4.000.— P ; 
6. állandó segély intézetek, egyesületek és intézményeknek: 
rozsnyói kereskedelmi középiskola (fenntartásra) 500, pécsi 

Baldauí Gusztáv-Szeretetotthon 200, fessedik Ifjúsági Missziói In-
tézet (fenntartásra) 100, ugyanannak (tanulmányi segély) 160, ösz-
szesen 1.120.— P ; 

7. állandó segély egyházközségeknek: 
bányai egyházkerület: Hatvan 40.0, Battonya, Budafok, Duna-

keszi-Alag, Nyáregyháza á 200, összesen 1.200.,— P ; 
dunáninneni: Esztergom 400— P; 
dunántúli: Keszthely, Szekszárd, Szombathely á 400, Alsódör-

gicse, Enying á 300, Bábonymegyer, Csögle, Dombóvár, Dunaföld-
vár, őriszentpéter, Sümeg, Vasi-közép-egyházmegye szórványmisz-
sziója á 200, összesen 3.200.— P ; 

tiszai: Kornádi 600, Eger 40:j, Rekenyeújfalu, Sátoraljaújhely á 
300, Délszabolcsi misszió, Szolnok á 200, összesen 2.000.— P ; 

8. egyszeri segély intézetek, egyesületek és intézményeknek: 
Magyar Evangéliumi Munkásszövetség 400, Nyíregyházi Szere-

tetotthon 100, rozsnyói polgári iskola 300, szegedi Egyetemi Luther-
Szövetség Otthona 100, szarvasi Luther-Árvaház 100, Országos Pro-
testáns Árvaház 100, hódmezővásárhelyi Árvaház 100, fóti Jung-
mann-Árvaház 100, összesen 1.300.— P ; 

9. egyszeri segély egyházközségeknek: 
bányai egyházkerület:, békési misszió 200, Csanádapáca 300, 

Gyopárhalom-Rákóczitelep 300, Óbecse 300, Szentendre 200, Vác-
bottyán 300, Gödöllő 100, Vecsés 300, Mende 300, Pálii 300, Gyón 
300, Kisapostag 100, Dunavecse 100, Csengőd 300, Monor 200, Új-
pest 100, Pestszenterzsébet 100, Nagymágócs 100, Hódmezővásár-
hely 100, összesen 4.000.— P ; 

dunáninneni: Ipolyvece 300, Egyházasdengeleg 300, Legénd 
300, Csánk 300, Szécsény 300, Tordas 300, Érd 300, Nagyveleg 
300, Érsekújvár 200, Bánhida 100, Oroszvár 200, Szene 300, Heréd 
200, Dunaszerclahely 300, Bánk 100, Cserhátsurány 300, Székesfe-
hérvár 200, összesen 4.300.— P; 
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73-74. dunántúli: Balatonvidéki misszió 300, Csorna—Kapuvár 300, Mo-
hács 300, Barcs—Nagyatád— Somogy3zob 300, Mezőlak 300, Siklós 
300, Győrság 400, Súr 300, Tarrós 300, Győrszemere 300, Nagy-
barát 300, Takácsi 200, Dabrony 300-, Fonyód 100, Adorjánháza— 
Egeralja 200, Bakonyszombathely 200, Antalszállás 100, Kispirit 
100, Nagypirit 100, összesen 4.700.— P ; 

tiszai: Gömörliosszuszó 100, Kúntapolca 200, Osgyáli 200, Pelsőc 
200, Tornaija 200, Várgede 300, Ormospuszta 100, Putnok 100, Ják-
falva 300, Abaújszántó 200, Sajókaza 300, Ujcsanálos 200, Kassa 
II. 100, Tállya 100, Nagykároly 100, Kárpátalja (Munkács) 300, 
Szolnok 100, Tokaj 100, Olcsva 100, Kisvárda 100, Szatmár 100, 

' Nagy tár kány 184, Ujklenóc 100, Kölese 100, Ungvár 100, Székely-
földi misszió 500, összesen 4.484.— P . 

Ezek a segélyösszegek 11)13. évi január hó l-ig lesznek kifizeten-
dők és az 1043. évi szükségleiekre felhasználandók. 

Az egyetemes közgyűlés utasítja a folyamodó egyházközsége-
ket, intézeteket, egyesületeket és intézményeket, hogy a jövő-
ben kérvényükhöz vagyoni kimutatást és költségvetést csatoljanak, 
a világi főjegyzőt pedig, hogy a jövőben a felosztási tervet lehetőleg a 
bizottsági ülések megkezdése előtt küldje meg az egyházkerületek 
püspökeinek. 

74. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az adóalapi bizottság jelen-
tésén alapuló előterjesztése kapcsán tárgyalja az egyetemes közgyűlés, 
hogy az 1940. évi jegyzőkönyv 84. pontjában elrendelt és az 1941. évi 
jegyzőkönyv99. pontjával pótlólagos új folyamodások benyújthatása érde-
kében 1942-re halasztott új adóalapi segély-felosztási munkálatok befe-
jezést nyertek. Nyomtatványokért jelentkezett 281 anya-, leány- <'s 
missziói egyházközség. Felszerelt kérvényt azonban csak 186 egyházköz-
ség nyújtott be. A beérkezett kérvényeket először az illetékes egyház-
megyék számvevőszékei, másodfokon saját egyházkerületben revizorok, 
harmadfokon más egyházkerületben adóalapi bizottsági tagok bírálták 
él. Az összes kérvényeket beérkezésükkor is, főleg azonban a revizorok 
munkája után Hanzmann Károly adóalapi bizottsági előadó bírálta felül 
s ennek alapján terjesztette be a bizottság útján részletes jelentését. 
Munkatársai voltak: Sárkány Béla, Bódy Pál, Milialovics Samu, Kiss 
Samu, Daniélisz Róbert, dr. Győrffy Béla, Seliád Ottó, Margócsy Em.il 
és Túrmezei Sándor. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi a munkálatokat azon 
reményben, hogy a jelenleg 44.500 pengenyi évi adóalapi államse-
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gély idővel a globális államsegélyből megkaphatja a neki erede- 74. 
tileg szánt egyharmados részesedést, amikor is sokkal fokozottabb 
mértékben támogathatja majd a reászoruló egyházközségeket. 

Megállapítja azonban a közgyűlés azt is, hogy az ezidőszerint 
rendelkezésre álló összegből a 80o/0-on felüli egyházi adóterhet vi-
selő egyházközségeket lehet százalékos alapon adóalapi segélyben 
részesíteni. Egyben magáévá teszi az adóalapi bizottság azon javas-
latát is, amelynek értelmében a rideg matematikán túlmenően nem 
ragaszkodik mereven a százalékos alapon való felosztáshoz, hanem 
a 80°/o-nál kisebb egyházi adóterhet viselő folyamodó egyházköz-
ségeket is az illetékes püspök véleményének figyelembevételével 
méltányos adóalapi segélyben részesíti. Vonatkozik ez elsősorban a 
sajátos nehéz helyzetben lévő missziói és az elerőtlenedett egy-
házközségekre. • 

Ezek figyelembevételével 1942-től kezdődően az adóalapi évi 
segélyeket az egyetemes közgyűlés további intézkedésig következő-
leg állapítja meg és folyósíttatja: 

1. bányai egyházkerület: Csanádapáca P 100.—, Mezőtúr 
200.—, Nagymágócs 300.—, Csepel 300.—, Ambrózfalva 150.—, Bat-
tonya 150.—, Csanádalberti 200.—, Makó 200.—, Nagyrév 300.—, 
Csengőd 200.—, Gyón 100.—, Páhi—Kaskantvu 400.—, Csömör 
300.—, Csővár 230.—, Domony 200.—, Fót 150.—, Galgagyörk 
300.—, Gödöllő 150.—, Iklad 80.—, Mogyoród 300.—, Nagytarcsa 
160.—, Pécel 100.—, Vácbottyán 300.—, Váckisújfalu 300.—, Zsidó 
300.—, Maglód 150.—, Mencle 500.—, Nyáregyháza 150.—•', Vecsés 
400.—, Kiszács 200.—, Óbecse 400.—, Palánka 200.—, Zombor 
400.—, összesen 7.870.— P ; 

2. dunáninneni egyházkerület: Esztergom P 400.—, Vértesket-
hely 300.—, Gyúró 130.—, Bánk 300.—, Bér 500.—, Bokor 300.—, 
Csánk 150.—, Csesztve 240.—, Egyházasdengeleg 300.—, Felsőpe-
tény 500.—, Heréd 150.—, Ipolyszög 300.—, Kutasó 250.—, Legéncl 
500.—, Lucfalu 500.—, Nógrád 110.—, Ősagárd 500.—, Patvarc 
220.—, Sámsonháza 200.—, Szúpatak 270.—, Terény 400.—, Zobor 
120.—, összesen 6.640.— P ; 

3. dunántúli egyházkerület: Csikvánd P 120.—, Győrság 300.—, 
Győrszemere 300.—, Ménfőcsanak 300.—, Nagy barát 500.—, Tényő 
180.—, Alsólendva 300.—, Barlaliida 300.--, Csönge 80.—, Egy-
házashetye 150.—, Jánosháza 50.—, Káld 160.—, Kemenespálfa 
220.—, Kemenesszentmárton 50.—, Pusztaszentlászló 160.—, Vönöck 
180.—, Zalaegerszeg 200.—, Antalszállás 150.—, Kaposvár 200.—, 
Liszó 210.—, Pogányszentpéter 130.—, Sancl 300.—, Surd 300.—, 
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00.—, Harka 150.—, Ág 160.—, Alsónána 140.—, Bábonymegyer 
400.—, Bátaapáti 260.—, Belecska 50.—, Bikáes 230.—, Bonnya 
100.—, Csikóstöttös 180.—, Dombóvár 300.—, Dunaföldvár 500.—, 
Eesény 120.—, Gcrénycs 80.—, Györe 80.—, Keszőhidegkút 260.—,, 
Kölesd 220.—, Kötese 140.—, Mekényes 250.—, Mohács 250.—,, 
Mucsfa 210.—, Murga 140.—, Nagyszokoly 300.—, Pogány 100.—,. 
Polány 180.—, Sárszentmiklós 190.—, Somogy vámos 400.—, Sza-
badi 180.—, Szárazd 220.—, Szekszárd 500.—, Tarrós 270.—, Té-
kes 160.—, Torvaj 90.—, Zsibrik 80.—, Sárvár 200.—, Felsőcsa-
logány 100.—, Nemescsó 300.—, Rábabogyoszló 70.—, Szentgotthárd 
230.—, Adorjánháza—Egeralja 140.—, Ászár 300.—, Bakonyszent-
lászló 400.—, Bakonyszombathely 200.—, Bakonybánk 50.-—, Csót 
220.—, Csögle 200.—, Fehérvárcsurgó 300.—, Gecse 80.—, Hánta 
500.—, Homokbödöge 100.—Karakószörcsök 140.—, Kerta 260.—,, 
Kiskamond 80.—, Mezőlak 150.—, Mihályháza 110.—, Nagyacsád 
60.—, Nagygyimót 80.—, Nemesliany 190.—, Pusztamiske 100.—,, 
Rigács 140.—, Sikátor 300.—, Súr 500.—, Takácsi 200.—, Tapolca-
fő 80.—, Tés 500.—, Vanyola 90.—, Zalagalsa 500.—, Zalamed-
gyes 50.—, Alsó—Felsődörgicse 400.—, Keszthely 400.—, Öcs 180.— 
Sümeg 160.—, Taliándörögd 180.—, összesen 20.700.— P ; 

4. tiszai egyházkerület: Székelyföldi misszió P 300.—, Zsel.ykj. 
280.-—, Balogpádár 5 0 0 . — D u s a 190.—, Gömörhosszúszó 400.—„ 
Jolsvatapolca 500.—, Kisperlász 400.—, Kúntapolea 300.—, Miglész-
pataka 500.—, Mikolcsány 160.—, Osgyán 500.—, Pelsőc 100.—„ 
Perjése 300.—, Rekenveújfalu 130.—, Süvete 400.—, Várgede 
500.—, Abaújszántó 400.—, Eger 300.—, Fancsal 300.—, Hernádvé-
vécse 200.—, Putnok 100.—, Tállya 400.—, Űjcsanálos 160.—, Dél-
szabolcsi misszió 300.—, Kisvárda 260.—, Kornádi 500.—, Nagy-
károly 170.—, Nagytárkány 200.—, Szatmárnémeti 190.—, Tokaj 
200.—, Ungvár 150.—, összesen 9.290.— P. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, • hogy, ha az államsegély! 
összege évközben fölemeltetnék, az elnökség ebből az egyházkerüle-
teknek segélyezési célokra megfelelő összeget juttasson. 

75. (K.) Az egyetemes presbitérium bemutatja a Magyarországi 
Evangélikus Egyházegyetem Nyugdíjintézetére vonatkozó ügyvivői je-
lentést. 

1. A nyugdíjintézeti hátralékok tekintetében a nyugdíjintézeti bi-
zottság azoknak ügyvéd útján való behajtását rendelte el; remélhető, 
hogy a folyamatban levő eljárás már ez évben a hátralékok számottevő 
apadását fogja eredményezni. 
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A mult 'évi egyetemes közgyűlés határozatában említett és »általá-75. 
nosságban hosszabb időre terjedő moratórium« engedélyezését a bizott-
ság a nyugdíjintézet érdekeivel összeegyeztethetőnek nem találta, ele 
utasította az ügyvivőt, hogy a tényleges végrehajtási eljárás folyamat-
batétele előtt a hátralékos fenntartók és tagok jegyzékét az illetékes 
— s indokolt esetben esetleges részletfizetések engedélyezésére is hiva-
tott — püspökökkel közölje. 

2. Az előző jelentésemben készenállónak jelzett új nyugdíjintézeti 
szabályrendeletre vonatkozólag jelentem, hogy a nyugdíjintézeti bizott-
ság egyes konkrét kérdések tárgyalása során több szakasznak a ki-
egészítését s egyúttal néhány rendelkezésnek világosabb megszövegezé-
sét tartotta szükségesnek. Ezért az elnökség az 1941. évi egyetemes 
közgyűlésnek a szabályrendelet megállapítására és életbeléptetésére vo-
natkozó határozatát nem hajtotta végre. A szabályrendelet most az 
egyetemes presbitériumon is átment, revideált szövegében rendelkezésre 
áll és 1943 január 1.-én életbeléptethető. 

3. A hazatért lelkészek régebbi— a hazatérést megelőző —- szol-
gálati éveinek beszámításához szükséges díjtartalék tekintetében a kor-
mánnyal folytatott tárgyalásokhoz megkívánt matematikai számítások 
a felvett keleti és a felvételre jelentkezett délvidéki lelkészekre vonat-
kozólag is elvégeztettek. Miután pedig a kormány az államsegélynek 
évi 12.000 P-vel történt felemelésével a felvételre jelentkezett délvi-
déki lelkészeknek felvételét is lehetővé tette, — egyelőre csak 1941 
július 1-től kezdődő joghatállyal — a nyugdíjintézet tagjai sorába fel-
vétettek. 

4. A nyugdíjaknak és egyéb ellátási összegeknek az általános drá-
gaság folytán elkerülhetetlenné vált emelése érdekében a nyugdíjinté-
y.eti bizottság egyelőre egyéb fedezeti forrás hiányában múlhatatlanul 
szükségesnek véli a fenntartói díjaknak és tagdíjaknak 20o/o-os feleme-
lését. A nyugdíjintézeti bizottság felhatalmazást kér ami , hogy a rend-
kívüli segély mérvét a fedezet figyelembevételével, saját hatásköré-
ben állapíthassa meg. 

5. Javaslom, hogy a nyugdíjintézeti bizottságnak az egyetemes egy-
házat képviselő nyugdíjállamsegély-ügyi bizottsággal 1937-ben 5 évre kö-
tött azon megállapodását, amely szerint a nyugdíjintézet a nyugdíjállam-
scgély-ügyi bizottság részéről átengedett összegek ellené-ben az 1928 
előtti nyugdíjintézet ellátottjairól és a segélyben részesülők segélyezésé-
ről gondoskodik, további 5 évre megújítani és jóváhagyólag tudomásul 
venni méltóztassék, tudomásul véve egyben, hogy a szóbanforgó ellá-
tottak és segélyezettek részére az őket megillető évi összeg 10o/0-a egy-
szersmindenkori hadisegély címén karácsony előtt fölyósíttatik. 
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75 . 6. A nyugdíjintézeti bizottság megvásárolta, a Budapest XII . , 
Zsámbéki-u. 15. számú társasház IL. emelet, 5. ajtószám alatti örök-
lakást 52.500 P-ért és azt az eladó Kagerer József és nejének évi 
2.800 P-ért bérbe adta. 

7. A dobozi birtok haszonbérlője haszonbérfizetési kötelezettségé-
nek nem tett teljes mértékben eleget, miért is a nyugdíjintézeti bizott-
ság a hátralék behajtását rendelte el. A házi kezelésben lévő pap-
ke reki erdőből újabb 1000 P értékű faállomány került eladásra. 

8. Jelentem, hogy a nyugdíjintézeti bizottság a kisapostagi leány-
egvház részére 12.000 P kölcsönt és a békéscsabai egyházközség ré-
szére — egy gimnáziumi internátus céljaira alkalmas ház megvételére 
— 50.000 P kölcsönt szavazott meg. 

9. A nyugdíjintézet tagjaira és ellátottjaira vonatkozólag a követ-
kezőket jelentem: 

a) felvétettek: Güttler Vilmos, Groó Gyula, Farkas Ferenc, Opfer-
mann Ernő, Komjáthy Lajos, Molnár Gyula, Kovács László, Dezsérv 
László, Friedrich Lajos, Bártfay Lajos, Oberndorf Elek, dr. Szilády Je-
nő, ifj. Rimár Jenő, Kökény Elek, Zátonyi Pál, Sólyi Géza, Veöreös 
Imre, Tóth Sándor, Sirka Sámuel, Heinlein Emil, Babylon Gusztáv, 
Klobusiczky Gusztáv, Sztrehárszky Pál ,Turcsányi Pál,Veres Vladimír, Cha-
lupka Károly, Csányi Pál, Pagács György, Flachbart Károly, Sóstarée Fe-
renc, Luthár Pál, Siftár Károly, Hári Lipót, Kováts Károly Zoltán, Kováts 
István, Heiner Géza, Goclina István, Darvas Aladár, Liska Endre, 
Balogh István, Starke Sámuel, Petrovics Mirkó, Lukács László, Kop-
pány János, Osilló Mihály, Dombi László, Szkalics Sándor, . Boros La-
jos, Smidéliusz Ernő, Farády Mihály, Kovács István, Beyer Árpád. 
Solymár András és Remete László; 

b) elhaltak: Tar ján István, Teke Dénes és Feiler Ernő; 
c) nyugdíjaztattak: Ligeti Ede, dr. Varsányi Mátyás, Petrovics 

Pál, Mayer Pál, Zongor Béla, Bartos Pál, Materny Imre, Rédey Ká-
roly, Németh Sándor és Seregély István; 

d) özvegyi ellátásban és betegápolási segélyben részesíttettek: 
Tar ján .Istvánné., Teke Dénesné és Feiler Ernőné. 

e) ellátási díjat nyertek: Pályi Dénesné, ellátási előleg utaltatott 
ki Dedinszky Jánosné, Jancsuskó Lászlóné, Schindler Mártonné, Veres 
Józsefné és Hima Sándorné részére. 

A nyugdíjasok száma 64, az özvegyeké 155, az árváké 55. 

10. Jelentem még, liogv a nyugdíjintézeti bizottság tudomásul-
vette dr. Rásó Lajos jelentését, mely szerint a Margit-körút 62. számú 
ház tiszta jövedelme 14.957 P-t, a József-utca 4. számú ház tiszta jőve-
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delme 13.905.29 P-t tett ki. A házak tehát a befektetett tőkét mintegy75. 
2.94, illetve 3.66o/0-kai kamatoztatták. 

11. Bemutatom a nyugdíjintézet 1941. évi zárszámadását. 

I. BEVÉTEL. 

Tagok és fenntartók járulékai . . . 215.894.73 P 
Államsegélyből 337.277.07» 
Az egyetemes közalapból 8.000.— » 
Intézeti ingatlanok jövedelméből . . . 67.086.39» 
Kamatjövedelemből 21.756.79» 650.014.98 P 

II. KIADÁS. 
Nyugdíjak és segélyek 472.5.5161 P 
Személyi járandóságok 4.300.—» 
Vegyes kiadások 7.479.66 » 
Leírások 8.964.69» 
Nyugdíjintézeti tőkéhez csatolva . . . 156.705.52» 650.014.98 P ' 

NYUGDÍJINT ÉZETI TŐKE. 
1941. január 1-én 2.498.374.21 P 
1941. évi szaporulat 156.705.52» 
Alapítványok . 10.521.79» 
Hrahovszky Pál óvadéka 8.004.56» 2.673.606.08 P" 

VAGYONKIMUTATÁS. 
Készpénz és takarékbetétek . . . . 546.064.87 P 
Értékpapírok . . . 51.497.78» 
Intézeti ingatlanok 1.416.209.96 » 
Járulékhátralékok 454.656.94» 
Kihelyezett kölcsönök . 205.176.53».. 2.673.606.08 P 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul 
veszi, az abban foglalt javaslatokat határozaterőre emeli és »A Ma-
gyarországi Evangélikus Egyházegyetem Nyugdíjintézetének Sza-
bályrenclelet«-et, az elnökség azzal kapcsolatos eljárását jóváhagy-
va, a bemutatott, revideált szövegezésben megállapítja, 1943. évi 
január hó l.-ével hatálybalépteti és kihirdetésnek tekintendő kinyo-
matását elrendeli azzal, hogy, amennyiben a matematikus hozzá-
járul, a 8. §. d) pontjához fűzött 3. bekezdésben a nyugalmazta-
tását kérő lelkész korhatárát 70 év helyett 65 évben állapítja meg.. 
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76 . 7:6. (K.) Végül az elnöklő egyetemes felügyelő a közgyűlés tagjainak 
kitartó érdeklődésükért, I). Kapi Béla püspök az elnöklő egyetemes 
felügyelőnek a tanácskozások bölcs vezetéséért az egyetemes közgyűlés 
nevében köszönetet mond, mire a közgyűlést D. Kapi Béla püspök 
buzgó imája befejezi. 

D. báró Radvánszky Albert s. k. 
egye temes egyházi és iskolai fe lügyelő , 

világi elnök. 

D. Kapi Béla s. k 
püspök 

egyházi elnök. 

Dr. Konkoly Elemér s. k. 
világi egye temes főjegyző. 

Németh Károly s. k 
egyházi egyetemes íőjegyző. 

Dr. báró Radvánszky Antal s. k. 
\ i lág i e g y e t e m e s aljegyző. 

Wolf Lajos s. k. 
egyházi e g y e t e m e s aljegyző. 

Dr. Bendl Alajos s. k 
világi egye temes aljegyző. 

joób Olivér s. k. 
egyházi egye temes aljegyző. 

Dr. Makláry István s. k. 
világi e g y e t e m e s aljegyző. 

Hitelesítjük: 

Dr. Pesthy Pál s. k. D. D. Raffay Sándor s. k. 

Dr. Laszkáry Gyula s. k. Kemény Lajos s. k. 

Dr. Rásó Lajos s. k. ' Kuthy Dezső s. k. 
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F Ü G G E L É K , 

i . 

A magyarországi Euangéiihus Egyházegyetem 
1941. évi zárszámadása. 

I. Közigazgatási számla. 

BEVÉTEL: 

Mult évi maradvány 
Államsegély 
A szemináriumi alap kamata 
Az egyházegyetem székházának bérjövedelme 
Vegyes bevételek 

KIADÁS: 

Zsinat, közgyűlés, törvénykezés stb. költségei 9.733.61 P 
Lelkészképzési célokra 9.320.— » 
A reformátusokkal közös sajtószolgálatra . 3.948.40 » 
Tanintézetek és diákok s e g é l y e z é s é r e . . . . . 4.090.— » 
Külföldi összeköttetésekre 197.77» 
Missziói vonatkozású ügyekre 3.408.40» 
Egyházi irodalom és sajtó támogatására . . 1.267.74» 
Levéltár-könyvtárra 836.86» 
l i le tékeg yenértékre 2.357.76 » 
Az egyházegyetem közigazgatására és az 

egyetemes egyházi iroda költségeire . . 4.520.92 » 
Személyi járandóságokra 7.756.92» 
Vegyes kiadásokra 7.315.90» 54.754.28 P 

Maradvány . 7.229.81 P 

15.815.12 P 
35.813.16 » 

718.14 » 
1.812.17 » 
7.825.50 » 61.984.09 P 

Fent i maradvány az államsegély egy részének előleges részletben történt 
átvételéből adódik. 
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II. Mérlegszámla. 

1.Az egyház szabad rendelkezési tökéje . . 

2. Átmeneti jellegű tételek: 

Fogházmissziói 'offertórium 
Bibliavasárnapi offertórium 
Sajtóvasárnapi offertórium 
Segédlelkészi kongrua 
A Theológusok Otthonának kölcsöne a 

Pénzintézeti Központtól 
Egyetemes folyószámla 
Egyetemes közalapi folyószámla . . . . 
Zsinati számlának elszámolására 
Bányaker . segédleik. kongrua számla . 
Dunáninneni segédleik. kongrua számla . 

3. Alapok: 

Az 1928 előtti nyugdíj intézet tőkéje . . . . 
Nyugdíjpótló-segély-alap 
Egyetemes közalap-tőke 
Szemináriumi alap 
Tanárok nevelőház-alapja 
Theológiai alapok 
A pozsonyi theológiai akadémia tőkéje . . 
Lelkészsegélyezési alap 
Lelkészárva-alap 
Luther Márton szobor-alap 
Luther Otthon-alap 

4. Alapítványok: 

Gróf Teleki—Rótli Johanna-alapí tvány . . 
Szinovitz Lajos-alapítvány 
Lissovényi, gróf Blankenstein és Hunfa lvy 

alapítvány 
Hrabovszky Zsigmond-alapítvány . . . . 
Báró Solymosy Lajos iskolai alapítványa . 
Zelenay Gedeon-alapítvány. 
Haubner Máté-alapítvány 
Eőry Sándor-alapítvány 
We'szter Lajos-alapítvány 
Szigethy—Halász—Brósz- a lapí tvány . . . 

149.70 P 
1.824.83 » 

129.30 » 
5.038.89 » 

17.526.—» 
7.229.81» 
6.632.64 » 
2.466.51» 

70.— » 
405.— » 41.472.68 P' 

27.369.Í1 P 
108.270.32 » 
28.188.37 » 
31.554.27 » 
21.332.81» 
2.315.52 » 
1.845.17 » 
7.020.95 » 

142.75 » 
38.672.40 » 

—.16 » 266.711.83 F 

878.80 P 
3.939.18 » 

647.62 » 
51.— » 

2.543.64 » 
50.— » 
50.— » 
50.— » 

1.005.56 » 
38.994.13 » 
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A Johanníta-lovagrend alapítványa . . . 9.345.55 P 
Saxlehner András és neje alapí tvány . 11.240.28 » 
Báró Prónay Dezső összevont alapítványok 2.107.8-2 » 70.903.58 P 

A tőkék összege . . . . 750.711.84 P 

III. R tőkék elhelgezése. 

1. Takarékpénztári betétek és készpénz . 158.356.57 P 
2. Értékpapírok 107.034.83 » 
o O. Az Üllői-út 24. és a Szentkirálvi-u. 51. sz. 

alatti egyetemes székház 370.000.— » 
4. A soproni Theológusok Otthona . . . . 65.357.59 » 
5. Alapítványi ingatlanok . . . . . . . . 32.000.— » 
6. Egyéb követelések . . . . 17.962.85 » 

A vagyon összege . . . 750.711.84 P 
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II. 

A magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 
1943. évi költségvetése. 

BEVÉTEL.. 

Az 1848. XX. t.-c. szerinti és egyéb 
államsegélyek 643.597.67 P 

A szemináriumi alap kamata a theológusok 
élelmezési és lakbérsegélyére . . . . 700.— P 

Az egyetemes székház bérjövedelme . . . . 3.000.— » 3.700.— » 

Összes bevétel: . . . . 647.297.67 P 

KIADÁS: 

Az államsegélyek elosztása: 

Az egyházkerületeknek közigazgatásra . . . 58.000.-
A visszacsatolt felvidéki, keleti, erdélyi és 

délvidéki részek közigazgatására az e 
címen kapott összeg figyelembevéte-
lével 22.314.-

Az egyetemes nyugdíjintézetnek 337.277.— 
Az egyetemes egyházi adóalapnak . . . . 44.500.— 
A közalapnak 13.730.— 
Segédlelkészi kongrua 115.435.— 
A prot. tábori püspök államsegélye . . . . 10.685.40 
A Theológusok Otthonának építési államsegélye 8.749.— 
Marad a bevételből az egyházegyetem céljaira 

610.690.40 P 
36.607.27 P 

A maradványból fedezendők: 

Közgyűlés, törvénykezés, stb. 
a) Az egyházi elnök útiátalánya . . 
b) Törvénykezési költségek 
c) Nyugdíjak és útiköltségek . . . . 
d) Nyomtatványok 

Átvitel: 

800.— P 
250.— » 

6.000.— » 
2.500.— » 9.550.—P 

9.550. 



Áthozat: 9.550.—P 

2. Lelkészképzést célokra: 
a) Theol. lakbér- és élelmezési segély . . 3.000.—P 
b) Tan- és vizsgadíjak 3.000.—» 
c) Theol. Otthonában ingyenhelyre .• . . . 800.—» 
cl) Énektanítás tiszteletdíja • 240.—» 
e) Külföldi tanulmányi segély . . . . . . . 700.— » 7.740.— » 

3. A reformátusokkal közös sajtószolgálatra: . 4.000.— » 

4. Külföldi összeköttetésekre: 1.000.— » 

o. Segélyekre: 
a)- Lelkészsegélyezésre 1.500.—P 
b) A váci siketnéma hi toktatásra . . . . 100.—» 
c) A KIE. segélye 200.—» 1.800.— * 

•6. Missziói vonatkozású ügyekre: . 
a) Az egyházegyetem missziói munkájára 2.500.—P 
b) A Gyámintézetnek 200.—» 
c) A Misszióegyesületnek 100.— >> 2.800.-—» 

7.Egyliázi irodalom és sajtó támogatására: 
a) A Prot. írod. Társ.-nak forrásmunkákra 500.— P 
b) Egyházi lapok segélye 300.—» 
c) Egyházi lapok előfizetése 500.— » 
d) A Lüther-Társas,ágnak 500.—» 1.800.—>: 

8.Levél- és könyvtárra: 
a) A levéltáros tiszteletdíja G00.— P 
b) A könyvtáros tiszteletdíja 200.— » 
c) A levéltáros irodaátalánya 100.— » 
d) Vegyes dologi kiadások 400.—» 1.300.—» 

9. Illetékegyenértékre: 2.360.— » 

10. Az egyházegyetem közigazgatására: 
a) A tanügyi előadók tiszteletdíja . . . . 400.— P 
b) A pénztár átalánya . i.200.—». 
c) A pénztár postakiadásai . . . . . . . 200.— » 
d) Nyugdíjintézeti fennt. járulék . . . . 500.—» 2.300.—» 

Átvitel: 34.650.— P 
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Átliozat: . . . . . . . 34.650.— P 

11. Az egyetemes egyházi irodára: 
a) Telefon . 1.400..—P 
b) Papír és nyomdaszámla 900.— » 
c) Vegyes dologi kiadások 800.—» 
d) Személyi járandóságok \ . 8.500.— » 
e) OTBA-költségekre 1.200..—» 

12.800.— P 
Le az.e célra kapott államsegély . . . . 5.000.— » 7.800.— » 

12. Előre nem látott kiadásokra 6.000.— » r 

194-3. évre költségelőirányzat . . 48.450.— P' 

Előirányzott bevétel 36.607.27 P 
» kiadás 48.450.—» 

Hiány 11.842.73 P 
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III. 

A magyarországi Evangélikus Egyliázegyetem 
Gusztáv Adolf eyűmíntezetonek Jegyzökönyve. 

felvétetett a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Gusztáv 
Ádolf-Gyámintézetének 1942. évi november 19.-én Budapesten tartott évi 
rendes közgyűlésén. 

Jelen voltak: báró Feilitzseh Berthold titkos tanácsos, világi elnök 
és Ziermann Lajos esperes, egyházi elnök vezetése mellett: I). Kapi Béla és 
Túróczy Zoltán püspökök, dr. Mesterházy Ernő és Laszkáry Gyula egy-
házkerületi felügyelők, dr. Konkoly Elemér, a G. A.-Gyámmtézet ügyé-
sze, Sárkány Béla, Marcsek János, Nagy Miklós és dr. Csengődv Lajos, 
az egyházkerületi G. A.-Gyámintézetek egyházi elnökei, Kesztler László 
pénztáros, 

Németh Károly, Takács Elek, Horváth Lajos, Jónás Lajos, Ke-
mény Lajos, Zászkaliczky Pál, Fadgvas Aladár, Hering János, Fábián 
Imre, Molitórisz János, Rónay B. Gyula, Benkóezi Dániel esperesek, 
xlr. Deák János és dr. Jánossv Lajos egyetemi tanárok, Solti Károly, 
Kósa Pál, Blatniczkv Jenő, Korén Emil, Spiegel-Schmidt Frigyes, Túr-
mezei János, Sommer Gyula, Prőlile Károly, Tomcsányi László, Rohály 
Mihály, Virányi Lajos, lic. Fizély Ödön, Bothár L. Vilmos, Rimár Jenő., 
Margócsy Emil, Bánszky György, Kendeh-Ivirchknopf György, Kirch-
ner Rezső, Tóth János, Weltler Ödön, Zulauf Henrik, Güttler Vilmos, 
J & y ő r i János, Menyhár István, Wolf Lajos, Lukács István, Cséry Lajos. 
Koritsánszky Ottó, Takó István, Csaba Gyula, Mikola János, Benkő 
István, Hanzmann Károly, Sóstarecz Ferenc, Hézer Béla, Fürs t Ervin, 
Stovicsek Gusztáv, Garam Zoltán, Varga László, Torda Gyula, Joób 
Olivér, dr. Székács István, dr. Fa rka s Mária diakonissza-főnöknő s 
az Eposz képviseletében: Mohr Henrikné és Botyánszky Jánosné. 

A közgyűlésről másirányú halaszthatatlan elfoglaltságával kimen-
tette magát : dr. Tomcsányi Vilmos Pál, a kárpátal jai terület kormányzói 
biztosa, titkos tanácsos, a bányai egyházkerület G. A.-Gyámintézeté-
nek világi elnöke, dr. Traeger Ernő, a dunántúli egyházkerület G. A.-
Gyámintézetének világi elnöke és Lichtenstein László főispán, a tiszai 
egyházkerület felügyelője. 

1. Marcsek János esperes buzgó imádsága után, 
2. báró Feilitzseh Berthold világi elnök megnyitó beszédében min-

denekelőtt kegyelettel adózott a hősi halált halt nagybányai vitéz Hor-
thy István kormányzóhelyettes emlékezetének, aki a hősi önfeláldozás-
ban minden magyarok példaképe lett. A közgyűlés tagjai néma főhaj-
tással tisztelegtek az egész nemzet liősi halottja előtt és csendes imád-
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ságban könyörögtek érte, felfohászkodván a gyászbaborult kormányzói 
családért is. 

Báró Fellitzsch Berthold világi elnök megnyitójában megemlékezett 
még közegyházunk és G. A.-Gyámintézetünk halottairól, majd melegen 
köszöntötte az elhívott új munkásokat, valamint a közgyűlés tagjait s 
a törvényesen összehívott G. -A.-gyámintézeti közgyűlést megnyitotta. 

3. A közgyűlés a jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére Nagy 
Miklóst, a dunántúli egyházkerület G. A.-Gyámintézétének egyházi elnö-
két, 

a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Sárkány Béla, Mar esek .János 
és dr. Csengődy Lajos egyházkerületi egyházi elnököket kérte meg. 

4. Ziermann Lajos esperes, egyházi elnök a következő évi jelentést 
terjesztette a közgyűlés elé: 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 

Emlékezzünk régiekről. .. 
Most, szeptember 16.-án volt száz esztendeje annak, hogy a Szász-

országban alakult »Gusztáv Adolf-Alapítvány« és a Hessenbeíi életre 
keltett »Evahgélikus Egyesülete egymással egyesült, és megalakult Leip-
zigben a »Gusztáv Adolf-Alapítványnak Evangélikus Egyesülete«, me-
lyet a köznyelv röviden Gusztáv Adolf-Egyesületnek nevezett el. 

Ez a megalakulás ünnepélyes keretek között történt. Reggel hét óra-
kor megszólaltak a leipzigi harangok s rendkívüli ünnepre hívták az 
evangélikusokat a Tamás-templomba. Nyolc órakor a világhírű Tamás-
kar Luther diadalmi énekével, az »Erős várunk«'-kal megnyitotta az ün-
nepet. Utána dr. Grossmann Gottlieb leipzigi superintendens prédikált 
az Efezusi levél 4,14—16. verse alapján: »Az igazságot követvén szeretet-
ben, mindenestül fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban; 
akiből az egész test szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztet-
vén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mér-
téke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga 
felépítésében, szeretetben.« Az istentisztelet után az ünnepi közönség az 
egyetem aulájában gyűlt össze, ahol D. Zimmermann Károly h esse,ni 
prelátus s darmstadti udvari lelkész meleg testvéri szavak kíséreté-
ben kijelentette, hogy a liesseniek készségesen egyesülnek a szászokkal), 
hogy Gusztáv Adolf szellemében békés eszközökkel működjenek a hit- . 
testvérek felsegítésén. 

A mustármag földbe hullott s csakhamar fává nevekedett, amelynek 
ágain az égi madarak fészket raktak (Máté 13). A Gusztáv Adolf-
Egyesületben az egész világnak hajléktalan evangélikusai hajlékot, me-
nedéket kerestek és találtak. Száz év alatt ez az egyesület közel 7000 gyü-
lekezetet támogatot t Közel 3000 templom, imaház és torony, 1000 is-
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kóla, több mint 1000 paplak és konfirmandus-ottlion, árvaház és diako-
nisszaház építésénél és másfélszáz temető megszerzésénél segédkezett. 

A Gusztáv Adolf-Egyesület volt a világ evangélikusai között a23 
első ökumenikus egyesület, amely összetömörítette az egész világ evan-
gélikusait s magához ölelte kezdettől fogva a magyarországi evangé-
likusokat is. A németországi Gusztáv Adolf-Egyesület 100 év alatt 040 
nagymagyarországi evangélikus és református gyülekezetet részesített 
kerek 4 millió márka segélyben. Száz és száz templom, iskola, jótékony-
sági szeretetintézmény (árvaházak, diakonissza-házak, konfirmandus-ott-
lionok) épületébe beleépítették a németországi Gusztáv Adolf - Egyesület 
márkáit. Sok lelkész és tanító fizetéséhez járult hozzá ez az egyesület, 
és százakra megy azoknak a lelkészeknek, tanároknak, tanítóknak szá-
ma, akik a németországi Gusztáv-Adolf-Egyesület segítsége nélkül nenx 
végezhették volna el tanulmányaikat. Hálátlanság volna azért, lia 111a nem 
emlékeznénk meg erről az egyesületről, nem emlékeznénk meg arról 
a két férfiúról, akit az Isten felhasznált az egyesület megteremtésére. 

Vájjon kicsoda lészen e gyermek? 
(Luk. 1,66.) 

Keresztelő János születésekor Lukács evangélista feljegyzése sze-
rint sokan azt kérdezték: Vájjon kicsoda lészen e gyermek? 

Vájjon kicsoda lészen e gyermek? Ezt kérdezik még ma is első-
sorban a szülők, mikor a jó Isten gyermekkel ajándékozza meg őket. 
Ezt kérdezték az altenburgi Priesnitz paroch.iájában is, amikor 1783 no-
vember 9.-én megszületett Grossmann Gottlicb, a Gusztáv Adolf-Egyesü-
let első nagy vezére. 

Nos, hamar meglátszott, hogy kicsoda lészen e gyermek. Isten már 
kora ifjúságától fogva vele volt. 

1.806 őszén a franciák felvonultak a poroszok ellen. Két nappal az 
auerstedt-jenai ütközet előtt a franciák híres hadvezére, Davout, Bona-
parte Napoleon bizalmas embere, a Naumburg melletti kis thüringiai 
falun, Priesnitzen vonult át. A priesnitziek rálőttek a franciákra, úgy-
hogy néhány azok közül elesett. Davout erre kiadta a parancsot, hogy 
a falut fel kell gyújtani és az összes férfiakat halomra lőni. Már össze 
is terelték a falu lakosságát. Már felcsaptak a mindent megemésztő 
tűzlángok. A gránátosok már megtöltötték puskáikat, amikor a pap fia, 
utatl törve magának a tömegen, odaborult a hadvezér lábaihoz és Is-
ten nevében kérve-kérte, hogy ne ontson ártatlan vért, hanem gya-
koroljon kegyelmet. Azután ékes francia nyelven rávette a vezért arra, 
hogy nem rótta fel a falu népének bűnét, hanem a harsány vezény-
szóra a férfiak feje' fölött csak a levegőig lövetett. Amikor az össze-
sereglett nép halálos félelméből magához tért, csak nagy füstfelhőt és 
egy leégett falút látott, de amúgy egyetlenegy embernek hajaszála sem 
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sem görbült meg. Igv lett a fiatal papfiú az ő szülőfaluja népének meg-
mentője. Ez a papfiú Grossmann Gottlieb volt. 

A Grossmann család őse, mint svéd báró és lovastiszt, Gusztáv 
Adolf seregével érkezett Németországba. Grossmann Gottlieb édes-
atyja Priesnitzben lelkész volt. Maga Grossmann Gottlieb szintén lel-
késznek készült. Fiatal theológus korában szülőfalujának megmentője 
lett, felnövekedvén pedig, megmentője lett az egész világra szétszórt 
evangélikus diaszpóra-híveknek. S milyen csoda, hogy abban része volt 
több magyar theológusnak, akikkel Grossmann Jenában megismerke-
dett. Ezek élénk színekkel festették le előtte a magyarországi egyházi 
viszonyokat, különösen a szórványhívek jaját-baját. Később más orszá-
goknak szórvány-nyomorúságát is megismerte, úgyhogy mindig jobban 
megérlelődött szívében az a gondolat, hogy ezen a bajon intézménye-
sen kell segíteni. S amikor.Gusztáv Adolf sok tisztelője 1S32 november 6.-
án a lützeni csatatéren elhatározta, hogy a puszta svédkő fölé kőből és 
ércből emel emléket, Grossmann, aki akkor már leipzigi superintendens 
volt, Isten lelkétől sugallva, a hős svéd királynak élő emléket kívánt 
létesíteni a Gusztáv Adolf-Alapítvánnyal. Grossmann arra gondolt, hogy 
az egykori harctér szent békeműnek legyen a szülőhelye, s a régi har-
cias fegyverek alakuljanak át áldozati tallérokká, bibliákká és énekes-
könyvekké és a hittestvéri felsegítő szeretet áldott eszközeivé. Az első 
alkalmi gyűjtést mindjárt ott, Lützenben 1832 november (3.-án kezdte 
meg. 

Lützenből hazatérve, Leipzigben megkezdte a Gusztáv Adolf-Alapít-
vány szervezésének nem könnyű munkáját. Csakhamar felhangzott az 
apostoli intés: »Míg időnk vagyon, mindenekkel jót tegyünk, kivált-
képpen pedig a mi hitünknek cselédeivel.« (Gal. 6,10). így alakult meg 
a Gusztáv Adolf-Alapítvány, amely már 1834-ben a magyar diaszpórá-
val is éreztette áldó hatását és hittestvéri gondoskodását. 

Ámde ez a Gusztáv Adolf-Alapítvány csak akkor vált világraszóló 
egyesületté, amikor Zimmermann Károly, a Gusztáv Adolf-Egyesület má-
sodik nagy vezére is belekapcsolódott a munkába. Zimmermann Ká-
roly, a második vezér élettörténetét a zsoltáríró szavával foglalhatjuk 
össze: 

Nem halok meg. hanem élek és 
hirdetem az Ernák dolgait. (118,17.) 

Dunántúl egyik evangélikus paróchiája előtt egy kis park terül e!. 
Alig fásították be a parkot, a parochus észrevette, hogy az egyik 
díszcserje levelét hullatja és ugyancsak keményen küzködik az életért. 
Nem tépte ki a földből, hanem naponként megöntözte egy korsó vízzel 
és segítségére sietett a sínylődő fácskának. S mi történt? A gyenge fa 
megerősödött, s ma-az Űr házának ez a palántája a mi Istenünknek pitva-
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•rihan virágzik, mint a pálmafa, és megnő, mint a Libanon cédrusa, 
gyümölcsözik, kövér és zöldelő (92. Zsolt.). 

1803 augusztus 3.-án a darmstadti gimnázium igazgatójának: Zim-
mermann János Györgynek egy felettébb gyenge fia született. A ro-
konok aggódva néztek a kis jövevényre és megállapították, liogy ez a 
gyermek nem életképes, és korai halálát várták. A szülők azonban külö-
nös gondos ápolásban részesítették. Gyilkos gyermekjárvány dühöngött 
a városban. Betért Zimmermannék házába is, de a halál angyala nem 
a bölcsőben fekvő gyermekre vetette magát, hanem az egészséges há-
rom éves Károlyt terítette le. A szülők ettől fogva még gondosabban 
ápolták az életben maradt gyenge fiúcskát és hogy elhalt gyermekük 
emlékét fenntartsák, utólag, ötödik névként még a Károly ne,vet adták 
neki. Felnevekedvén, nagy szorgalommal a tiieológiával s pliilológiával 
foglalkozott. 24 éves korában a darmstadti reáliskolának tanítója, majd 
lelkész s nemsokára a hesseni országos egyháznak prelátusa s a főher-
cegi család udvari papja lett. így összeköttetésbe került az orosz cári 
•és a bolgár fejedelmi és más uralkodó családokkal is. Hamburgba, Bre-
menbe hívták papnak, de Zimmermann hű maradt szűkebb hazájához. 
A giesseni egyetem theológiai fakultása a 34 éves udvari lelkészt dok-
tori címmel tüntette ki. Bátyjainak korai halála után folytatja azok iro-
dalmi tevékenységét. 1841 óta az »Allgemeine Kirclrenzeitung«-ot szer-
keszti. 

Mint az »Allgcmeine Kirclienzeitung« szerkesztője, figyelemmel kí-
sérte- a bel- és külföldi lapokat is. így szerzett tudomást arról is, hogy 
Párisban 1839-ben olyan egyesület alakult, mely a római katholiciz-
musnak Európában való fennmaradását, nevezetesen a protestáns orszá-
gokban szétszórt szegény róm. kath. gyülekezeteknek támogatását tűzte 
ki céljául. Elpanaszolták, hogy egyik helyen hiányoznak a hitoktatást 
végző, a szentségeket kiszolgáltató papok, más helyen templomok, is-
kolák s a róm. kath. ápoldák. Sokszor undorító helyiségekben kell ki-
szolgáltatni a szentségeket. Aki ez egyesületet támogatja, havonta 50 
centimét fizet. Szent edényeket, egyházi ornamentumokat, oltárterítő-
ket, könyveket is fel lehet ajánlani. Megtudta Zimmermann továbbá 
azt is, hogy róm. kath. oldalon egy másik hasonló egyesület a tenge-
reken túl is csodálatos módon terjeszti hitüket és hogy ezek az egy-
letek 1840-ben két és fél millió frankot, egyedül Bajorországban 200.000 
forintot gyűjtöttek. 

A róm kath. egyháznak ez a hatalmas megmozdulása gondolkodóba 
ejtette az egyházát féltő szeretettel szerető darmstadti udvari lelkészt. 
Amott, a másik egyházban erőteljes összetartás s ennek megfelelő 
eredmény, itt nálunk nyomorúságos széthúzás minden, az evangélikus 
egyházat érintő ügyben. Ott hatalmas előretörés, nálunk mindenütt 
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visszakozás. Ki törődik nálunk a messzeségben élő evangélikus gyerme-
kek hitoktatásával, az egészségesek, betegek és haldoklók lelki szükség* 
Jeteivel, a templomépítő gyülekezetek száz és száz nehézségeivel és ba-
jaival? Ilyen gondolatok közt jut eszébe Zimmermannak, liogy korán 
elhunyt'Ernő bátyja már 1826-ban felhívta a közfigyelmet egy evangé-
likus egyesület alapítására, amely évente megtárgyalná az evangélikus 
kérdésekét és érdekeket. De Ernő bátyja nemcsak javaslatokkal állt elő, 
hanem cselekedett is. Amikor a badeni Mülilhausen róm. katli. plebá-
nosa, Henhőfer, gyülekezetével együtt áttért az evangélikus egyházba, 
Zimmermann prédikációs könyv kiadásával 38.000 forintot gyűjtött, ösz-
sze, hogy az új evangélikus gyülekezet templomot építhessen. Az élet-
ben maradt testvér, Károly, visszatért bátyja elgondolásaihoz s az »A11-
gemeine Kirclienzeitung«-ban 1841 október 31.-én hatalmas felhívással 
megrázta a protestáns világ lelkiismeretét. Ezt a felhívást megírta anél-
kül, hogy a Szászországban megindult Gusztáv Adolf-Alapítványról csak 
valamit is tudott volna. Ezt a felhívást a maga egészében itt most nem 
ismertethetem. Csak egy-két mondatot ragadok ki belőle. Felhívásában 
hivatkozik ^lugustinus egyik alaptótelére: In dubiis libertás, in neces-
sariis uuitas, in omnibus caritas. A kétséges dolgokban szabadság, a 
szükségesekben egység és mindenben: szeretet. Szép, ha egyek vagyunk 
a hitben, de még szebb, ha egyek vagyunk a szeretetben. 
Ettől a szeretettől indíttatva, alapítsuk meg mi protestánsok,,, 
bárhol lakjunk, bárhogy gondolkodjunk is a protestánsokat gyá-
molító egyletet, megemlékezve az apostol szaváról: »Azért most 
megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három: ezek között pedig leg-
nagyobb a szeretet.« (I. Kor. 13, 13.) »Ott segíts a rászorulókon, ahol 
tudsz. Ha gazdag vagy, adj bőségesen, szegény vagy, ad j keveset —t 
de jó szívvek (Tóbiás 4.9.). »A jókedvű adakozót szereti az ]ston<< 
(II. Kor. 9,7.). 

Zimmermann felhívásához egy alapszabálytervezetet is csatolt. A 
hozzászólásokra felajánlotta lapját s azt indítványozta, hogy az egész 
ügyet tárgyalják meg Wittenbergben, ahol a reformációnak bölcsője 
ringott. Felhívásából különlenyomatot készíttetett és azt 4000 példány-
ban szétküldte megható, meleg sorok kíséretében az egész világ újságai-
nak, a vezető embereknek és fejedelmeknek szerte a világon. 

A visszhang nem maradt el. A hesseni fejedelem és sokan mások, 
még Észak-Amerikából is készségesen bejelentik a tervezett egylethez 
való csatlakozásukat. Leipzigből is kap egy kedves levelet és ebben fel-
hívják figyelmét arra, hogy ott már 10 éve működik egy hasonló cél-
kitűzésű egyesület, a Gusztáv Adolf-Alapítvány, amelyről az»AUgemeine-
Kirehenzeitung«-nak régebbi évfolyamai meg is emlékeztek. 'Zimmer-
mann előveszi folyóirata mégelőző évfolyamait, átolvassa az idevágó 
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cikkeket és azonnal — először írásban, majd 1842 szeptember 16.-án élő-
szóval is — csatlakozik a Gusztáv Adolf-Alapítványhoz, illetve a Gusz-
táv Adolf-Alapítvány Evangélikus Egyesületéhez. S ettől fogva erőteljes 
szószólója lett ez ügynek és neves theológusokat és hatalmas fejedelme-
ket, olyanokat, akik eleinte ellenségei voltak az egyesületnek, meggyőzött 
arról, hogy a Gusztáv Adolf-Egyesület célkitűzése, feladata nemes és 
'szent és az Úrnak hatalmas dolga. Mint Grossmann, Zimmermann is 74 
éves korában tért meg Urához. Beteljesedett ra j ta ez az ige: »Xem 
halok meg, hanem élek és hirdetem az Úrnak dolgaik (118. Zsolt. 17). 

Gusztáv Adolf igazi gyermeke. 
Gusztáv Adolfnak nem volt fia, csak egy hitehagyott leánya, de 

a Gusztáv Adolf-Egyesületben, mint Gusztáv Adolf igazi gyermekében, 
tovább él az ő nemes, hittestvéreit szerető s azokért életét is feláldozó 
szive. S ez a világot átfogó egyesület, melynek szervezete bámulatba 
ejtheti a világot, méltán viseli Gusztáv Adolfnak, a kiváló szervező és-
hadvezérnek nevét. Olyan ez az egyesület, mint egy óriási hadsereg, 
mely a helyi-, fiók- és főegy letek elöljáróinak, mint tisztikarnak ve-
zetése alatt áll. Az egész egyesület élén ott látjuk a. »Centralvorstand«-
ot, a központi vezetőséget, a vezérkart, a maga elnökével. Gusztáv 
Adolf szíve-lelke, szelleme szab irányt a központi vezetőségnek, épp-
úgy, mint a legkisebb alakulatnak. Ez az irány mi lehetne más, mint kö-
vetni az apostol intését: »Míg időnk vagyon, mindenekkel jót tegyünk, 
kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel!« S a Gusztáv Adolf-Egye-
sületben a szövetségesek sem hiányoznak. A más országbeli (svéd, hol-
land, svájci, elzász-lotharingiai, osztrák, illetőleg most már ostmarki, 
erdély i szász, jugoszláv, szlovák, lengyel,rigai és több amerikai) és természe-
tesen a magyar hasonló nevű és célú egyesületek. 

Hitünknek cselédeit keresi a Gusztáv Adolf-Egyesület a földke-
rekség minden világrészében. 

Ha az utolsó évtizedekben a mindenfelől előretörő sovinista nacio-
nalista szellem és a két világháború éket vert és válaszfalakat emelt, 
is az egyes- országos egyházak Gusztáv Aclolf-egyesületei között, bíz-
vást reméljük, hogy Gusztáv Adolfnak, Grossmannak és Zimmerman-
nak szelleme ezeket az ékeket megint kiveri és a válaszfalakat ledönti, 
és az esész világ evangélikusai megint egymásra találnak a kölcsönös 
szeretetben, mely a tökéletességnek kötele. 

Nálunk Magyarországon Székács József pesti lelkész,, bányakerületi 
püspök, az »ország papja«, állt 100 évvel ezelőtt annak a munkának az 
élére, mely a gyámintézet megszervezését célozta, Sok segítőtársa volt 
Budapesten és minden egyházkerületben, mégis leginkább Dunántúlon. 
Dunántúlnak köszönhető, hogy az evangélikus egyház ezen legszebb vi-
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rága, sok visszaesés után végre 1860-ban kivirágzott. Milliókat gyűj-
tött és osztott szét fennállása óta a Gyámintézet is. De nem a gyűjtött és 
/kiosztott összeg nagyságában rejlik a Gusztáv Adolf-Gyámintézet igazi 
értéke, banem abban, hogy folyton-folyvást ébren igyekszik tartani a 
hittestvéri szeretet és áldozatkészség nagy parancsát: »Míg időnk va-
gyon, mindenekkel jót tegyünk, kiváltképpen pedig a mi hitünknek 
cselédeivel!« És folyton-folyvást eszünkbe juttatja azt a másik igét: »Ha 
egy tag szenved, minden tagok egyetembe bánkódnak; ha egy tag tisz-
tes-éggel illettetik, egyetemben örülnek minden tagok. Ti pedig a-Krisz-
tus teste vagytok és tagjai rész szerint« (I. Kor. 2,26—27). 

Tanuljunk hát testünk tagjaitól. Bánkódjunk szenvedő hitsorsosaink-
kal és siessünk az 6 segítségükre. 

Ha egy hajó a tengeren veszélyben forog, s a szikratávíró szétküldi 
a vészjelt, akkor a közelben és távolban lévő hajók odasietnek .mind 
a veszedelemnek színhelyére és mentenek mindent, ami csak menthető. 

Évente körülijeiül 150 gyülekezet, egyházi intézmény szétküldi ha-
zánkban a vészjelt: mentsetek meg, mert tönkremegyünk. Oh, ne üzen-
jenek hiába. Teljesítsük kötelességeinket: ha egy tag szenved, minden 
tagok egyetemben bánkódjanak; s ha egy tag tisztességgel illettetik, 
egyetemben örüljenek minden tagok. 

Az ujjon lévő gyémántgyűrű, a nyakon lévő aranylánc az egész 
embert díszíti. A lábat védő sarú s á mellet melegítő ruha az egész test-
nek javára válik. Ha azt halljuk és olvassuk, hogy híveink a városok-
ban, a falvakban, sőt a pusztákban is, aliol Isten igéjét szomjúhozó és 
éhező lelkek találtatnak, egymásután építik az egyszerű és mégis oly 

csinos templomokat s megnyitják a z iskolákat, hol gyermekeik gyara-
podnak Isten és emberek előtt való kedvességben, úgy ez az egész 
evangélikus egyháznak díszére válik. 

Azért imádkozzunk egymásért és az erősebb segítse a gyengéket. 
Tudjunk ne csak összeadni és sokszorozni, hanem kivonni és szétosztani 
is. Kivonni és kihúzni zsebünkből és pénztárcánkból a Gyámintézet ol-
tárára adandó adományt s elosztani szegény hitsorsosaink között. Ne 
legyen a szívünk, lelkünk olyan, mint az éretlen szőlő, amelyből csak 
préssel sajtol ki az ember egy-két csepp fanyar italt, hanem legyen in-
kább olyan, mint a méhsejt, amelyből önként folyik a méz. 

Ismételten jártam már a lützeni harctéren és sok más helyen, amely 
Gusztáv Adolf életében és hősi küzdelmében szerepelt. Isten kegyelméből 
megnézhettem majdnem mindazokat a helyeket is, amelyeket Luther 
Márton élete és működése tett felejthetetlenné. 

Évekkel ezelőtt a rajnai Oppenheimben voltam, ahol Luther 
wormsi útján utoljára pihent meg. Ott, abban a városkában van ma a 
világnak legnagyobb ossariuma, csontháza. Rengeteg kéz és lábszár-
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csont felett 10.000 halálfej fekszik szép sorjában. Szinte elhűl az em-
berben a vér, ha abba a csontházba belépve, egyszerre csak 30.000 kivájt 
szemüreg tekint feléje. Azt beszélik Oppenheimben, hogy a 30 éves 
háború vitézeinek csontjai ezek, hogy sötét éjjel ezek a csontok meg-
indulnak, összemennek, mindenik a maga csontjához s felsorakoznak és 
újból küzdenek az evangéliumi szabadságért. Ez természetesen a fan-
tázia kigondolása. De az nem a fantázia játéka, hanem valóság, hogy a 
30 éves háború számtalan csataterén és a lützeni csatatéren elesett val-
lásszabadság-hősök mindenekelőtt a stockholmi ridder-dóm-templomban pi-
henő Gusztáv Adolf némán és oly hangosan szívet és lelket, csontot és 
velőt is átjáró módon kérdezi tőlünk: »Ezt tettük mi a hittestvérek--
ért — hát ti mit tesztek értük ?« , 

Óh, bár ez a kérdés addig égetné a mi szívünket-lelkünket, mig 
mindannyian beállnánk Gusztáv Adolf diadalmas seregélje. A Gusztáv; 
Adolf-Egyesület és a Gusztáv Adolf-Gyámintézet imádságos, áldozat-
kész tagjai sorába. Akkor nem hiába ébresztgették volna ma a holtak az • 
élőket. 

»Ébredjetek, itt az idő, Keljetek fel, amíg nem késő, Senki liátra ne 
maradjon. Ha fájdalma van egy tagnak, Fájjon az kicsinynek, mint 
nagynak, Hogy egy is el ne pusztuljon. Bátran harcoljatok, : Hitben1 

megálljatok, Az égből jön Segítségünk, Nincs kétségünk, Az ;Ur erős-
reménységünk« (D. É. 274,4.). 

Súlyos veszteségek. 
Egyetemes egyházunk a végére siető közigazgatási esztendőben sú-

lyos veszteségeket szenvedett. 
Ez év tavaszán elköltözött az élők sorából D. Kovács Sándor, a du-

náninneni egyházkerület püspöke. S még fű sem zöldéit sirhalmán, már. 
is követte őt elnöktársa, dr. sztranyavai Sztranyavszky Sándor egyházke-
rületi felügyelő. 

D. Kovács Sándor egyházunk tudós professzora volt, akinek elő-
adásai nyomán világosság, öröm, lelkesedés és gyarapodás támadt hall-
gatóinakszívében. Gyámintézetünk is fáradhatatlan munkást veszített vele, 
pedig tudtommal sohasem volt hivatalos fungense a Gyámintézetnek, 
mégis egész élete annak szolgálatában állt. Kevesen vitték az evangé-
liumi világosságot olyan sok helyre, mint Kovács Sándor. Egyik helyen 
prédikált, másikon előadást tartott és csodálatos kitartással, ahol csak 
szükség volt rá, megszervezte a diaszpórákba szétszórt híveket. Nem 
nyugodott, amíg Esztergomban is meg nem szervezte az evangélikus 
gyülekezetet, 

Dr. sztranyavai. Sztranyavszky Sándor, a magas pozíciót' betöltő ál-
lamférfi szintén nem volt hivatalos munkása a Gyámintézetnek, de ott 
volt gyámintézeti gyűléseinken és szívesen támogatta ügyünket. A lo-
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vagkorban az evangélium felolvasásakor előzőleg mindig meggyújtották 
az oltárgyertyákat, és az oltárt körülálló nemes lovagok kirán-
tották hüvelyéből kardjukat. Evvel jelezni akarták örömüket, hogy az 
Isten evangéliumának birtokában vannak és hogy. készek az evangé-
liumért mindent, mindent feláldozni. Ez a régi szép és jelképes szokás 
veszendőbe ment ugyan, de Sztranyavszky Sándor, óh emlékezzünk csak 
vissza a néhány évvel ezelőtt történtekre, ezen nemes lovagokhoz tar-
tozónak vallotta magát, »úgy viaskodott, mint aki nem levegőt vag-
dos« (I. Kor. 9,26). 

A dunáninneni egyházkerület után a dunántúlit érte ilyen páros 
veszteség. Meghalt virtsologi Rupprecht Olivér, majd nemsokára utána 
nemes Károlyi Endre. Mindkettő a dunántúli egyházkerület Gusztáv 
Adolf-Gyámintézetének kiérdemült világi elnöke volt. Mintha csak egy-
mást hívogatták volna az Isten népének nyugalmába. 

Vannak temetések, amelyeknél bársony-párnán viszik a koporsó 
előtt a megholtak különböző kitüntetéseit. A teljes életükben oly puritán 
gondolkodású és lelkületű Rupprecht Olivér és Károlyi Endre sohasem 
áhítoztak ily kitüntetésekre. Csendben futották meg életpályájukat és 
egész csendben akartak elmenni a minden halandók útján. Rupprecht 
Olivér még azt is meghagyta, hogy koporsójára még virágkoszorút 
se tegyenek. Gusztáv Adolf-Gyámintézetünk mindkét temetésen képvisel-
tette magát és csendben búcsút vett tőlük, akiknek koporsója előtt és 
után láthatatlan mennyei angyalok vitték a legszebb kitüntetéseket, azo-
kat a tömlőkben gyűjtött könnyeket, amelyeket a szegénységgel, nyomo-
morúsággal küzködő evangélikus gyülekezetek és a diaszpórában szét-
szórt evangélikus hívek orcájáról letöröltek s akik életükben ' és még 
halálukban is híven szolgálták Gusztáv Adolf-Gyámintézetünket, 

Virtsologi Rupprecht Olivér életében több alapítvánnyal írta be ne-
vét a Gyámintézet történetébe. 

Nemes Károlyi Endre emlékét melegszívű leányai, Károlyi Aliceés 
Valéria örökítették meg 2000.— P adománnyal. A dunántúli egyházke-
rületi Gusztáv Adolf-Gyámintézet ezt a 2000.— P-t kiegészítve a néhai 
ihászi Ihász Lajos volt dunántúli Gusztáv Adolf-gyámintézeti elnök hagyaté-
kából ezidén neki juttatott 3000.— P-vel, a sopronkőhidai országos fegy-
intézet szabad lakói, tisztviselői, fegyőrei és azok családtagjai által 
alkotott kis diaszpóra-gyülekezetnek ajánlotta fel avval, hogy igyekezzék 
a m. kir. igazságügyminisztérium beleegyezésével a letartóztatottak 
munkaerejével a mindeddig hajléktalan 81 (42 evang. és 32 ref.) hívő-
nek egy megfelelő kis templomot Iliász Lajos és Károlyi Endre nevé-
nek megörökítésére felépíteni. Az eziránti munkálatok már folyamatban 
vannak. Mindössze egy kis templom felépítéséről van itt szó, de a kis 
templomok felépítése is hozzátartozik az egész evangélikus egyház 
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•építéséhez s ha Krisztus Urunk az egy elveszítettet is megkeresi, ak-
kor nékünk nem lehet elhagyni azokat, akik teljes életükben az elveszet-
teket keresik. 

Sohasem múló hálánk jeléül hadd említsem fel most is, hogy a 
Lőrintén 1908 december 6.-án elhalt ihászi Ihász Lajos, a dunántúli egy-
házkerület felügyelője 1903-ban kelt végrendeletében 2000 holdas lőrin-
tei birtokát a dunántúli egyházkerületre hagyta. A végrendelet egyik 
pontja szerint a jövedelem 10 o/o-a a dunántúli Gusztáv Adolf-Gyáminté-
zetet. illeti. 

A dunántúli egyházkerületi Gyámintézet most említett világi elnö-
kein kívül még a somogymegyei Gyámintézet egyházi elnökét, Teke 
Dénes sandi lelkészt is elvesztette. Az egyházkerületi gyámintézeti 
jegyzőkönyvben a következőket olvassuk róla: »Gyámintézetünk min-
denkor a legnagyobb hálával, köszönettel és tisztelettel gondol rá s soha-
sem fogja elfelejteni azt az áldozatos munkásságot, melyet csendesen, el-
ismerést sohasem várva, önzetlenül munkálkodva kifejtett felvirágoz-
tatása érdekében. Szemeiben mindenkor ott ragyogott a belső öröm, ami-
kor a rászorult egyházak megsegítését Gyámintézetünk filléreivel elő-
mozdíthatta. Emlékezetét szívünkbe zárjuk!« 

Amidőn Gyámintézetünk ezen súlyos veszteségeiről számot adunk, 
számot kell adnunk 

örvendetes nyereségeinkről is. 
Dr Tomcsányi Vilmos Pált, a bányai egyházkerületi Gusztáv 

Adolf-Gyámintézet világi elnökét a Kormányzó Űr Kárpátalja kormány-
zói biztosává nevezte ki, draskóczi és laszkári Laszkáry Gyulát, a du-
náninneni Gusztáv Adolf-Gyámintézet világi elnökét egyházkerülete a 
felügyelői s ugyanakkor Kardos Gyula esperest, egyházmegyei gyám-
intézeti elnököt a püspöki 'székbe ültette, örömünket fokozza, hogy dr. 
Tomcsányi Vilmos Pál megszaporodott elfoglaltsága mellett is megtartotta 
az egyházkerületi gyámintézeti elnökséget, a dunáninneni egyházkerü-
leti elnökség pedig* biztosított bennünket arról, hogy új munkahelyü-
kön is készségesen tovább szolgálják a Gyámintézet ügyét is. Ugyan-
ezt ígérte a békési egyházmegyében a gyámintézeti tisztéről esperessé 
választása miatt lemondott Kel ló Gusztáv és Csaba Gyula, a pesti közép-
egyliázmegye Gyámintézet ének volt egyházi elnöke is. A békési egyház-
megye Gyámintézetének új elnöke Fürst Ervin orosházi lelkész lett, 
a budapesti egyházmegyei Gyámintézet élére Wolf Lajos kelenföldi lel-
kész került, az újonnan alakult bácsi egyházmegyei Gyámintézet egy-
házi elnökévé Turcsán Pál kiszácsi lelkészt, világi elnökévé Szűcs Fe-
renc újvidéki felügyelőt választotta meg. 

A dunáninneni egyházkerület gyámintézeti ügyeit Podliradszky Já-
nos lemondása óta Magyar Géza száki lelkész vezette nagy ügyszere-



•128 

tettel. Utóda dr. Csengődy Lajos salgótarjáni alesperes-lelkész lett. 
Dunántúlon a tolna—baranya—somogyi egyházmegyében Dörmer Fri-

gyes egyházi elnök helyébe Cséry Lajos dombóvári lelkész került, 
A tiszai egyházkerületben az erdélyi egyházmegyei Gyámintézet Ls 

megalakult. Elnökévé Rigó János székely zsombori lelkész és Dothár L. 
Vilmos kézdivásárlielyi takarékpénztári igazgatót választotta meg. A 
hegyaljai egyházmegyei Gyámintézet világi elnöke dr. Förster Lajos ny, 
gyárigazgató lett. 

A tisztükről lemondott vezetőknek hálás köszönetet mondunk, az 
új elnököket szívből üdvözöljük és kérjük a jó Istent, hogy munkás-
ságuk révén örvendetes nyeresége legyen Gyámintézetünknek. 

Vetés — aratás. 
Mult évi jegyzőkönyvünkben igyekeztünk emléket állítani néhai dr. 

Thébusz Aladár kir. kúriai tanácselnöknek, a magyarhoni Gusztáv Adolf-
Gyámintézet nagy jóltevőjének. Jegyzőkönyvünkről különlenyomatot ké-
szíttettünk s azt néhai dr. Thébusz Aladár arcképével és a Gusztáv 
Adolf-Gyámintézetnek ajándékozott villa fényképével díszítve, külön fü-
zetben 1.0.000 példányban szétküldtük az egész országban egyházunk 
vezető férfiainak, presbitereinek és a Gyámintézet barátainak. Stráner 
Vilmos kaposszekcsői lelkész ennek a füzetnek nyomán németnyelvű ki-
adványban emlékezett meg a Gyámintézet céljáról, feladatairól és dr. 
Thébusz Aladárról. A német nyelven írt füzetet 2000 példányban küld-
tük szét a gyülekezeteknek. Zátonyi Pál ambrózfalvi lelkész ugyanezt 
megtette tót nyelven röpiratban, melyet ugyancsak 2000 példányban 
küldtünk szét a tót gyülekezetekbe. Magvetés akart ez lenni. S mag-
vetés akart lenni az a sok felhívás, prédikáció, tanítás, biztatás, amely-
Ivei a Gyámintézet különböző fórumain az elnökök, lelkészek, vallásta-
nárok ,hitoktatók, barátok szolgáltak a mi ügyünknek. A magvetés nem 
vólt hiábavaló. Gyümölcsöt hozott, A nyomda és posta költségeinek fe-
dezésére és a központi gyűjtésre befolyt eddig 2858.46 P. Az egyes egyház-
kerületi Gyámintézetek, a dunáninnenit kivéve, oly jövedelemről tud-
nak beszámolni, mely túlhaladja a mult évi gyűjtést és jövedelmet. 

1. A bányai egyházkerület gyűjtése . . . . 13.069.57 P 
a mult évinél több 3.926.57 P-vel. 

2. A dunáninneni egyházkerület gyűjtése . . 3.165.25 » 
a mult évinél kevesebb 1.015.75 P-vel. 

3. A dunántúli egyházkerület gyűjtése, ül. bevétele 18.096.43 » 
a mult évinél több 2.588.43 P-vel. 

4. A tiszai egyházkerület gyűjtése 7.976.72 » 
a mult évinél több 3.221.72 P-vel. 
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A bevételek terén Dunántúl áll első helyen, mert a szokásos házi 
gyűjtéshez (11.079.50 P) kell hozzászámítanunk a soproni Gusztáv Adolf-
Gyámintézet mult évi gyűjtését, ill bevételét: 1.266.93 P, dr. Kovács 
Vilmos zalai egyházmegyei elnöknek újabb 200 P-nyi alapítványát, 
ugyancsak a zalai egyházmegyei gyülekezetnek Jónás Lajos esperes 
papi szolgálatának 25 éves fordulóján tett 450.— P-nyi Gusztáv Adolf-
gyámintézeti alapítványát, melyet a jubiláns 550.— P-rc egészített ki, 
nemes Károli Alice és Valéria Istenben boldogult édesatyjuk emlékére 
adott 2.000.— P-nvi alapítványát, valamint a néhai iliászi Ihász Lajos-
alapítványból a dunántúli egyházkerület által kifizetett első jövedelmet, 
3000.— P-t, ami összesen 18.096.43 P. Ebbe az összegbe nincsen beleszá-
mítva a szombathelyi gyülekezet teljes úrvaosorai készlete és a szombat-
helyi nőegyletnek ezüst keresztelő-kannáia. és tála, melyet a dunántúli 
egyházkerület gyámintézeti közgyűlése alkalmával tettek le a Gyámin-
tézet oltárára, valamint a soproni Gusztáv Adolf-gyámintézeti nőegylet 
ajándékai, melyeket az egyetemes Gusztáv Adolf-Gyámintézetnek ajánl 
fel: egy teljes felszerelésű betegúrvacsorai készlet, egy ezüst keresz-
telés! tál és kanna, egy karácsonyra elkészülő oltárterítő és 100.— P 
készpénz-adomány. 

A házi gyűjtés terén Bánya most elérte az első helyet, 
amely őt, mint legnagyobb és legvagyonosabb egyházkerületet megil-
leti, akkora összeget gyűjtött, amilyent emlékezetünk óta még sohasem 
ért el: 13.069.57 P-t. 

Ámde ha a lélekszámot vesszük tekintetbe, a tiszai egyházkerületi 
Gyámintézet előtt kell meghajtani az elismerés zászlaját, 7.976.79 P-t 
gyűjtött. 

A dunáninneni egyházkerületi Gusztáv Adolf-Gyámintézet 3.165.25 
P-t gyűjtött. A tavalyihoz képest 1.015.75 P-vel kevesebbet. Bízvást 
hisszük, hogy ez a visszaesés csak átmeneti jelenség. Különben Dunán-
innen igen kedves ajándékról számol be. A lévai gyülekezet eddig hasz-
nált orgonáját felajánlotta az egyházkerületnek gyám intézeti ajándékul. 
Ha mindehhez hozzászámítjuk a budapesti magyar egyháznak külön 
600 P gyámintézeti ajándékát, valamint a tanulóifjúság gyámintézeti 
gyűjtését (Ruzicska László, Reif Pál, Hüttl Ármin buzgólkodtak külö-
nösképpen), a központi gyiijtés eddigi eredményét: 2.858.46 P-t, a mai aján-
dékokat, a Bognár- és Thébusz-alapítvány kamatait, valamint a németor-
szági Gusztáv Adolf-Egyesület adományát, akkor azt mondhatjuk, hogy 
az idei gyámintézeti bevétel körülbelül 10.000 P-vel meghaladja 
a mult évit, vagyis kb. 50.000 P-t tesz ki. 

Ne álljunk meg itt, Krisztus Urunk a. vetésnek nemcsak harminc, 
hatvan, hanem százszoros gyümölcsöt ígér. Ne eresszük el a Gyámin-
tézet barátainak kezét, tartsuk fenn velük a kapcsolatot az előttünk 

9 
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fekvő új közigazgatási esztendőben is és kérjük őket, liogy szerezzenek 
a jó barátokhoz újabb barátokat, akkor vetésünket újabb bő aratással 
áldja meg az Isten! 

A mult esztendőben rámutattunk a dunántúli gyámintézeti elnök 
jelentése nyomán arra, hogy a Gusztáv Adolf-Gyámintézetnek még ki-
aknázatlan területei vannak, t, i. arra, hogy az evangélikus ifjúság 
gyámintézeti munkája egészen elsikkad. TJjból felhívjuk erre a munka-
területre és lehetőségre a figyelmet, Különösen a Dunántúl néhány 
gyülekezetében már most megindult, kalászgyüjtésre. 

Június havában Nagy Miklós, a dunántúli egyházkerületi Gusztáv 
Adolf-Gyámintézetnek egyházi elnöke a következő felhívást bocsátotta 
ki: 

»Június végén felcsendül az aratódal a magyar mezőkön. Újra be-
teljesedik Isten ígérete: »Míg a föld lészen, vetés és aratás soha meg 
nem szűnnek!« Régen vártunk már olyan epedéssel Isten ígéretének be-
teljesedésére, mint éppen az idén. Isten keze újra kenyeret oszt, Az 
idén bizonyára kétszeres hálával és kétszeres vigyázással kötözzük ké-
vékbe a kalászokat, de még így is lesznek elhullott búzafejek, melyek 
gazdátlanul maradnak a tarlón, és áldásuk tönkremegy. Pedig a leg-
gyakrabban éppen a legszebb s legsúlyosabb gabonafejek törnek a 
tarló közé és mennek veszendőbe. Ne engedjük hát elpusztulni Isten 
áldását. 

A mult évben tanítványaimmal kimentem kalászt szedni. Két dél-
után 10 gyermekkel jártam a tarlót és összeszedegettünk majdnem 50 
kg búzát a Gusztáv Adolf-Gyámintézetnek. Két délután 15.— P-t gyűj-
töttünk és igyekeztünk betölteni a. Krisztus parancsát: »Szedjétek össze 
a maradék darabokat, hogy semmi el ne vesszen!« 

Bizalommal kérem, gyülekezete ifjúságával csatlakozzék ehhez a 
mozgalomhoz! Ha lelkész és tanító meleg szívvel és kitartással élére 
áll a mozgalomnak, milyen áldott sikerekre vezetne bennünket az egy-
ház Ura. Mi lenne, ha a dunántúli egyházkerület 255 elemi iskolájának 
mind a 30.000 növendéke, 149 lelkész, 378 tanító lelkes vezetésével két 
vasárnap délután kalászt szedegetne, Isten ajándékát mentené és min-
den különösebb megerőltetés nélkül Istennek kedves szolgálatot végezne! 

A szolgálat erkölcsi és pedagógiai »hasznát« nem is értékelve, ha 
minden elemi iskolásunk csak 10 dkg. búzát gyűjtögetne össze — az 
egyházkerületben ez már 30 q búzát jelentene. 1000.— P-t egy szegény 
gyülekezetnek. 

Csatlakozzunk ehhez a mozgalomhoz. Elhullott kalászokból hadd 
épüljön itt a földön Isten országa. 

A magyar evangélikus egyháznak akár lélekszámunkat, akár va-
gyoni viszonyainkat tekintjük — a kevésen és kicsinyen kell hűnek 
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lenni. Isten erre választott ki bennünket . . . És a többre-bízatásunk at-
tól függ: tudtunk-e egész szívvel hívek lenni a kevésen!«-

Segítség a segítőnek. 

A mult évben a német Gusztáv Adolf-Egyesületnek 1000.— P-t aján-
lottunk fel az ellenséges bombáktól ismételten megrongált kaiserswerthi 
diakonisszaintézet és Bethel számára. Köszönőlevelük így szól: 

Mélyen tisztelt Kolléga Űr! 
1942 március 21.-én megkaptuk a magyarhoni Gusztáv Adolf-

Gyámintézet adományát: 292.90 RM-t. Szívélyes köszönetünket a kai-
serswertlii Diakonisszaintézet nevében hadd juttassuk el a magyarhoni 
Gusztáv Adolf-Gyámintézethez szép adományáért. Ez az adomány külö-
nösen alkalmas időben érkezett. Németországban már számtalan olyan 
diaszpóra gyülekezetünk van, melyeket az itt nevelt nővérek és munka-
erők gondoznak, és a magunk részéről támogatjuk őket abban, hogy a 
munkát elvégezhessék. Igazi nagy munkaterületünk elsősorban mégis a 
külföld, mely állandóan rászorul az anyaház támogatására. Római, san-
remói, athéni, konstantinápolyi, jeruzsálemi, bethlehemi, kairói és bey-
ruthi állomásaink majdnem kizárólag az anyaház gondoskodó szerete-
téből élnek. Még sokkal nagyobb feladatok várnak Kaiserswerthre a 
nagy háború befejezése után. Már a háború kitörése előtt kénytelenek 
voltunk jeruzsálemi kórházainkat átalakítani és kiszélesíteni. De több 
•sürgős feladatunkat a távol keleten uralkodó bizonytalan életkörülmé-
nyek és a gazdasági helyzet következtében el kellett halasztanunk. Bé-
kés időben ezeket a terveinket megvalósítjuk és minden erővel újból 
folytatjuk. Ezért szívből mondunk köszönetet munkánk iránt érdeklődő 
összes barátainknak, akik szeretettel gondolnak ránk. 

Kérjük, szíveskedjék hálás köszönetünket a magyarhoni Gusztáv. 
Adolf-Gyámintézet tagjainak tolmácsolni és egyúttal kérjük hűséges ba-
rátainkat, liogy a jövőben is kísérjék áldozatos imádságukkal és ado-
má nyukkal munkánkat. 

Hittestvéri szeretettel és köszönettel 
a kaiserswerthi Diakonisszaintézet 

igazgatója. 

Igen tisztelt, kedves Testvérem! 

Xell kaiserswerthi lelkész úr most juttatta el hozzánk azt a 291.80 
RM összeget, melyet a Gusztáv Adolf-Gyámintézet a Bethelben folyó 
munka támogatására küldött. A hitben és szolgálatban egybefűző sze-
retetnek ez a látható jele nagy örömünkre szolgál. Hálatelt szívvel fog-
juk ezt az összeget a betegeink, kicsinyeink és a hajléktalanok körében 
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végzett munkánk előmozdítására fordítani. Legyen ez az adomány sokak 
számára áldás. Ő legyen velünk, liogy az ige mindig üde forrásaiból 
új és szent erőt merítsünk és a mi Urunk, a Jézus Krisztus lelke vezé-
reljen a néki tetsző szolgálatok elvégzésére. 

A minden kegyelem Ura áldja meg Önt és munkáját. 
Hálás köszönetem kifejezése mellett szívélyesen köszönt? 

Bodelscliwingh. 

Indítványozom, segítsünk most is a segítőn, aki 110 éven át támo-
gatott bennünket,' 

Mult évi választmányi ülésünk határozata értelmében az elmúlt 
közigazgatási évben nem kértünk segítséget a német Gusztáv Adolf-
Egyesülettől. Azt tartottuk, hogy a mostani idő és német testvéreink je-
lenlegi helyzete seho gy sem alkalmas arra , hogy mi most kérjünk 'tőlük 
támogatást. A Gusztáv Adolf-Egyesület azonban kérésünk nélkül is 
küldött 2000.— RM-t, amelyből a következők részesültek segélyben:. 

Egyetemes gyámintézet . . . . . . 100.— RM 
Hotschewar kácsfalui lelkész . . 200.— » 
özv. Cinkóczkyné 30.— » , 
Budapesti ref. egyházközség . . . . 525.— » 
Fébé - diakonisszaanvaház . . . . . 50.— » 
Felsőcsalogánv 550.— » 
Székesfehérvár 200.— » 
Sopronbánfalva 150.— » 
Zalaegerszeg 195.— » 

Vegyük ezt hálás köszönettel tudomásul. Javaslom, hogy eziclén se-
kérjünk segélyt a német Gusztáv Adolf-Egyesül ettől és ne * kérjünk 
mindaddig, míg Isten kegyelméből a tengernyi sok vér- és könnyáldo-
zat, ógbeszálló sóhaj és súlyos kereszthordozásból nem támad fel egy 
békésebb és boldogabb új világ. Amíg a népek, nemzetek és egyesek el-
vakult gyűlölségének s a keresztyénségellenes világnézetnek helyébe 
nem lép a kölcsönös megértés és szeretet: az igazi keresztyén világ-
nézet. Ennek a jobb világnak felépítését kezdjük el magunkon. Azért 

épüljenek csak mindenütt új templomok 

s azok mindegyikébe építsék bele a Gyámintézet szeretetadományát is. 
De valamennyi templomépítő és templomszentelő gyülekezetnek, min-
den templombajáró és templomba nem járó hívünknek szeretném elmon-
dani Tauler János, a strassburgi Münster egykori prédikátorának inté-
sét. Tauler egyszer így prédikált: »Kedves híveim! Xe bizakodjatok 
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abban, hogy a ti drága szentélyetek egyedül üdvözíthet benneteket, ha 
ti magatok nem éltek szent életet. A ti szép dómotok, arany kaputok/ 
messze csengő harangjaitok nem segítenek rajtatok, ha amúgy megveti-
tek Istennek kegyelmét és hálátlanok maradtok. A templomok nem 
szentelik meg az embereket, hanem a szent emberek szentelik meg a tem-
plomot,« 

Taulernek ezen szavaival fejezem be elnöki, jelentésemet és kérek, 
biztatok mindenkit, első sorban saját magamat: »Öltözzetek fel azért 
mint Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, 
jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; elszenvedvén egy-
mást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen 
panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen 

-ti is; mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely 
a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti 
•szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben és háládatosak legye-
tek« (Kol. 3, 12—15.). 

* 

5. A közgyűlés elhatározta, hogy az érdeklődő figyelemmel hall-
gatott elnöki jelentést jegyzőkönyvébe foglalja. 

Ugyanakkor az elnöki jelentés egyes pontjaira elfogadta a követ-
kező javaslatokat: 

a) A régi időkre és a régi idők embereire emlékezve, a G. A.-Gyám-
intézet. Isten kegyelmét magasztalja, hogy lüO évvel ezelőtt a két ösvé-
nyen egy cél felé tartó »Gusztáv Adolf-Alapítványt« és az »Evangélikus 
Egyesületek a testvéri szeretetben és felelősségtudatban egyesítette és ál-
dássá tette az egész világ evangélikusai számára. 

b) Ugyanakkor hálás kegyelettel újí t ja fel a németországi Gusztáv 
Adolf-Egyesület fundálóinak: Grossmann Gottliebnek és Zimmermann 
Károlynak emlékezetét, akiket Isten szerszámul választott ki arra, hogy 
megtartó szeretetének csodáit evangélikus anyaszentegyházunkban 
véghez vigye. 

c) A közgyűlés minden tagja jó reménységet melenget szívében afe-
lől, hogy ha a vész haragja elül a csatákon, ismét tudunk mindenekkel 
jót cselekedni, a közös bánatot együtt hordozni, örömünket másokkal 
megosztani, életben és halálban mindig egyek lenni. 

il) Jegyzőkönyvében fájdalommmal örökíti meg a G. A.-Gyámintézet 
•elhunyt hűséges munkásainak nevét és emlékezetét. D. Kovács Sándor 
püspök és dr. Sztranyavszky Sándor neve mellé kegyelettel jegyzi fel 
Károlyi Endre és Buppreeht Olivér, valamint Teke Dénes nevét, 

e) A G. A ;-Gyámintézet kitüntetett munkásait: dr. Tomcsányi Vil-
mos Pált, Laszkáry Gyulát és Kardos Gyulát mély tisztelettel és őszin-
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te örömmel köszönti, azzal a meggyőzőcléssel és kéréssel, hogy új mun-
kahelyükön sem feledkeznek meg a. G. A.-Gyámintézet buzgó szolgála-
táról. 

A G. A.-Gyámintézet régi munkásainak minden jóigyekezetű jó-
munkáját hálásan köszöni s a munkába szólitott új munkásokat pedig 
örömmel és bizakodó reménységgel üdvözli. 

f ) Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés a G. A-Gyámintézet 1942. 
évi gyűjtési eredményéről szóló beszámolót, mely végösszegében P 
50.000.— bevételről szólhat, de egyben kéri a dunáninneni egyházkerü-
let G. A.-Gyámintézetét: ne lankadjon meg az egymás terhének hordozá-
sában, hanem egész erejével álljon a testvéri szeretet szolgálatába. 

A házigyüjtés összege szerint legtöbbet gyűjtő bányai egyházkerü-
leti G. A.-Gyámintézetet, valamint az elért eredményt illetőleg lélek-
szám szerint legelső tiszai egyházkerületi G. A.-Gyámintézetet elisme-
réssel köszönti és örömmel veszi tudomásul, hogy a bevételek végösz-
szegö a mult évi eredményhez mérten P 10.000.— összeggel emelkedett. 

g) Elismeréssel ós köszönettel jegyzi fel, hogy 
a dunántúli egyházkerületben Károlyi Alice és Károlyi Valéria — 

Ostffyasszonyfa — Istenben boldogult édesatyjuk, Károlyi Endre emlé-
kére P 2.000.— adományt adtak a Sopronkőhidán építendő templomra,. 

dr. Kovács Vilmos, a zalai egyházmegye G. A. Gyámintézetének v i -
lági elnöke, P 200.— összeggel emelte alapítványát, 

a zalai egyházmegye gyülekezetei Jónás Lajos esperes 25 éves 
lelkészi szolgálata alkalmával P 450.— összegű alapítványt tettek, amit 
a jubiláns esperes P 550.— összegre emelt fel, 

özv. Rajcsányi Gézáné — Soproíi — elhunyt férje emlékére egy 
magyar anyanyelvű és segélyre szoruló gyülekezet támogatására 100.— 
P-t ajándékozott. 

h) A közgyűlés ezidén is meleg szívvel megköszöni a soproni G. A.-
Gyámintézeti Ncegyletnek (elnöke: Hanzmann Károlyné), hogy ismét 
gazdag ajándékokkal lépett az egyházegyetem G. A.-Gyámintézete elé 
és mindegyik egyházkerületnek kedves örömöt szerzett jókedvű adomá-
nyával. 

i) A dunántúli egyházkerületben elindított kalászgyüjtést helyesli és-
követésre méltónak tartja. 

j) A mult évi közgyűlésünk határozata alapján a németországi G. 
A.-Egyesületnek juttatott P 1.000.— összegű adományért az illetékesek 
meleghangú levélben mondottak köszönetet. A közgyűlés a köszönőleve-
leket azzal a lélekkel veszi tudomásul, amely jól tudja, hogy az elvett 
jóknak csak a morzsáját juttattuk vissza s mélyen átérezzük Krisztus 
igazságát: »Jobb adni, mint venni!« 
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k) A németországi G. A.-Egyesület főegyesületeitől liozzánk, hatá-
rozott célra juttatott 2.000.— RM. segély felosztásáról szóló elnöki be-
jelentést tudomásulveszi a közgyűlés és ugyanakkor hálával gondol az 
ajándékozó főegyletekre. 

(5. Kesztler László pénztáros előterjesztette a Sándy Gyula és Art-
ner Oszkár ellenőrök által megvizsgált és elfogadásra ajánlott, 19-11. évi 
számadást, A közgyűlés a bemutatott G A.-gyámintézeti számadást 
mind egyes tételeiben, mind végösszegeiben elfogadta, A pénztárosnak 
és az ellenőröknek elvégzett munkájukért hálás köszönetét nyilvánította 
s a pénztárosnak a fenntartandók fenntartásával a múltra nézve a fel-
mentvényt megadta. 

7. Ugyancsak Kesztler László pénztáros előterjesztette az egyház-
egyetem G. A.-Gyámintézetének 1942. évi költségvetését, mely a követ-
kező tételeket mutatja: 

a) A nagy szeretetadományra befolyt P 3.964.13, amely 
összeghez még hozzájárul a G. A.-Gyámintézet esti istentisz-
teletének offertóriuma fele részben. 

b) A központi gyűjtésből rendelkezésre áll 
c) Az ifjúsági egyesületek adománya 
ő) Hat kis szeretetadományra á P 200.—, összesen 
e) A házigyüjtés eredményéből felosztható 
f ) A Bognár-alap jövedelme 
g) A dr. Thébusz-alapítvány jövedelméből 
h) A németországi G. A.-Egyesület adománya RM. 100. 
i) A soproni G. A.-Gyámintézeti Nőegylet ajándékaként 

rendelkezésre áll: egy oltárterítő — e g y betegúrvacsoraikész-
let — egy keresztelő-kanna és tálca — valamint P 100.— 

j) Özv. Rajcsányi Gézáné — Sopron — adománya P 100.— 
8. Nagy Miklós felkért jegyző előterjesztette az egyházegyetem G. 

A.-Gyámintézetének választmányi gyűlésén hozott határozati javaslatait, 
amiket a közgyűlés minden változtatás nélkül határozati erőre emelt, A 
választmány javaslatai alapján: 

a) a közgyűlés örömmel értesült arról, hogy a dr. Thébusz-hagya-
ték után a m. kir. kincstár az örökösödési illetéket (P 10.900.—) a G. 
A.-Gyámintézet részére elengedte (1920. évi XXXIV. t.-c. 6. §. 5. pont-
ja), s a tulajdonjog az egyházegyetem G. A.-.Gyámintézete' javára be-' 
kebelezte tett. 

Dr. Konkoly Elemér ügyésznek fáradozásáért a közgyűlés köszö-
netet mondott. Ugyancsak megköszönte a közgyűlés dr. Richter Richárd 
kir közjegyzőnek — Budapest —, hogy a dr. Thébusz-hagyaték körül 

P 4.025.15 

P 1.000.— 
P 350.— 
P 1.200.— 
P 6.510.— 
P 3.150.— 
P 1.800.— 
P 136.— 
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felmerült P 65.— összegű közjegyzői díját a G. A.-Gyámintézetnek el-
engedte. 

b) Az egyházegyetem G. A.-Gyámintézete a dr. Thé busz-hagyaték -
kai kapcsolatosan a részörökösöknek P 12.760.52 összeget fizetett a külön-
böző alapokból. Az így kölcsönvett összegeket a G. A.-Gyámintézet al-
kalmas időben fizeti vissza önmagának. 

c) A Fodor-nővérek kérésére a dr. Thébusz Aladár sírhelyének 
gondozásával felmerült kiadásokat, a végrendelet kötelezése szerint, a 
G. A.-Gyámintézet nevezetteknek kiutalja. A ténylegesen felmerült és szám-
lákkal .igazolt kiadásokat az 1941. é> 1942. évekre egyenként P 60.— 
összegben, összesen P 120.— összegben állapította meg. 

cl) Néhai dr. Thébusz Aladár elöregedett, szegénysorsú rokonának, 
Svehla Margitnak eziclén is P 100.— összegű segélyt utal ki. 

e) Néhai dr. Thébusz Aladár szileineki a szügyi temeteben lévő sír-
jának gondozására, az illetékes lelkész kimutatása szerint P 53.—t utal-
ványoz. — Evangélikus lelkészi hivatal — Szügy — címre. 

f) Örömmel értesült a közgyűlés arról, hogy a németországi G. A -
Egyesület az országos főegy letek figyelmét felhívta a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyházegyetem G. A.-Gyámintézetének 1941. 
évi jegyzőkönyvére s a munkáról szóló beszámolót példaként, állította 
a főegyletek elé. 

g) Helyeslőleg vette tudomásul a közgyűlés, hogy a G. A.-Gyámin-
tézet ezidén is ad ki a mult évihez hasonló kiadványt, mely szolgála-
tunkat híveink elé állítja, 

h) I). Kapi Béla püspök és Túróczy Zoltán püspök körlevélben és 
püspöki jelentésben emlékezett meg a G. A.-Gyámintézet: munkájáról és 
hathatósan ébresztgette a felelősségtudatot híveink lelkében. 

Az 1942—43. évre megjelent Egyetemes Belmissziói Munkapro-
grammban dr. Iveken. András budapesti lelkész közölt előadást a G. A.-
Gyámintézctről. 

j) örömmel értesült a közgyűlés arról, hogy 1941. évi jegyzőköny-
vünk különlenyomatban is megjelent s annak egy-egy példánya evangé-
likus egyházunk presbitereinek megküldetett, Stráner Vilmos és Zátonyi 
Pál lelkészek összeállításában német szövegű, illetve tót szövegű ki-
advány is jelent meg és küldetett szét, 

k) A G. A.-Gyámintézet alapszabályainak átdolgozására a közgyű-
lés dr. Ben dl Alajost — Budapest — és clr. Borostyánkőy Lászlót — 
— Budapest — az új alapszabálytervezet átgondolására peclig dr. Vietó-
riszt Istvánt — Budapest — kérte meg. 

I) Magyar Géza száki lelkész, a dunáninneni egyházkerület G. A.-
Gyámintézetének volt egyházi elnöke a dunáninneni egyházkerület 



presbitereihez szétküldött G. A.-gyámintézeti kiadvány postaköltségét P 
•65.— összegben magára vállalta. A közgyűlés hálával és köszönettel em-
lékezett meg Magyar Géza lelkész jókedvű adományáról. 

m) Szükségesnek mutatkozik, hogy a budapesti evangélikusok ered-
ményesebben kapcsolódjanak bele a G. Á.-Gyámintézet egyházmentő, 
szent munkájába, A lehetőségek megkeresésére a közgyűlés Kemény 
Lajos esperest és dr. Vladár Gábor kir. kúriai tanácselnököt, egyházme-
gyei felügyelőt, valamint Wolf Lajos és dr. Kring Jenő egyházmegyei 
G. Á.-gyámintézeti elnököket kérte meg. 

9. Nagy Miklós felkért jegyző előterjeszti a választmány javasla-
tát a segélyek felosztására. A segélyezési tervezet a következő: 

a) A nagy szeretetadomány — P 4.025,15 — összegben Rákóczi-
telep. 

b) A hat kis szeretetadomány á P 200.— Csillaghegy, Nagyrév, 
Szák, Izsákfa, Felsőcsalogány, Délszabolcsi misszió — Nyíregyháza. 

c) A központi gyűjtésből á P 500.— Szene, Székelyföldi misszió — 
Sepsiszentgyörgy. 

cl) A bányai egyházkerületben á P 200.— Óbecse, Nagvmágócs, 
a P 150.— Szentendre, Csanádul borti, Hódmezővásárhely, Nagylak, 
Csanádapáca, Pilisvörösvár; P 140.—: Evangélikus Árvaház — Szarvas; 
á P 100.— übecsc, Szilvács, jébé-Diakonissza-Egycsület — Budapest, 
Vác, Felsőgöd, Battonya, Luther Otthon — Szeged, Vácbottyán, Galga-
györk, Sashalom, Váchartyán, Újpest, Alag-Dunakeszi, Monor, Kisapos-
tag, Helvécia, Makó, Nagyrév. 

e) A dunáninneni egyházkerületben á P 200.— Nagyveleg, Legénd, 
á P 150.— Oroszvár, Vérteskethely, P 140.— Érsekújvár, P 120.— Du-
naszerdahely, á P 100.— Vanyarc, Székesfehérvár, Érd, Bánhida, Tor-
das,. Szécsény,- Bánk, Ivétbodony, Esztergom. Csánk, Ipolyvece, Zagvva-
pálfalva. 

f) A dunántúli egyházkerületben á P 120.— Győrság, Nagybarát, 
Győrszemere, Barlaliida, Pusztaszentlászló, Barcs, Antalszállás, Potyond, 
Csorna, Sopronbánfalva, Mohács, Tarrós, Szekszárd, Dunaföldvár, Po-
Iánv, Rábabogyoszló, Nagytótlak, Sárvár, Tapolcafő, Ászár, Mezőlak, 
Csögle, Bakonyszentlászló, Bakonycsernye, Alsódörgicse, Nagyvázsony, 
Felsődörgicse, á P 80.— Mersevat, Nagykanizsa, Dombóvár, Pécs, Vas-
egerszeg, Szentgotthárd, Csögle, Hánta, Keszthely, Szentantalfa, Mencs-
hely, P 10.—- Egyházkerületi G. A.-Gyámintézet énekeskönyvekre. 

g) A tiszai egyházkerületben P 190.— Putnok, á P 160.— Eger, • 
Kárpátaljai misszió — Munkács, á P 150.— Jolsvatapolca, Rekenyeúj-
falu, Abaújszántó, Hernádvécse, Kornádi, Szolnok, Ungvár, Sajókaza, 
Tállya, Kisvárda, Kölese. 
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h) A soproni G. A,-Gyámintézeti Nőegylet ajándékából az oltár-, 
terítőt: Kétbodony, a beteg-úrvacsorai készletet: A ba új szántó, a keresz-
telési készletet: a bányai egyházkerület G. A.-Gyámintézete, a P 100.— 
adományt a Diakonissza Anyaház — Győr. 

i) üzv. Rajc-sányi Gézáné adományát P 100.—t Zalaegerszeg. 
j) A dr. Thébusz-alapítvány kamataiból vásárolt énekeskönvvek-

ből: a bányai egyházkerület G. A.-Gyámintézete 33 drb.-t, a dunánineni 
egyházkerület G. A.-Gyámintézete 22 drb.-t, a dunántúli egyházkerület 
G. A.-Gyámintézete 39 clrb.-t, a tiszai egyházkerület G. A.-Gyáminté-
zete 22 drb.-t. 

k) A németországi G. A.-Egyesület. RM. 100.—, P 136.— összegű, 
adományát a Fébé Diakonissza-Egyesület építendő templomára adja. 

I) Elfogadta a közgyűlés a választmány ama javaslatát, hogy a né-
metországi G. A.-Egyesületnek Bethel és Kaiserswerth szeretetintézmé-
nyeinek támogatasara ezidén is P 1.000.— összeget utaljunk át. 

A választmány segélyfelosztási tervezetét a közgyűlés elfogadta, 
10. A közgyűlés Marcsek János esperes imádsága után, báró Fei-

litzseh Berthold világi elnök zárószavaival fejeződött be. 
A közgyűlés tagjai önmaguk buzdítására elénekelték Gusztáv Adolf 

esatadalát: »Ne csüggedj el kicsiny sereg!«. . . 

Jegyezte: 

Nagy Miklós s. k. 
felkért jegyző. 

H i t e l e s í t j ü k : 

Ziermann Lajos s. k. 
egyházi elnök. 

Báró Feilitzsch Berthold s. k. 
világi elnök. 

Sárkány Béla s. k. 

Marcsek János s. k. 

Dr. Csengödy Lajos s.k. 
egyházkerületi G. A.-gyámintézeti 

egyházi elnökök. 
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IV. 
» 

Az egyházegyetem tisztviselőinek, presbitériuma, 
törvényszéke, számvevőszéke, gydmíntézete és bizottságai 

tagjainak névsora. 

A) Rz egyházeguetem tisztviselői. 

Egyetemes egyházi és iskolai felügyelő: D. báró Raclvánszky Albert 
(Budapest, VIII., Üllői-út 16/a,). 

Az egyetemes közgyűlés egyházi elnöke, mint hivatalára nézve legidő-
sebb püspök: 13. Kapi Béla (Győr). 

Egyetemes világi főjegyző (1947-ig): dr. Konkoly Elemér (Budapest,, 
IV., Károly király-út 18.). 

Egyetemes egyházi főjegyző (1948-ig): Németh Károly (Lébény). 
Egyetemes világi aljegyző (további intézkedésig): clr. báró Raclvánszky 

Antal (Budapest, I., Lisznyay-u. 11.). 
Egyetemes világi aljegyző (1947-i.g): clr. Bencll Alajos (Budapest, VIII. , 

Baross-utca 21.). 
Egyetemes világi aljegyző (1947-ig): clr. Makláry István (Budapest, V.,. 

Csáky-utca 20/a.). 
Egyetemes egyházi aljegyző (1947-ig): Wolf Lajos (Budapest, NI . , 

Bocskay-utca 56.). 
Egyetemes egyházi aljegyző (1948-ig): Joób Olivér (Nyíregyháza). 
Egyetemes főügyész (további intézkedésig): clr. Rásó Lajos (Budapest,. 

IV., Veres Pálné-utca 7.). 
Egyetemes főellenőr (további intézkedésig): clr. Lamotte Károly (Buda-

pest, IV., Vigadó-utca 2.). 
Egyetemes főti tkár: Kuthy Dezső (Budapest, VIII. , Üllői-út 24.). 
Egyetemes pénztáros (további intézkedésig): Kesztler László (Budapest, 

IV., Deák-tér 4.). , 
Egyetemes ellenőr (további intézkedésig): Péter Lajos (Budapest, IV., 

Deák-tér 4.). 
Egyetemes levél- és könyvtáros további intézkedésig): dr. Sclioltz Osz-' 

kár (Budapést, VIII. , Üllői-út 24.). 

B) Rz egyetemes presbitérium tagjai. 

I. Hivatalból: 
Az egyetemes felügyelő, a püspökök, az egyházkerületek felügyelői,. 

az egyetemes főjegyzők, az egyetemes ügyész, az egyetemes főtitkár.-
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II. Választás útján (1944-ig): 

a) Rendes tagok: 
i 

Az egyházegyetem részéről: Arató István, dr .Bruckner Győző, D. 
-dr. Proliié Károly, Somogyi Béla;a bányai egyházkerületből: Benkóezi 
Dániel, dr. Mikler Károly; a dunáninneni egyházkerületből: dr. Jánossy 
Lajos ; Purgly Lajos; a dunántúli egyházkerületből: Ziermann Lajos, dr. 
Ostffv Lajos; a tiszai egyházkerületből: Smid István, dr. Streicher Andor. 

b) Pót tagok: 

Az egyházegyetem részéről: dr Bánkúti Dezső, Mendelényi János , 
Molitor Gusztáv, dr. Szentiványi Géza; a bányai egyházkerületből: —, 
dr. Székács Is tván; a dunáninneni egyházke rü l e tbő l :—,—; a dunántúli 
egyházkerületből: Budaker Oszkár, Koritsánszkv Ottó; a tiszai egyház-
kerületből: dr. Pass László, —. 

C) Az egyetemes törvényszék tagjai. 

Világiak: dr. Bertha Benő (további intézkedésig), Hunyady László 
(további intézkedésig), dr. Mészáros Gyula (1944), dr. Streicher Andor 
(további intézkedésig), dr. Szelényi Aladár (1944), dr. Tomcsányi Vil-
mos Pál (1944), dr. Vlaclár Gábor (további intézkedésig), dr. Vietórisz 
Gyula (1944). 

Egyháziak: dr. Csengcdy Lajos (1944), Duszik Lajos (1944), Járosi 
Andor (1947), Kovács Andor (1944), Kuszv Emil (további intéz-
kedésig), Molitórisz János (további intézkedésig), Sárkány Béla (to-
vábbi intézkedésig), Ziermann Lajos (1944). 

Tanárok: dr. Koch István (további intézkedésig), dr. Mikler Károly 
(1944), dr. Zsedényi Béla (1944). 

Taní tók: Somogyi Béla (további intézkedésig), Zollér Sámuel (to-
vábbi intézkedésig). 

Jegyző : dr. Borostyánkőy László (további intézkedésig). 

D) Az egyetemes számvevőszék (további intézkedésig). 

Becht Albert és dr. Pass László elnöklete mellett : az egyetemes 
ügyész, az egyetemes ellenőr, továbbá: Benyó Vilmos, Bódi Pál, dr. 
Gedeon Imre, Hanzmann Károly, dr. I lorvay Róbert, Sárkány Béla, 
Szűcs Sándor, Varga László. 

E) Gusztáv Adolf-Gyámintézet. 

Elnöksége: báró Feilitzseh Berthold világi elnök, Ziermann Lajos 
egyházi elnök. 



F) R bizottságok névsora. 

I. Az egyházunkat és a református egyházat közösen ércleklö ügyekre 
kiküldött bizottság: 

Egyházunk kiküldöttei: a) rendes tagok: az egyetemes felügyelő, az. 
egyházkerületek püspökei és felügyelői, dr. báró Kaas Albert, Kemény 
Lajos, dr. Konkoly Elemér, dr. Ostffy Lajos, D. dr. Prőhle Károly, Radó 
Lajos, dr. Rásó Lajos, Sárkány Béla, dr. Szelényi Aladár, dr. Tomcsá-
nyi Vilmos Pál ; b) póttagok: Duszik Lajos, Kuszv Emil, Kuthy Dezső,, 
dr. Mikler Károly, dr. báró Radvánszky Antal, Ziermann Lajos, dr. 
Zsedónyi Béla. 

A református egyház kiküldöttei: a) rendes tagok: dr. Kováts J . 
István, D. dr. Ravasz László, dr. Tasnádi Nagy András, gróf Teleki 
József, dr. Balogh Jenő, Medgyasszav Vince, dr. Szilassy Béla, dr. g ró f 
Bánffv Miklós, dr. gróf Bethlen Géza, gróf Teleki Artúr , Vásárhelyi 
János, dr. Enyedy Andor, Farkasfalvi Fa rkas Géza, Bernáth Aladár, 
dr. Boér Elek, D. dr. Révész Imre, Harsányi Pál, dr. Szentpéteri 
Kún Béla, báró Vav László; b) póttagok: dr. Benedek Zsolt, Kiss Zsig-
mond, dr. Jókay-Ihász Miklós, Kádár Géza, dr. Tavaszy Sándor, J a n k a 
Károly, dr. Juhász Nagy Sándor, dr. Kállay Kálmán. 

II. Tanügyi bizottság. 

D. Ivapi Béla püspök elnöklete (további intézkedésig) mellett : dr. 
Melich János alelnök (további intézkedésig), Somogyi Béla népiskolai 
előadó, dr. Ruhmann Jenő középiskolai előadó, Molitor Gusztáv tanító-
képzőintézeti előadó, dr. Gaudy László, mint a vallástanítási albizott-
ság elnöke, vallástanítási előadó, a püspökök, az egyházkerületi fel-
ügyelők, a hittudományi kar mindenkori dékánja, továbbá: Arató István, 
Bartsch Sándor, dr. Bánkúti Dezső, dr. BeyerEde rBéroes Lajos, dr .Bruckner 
Győző, dr. Domanovszky Sándor, dr. Felkay Ferenc, Hanzmann Ká-
roly, clr. Jánossy István, dr. Kárpáti Ede, Kemény Péter , Kiss Sándor, 
Mendelényi János, Reif Pál, Rozsondai Károly, dr. Simon László, dr. 
Schneller Károly, Weiszer Gyula, dr. Zimmermann Ágoston. 

III. Vallástanítási albizottság. 
Dr. Gaudv László elnöklete mellett : a hit tudományi kar mindenkori 

dékánja, továbbá: dr. Csengődy Lajos, ' Kemény Lajos, Lábossá Lajos, 
Reif Pál, dr. Rezessy Zoltán, Somogyi Béla, Szekej András, Vargha 
Sándor, Ziermann Lajos. 

IV. Ifjúsági belmissziói bizottság. 

Németh Károly elnöklete mellett: dr. Bánkúti Dezső, Danhauser 
László, clr. Deák János, Egyed Aladár, Erős Sándor, vitéz Faragó Ede, 
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dr. Gaudy László, Hegedűs Ilona, Kemény Lajos, Kimer Gusztáv, Lá-
bossá Lajos, Marcsek .János, dr. Mádv Zoltán, Mohr Henrik, dr. Molnár 
Gyula, Németh Gyula, Nitschinger János, dr. báró Podmaniczky Pál, 
dr. Sólyom Jenő, dr. Scholtz Oszkár, Scliulek Tibor, dr. Szuchovszky 
Lajos, Zulauf Henrik. 

T\ Theológiai bizottság. 
Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett: a püspökök, az egyház-

kerületi felügyelők, a tanügyi bizottság elnöke, a hittudományi kar 
mindenkori dékánja és prodékánja, mint az egyházkerületek által ki-
küldött tagok: lic. Fizély Ödön, dr. Gaudy László, D .dr. Prőhle Károly, 
dr. Sólyom Jenő, dr. Vető Lajos, Ziermann Lajos; póttagok: Járos.i 
'Andor, dr. Keken András, Podhradszky János, a szervezendő három al-
bizottság elnökei, a Theológusok Otthonának igazgatója. 

TI. Lelkészképesítő' bizottság. 

a) Közös gyűlések. 
Az egyetemes közgyűlés elnökségének elnöklete mellett: a püspö-

kök, a hittudományi kar mindenkori dékánja és prodékánja, az egye-
temes ügyész, az egyetemes tanügyi bizottság elnöke és az egyházke-
rületi osztályok rendes tagjai. Jegyzője és előadója egy esetről-esetre 
megbízott tag. 

b) Egyházkerületi osztályok. 
A bányai egyházkerületi osztály elnöke a püspök, rendes tagok: 

Dedinszky Gyula, dr. Gaudy László, Kemény Lajos, Wolf Lajos; pót-
tagok: Egyed Aladár, Scholz László. % 

A dunáninneni egyházkerületi osztály elnöke a püspök, rendes ta-
glók: dr. Csengődy Lajos, dr. Jánossy Lajos, Podliraclszky János, Sze-
kej András; póttagok: Péter Henrik, —. 

A dunántúli egyházkerületi osztály elnöke a püspök, rendes tagok; 
Budaker Oszkár, vitéz Magassy Sándor, Németh Károly, Takács Elek, 
Ziermann Lajos; póttagok: Kiss Samu, Szabó József. 

A tiszai egyházkerületi osztály elnöke a püspök, rendes tagok: Du-
szik Lajos, Marcsek János, dr. Pass László, dr .Vietórisz István; pót-
tagok: Joób Olivér, Rőzse István. 

VII. Alkotmány- és jogügyi bizottság. 
Az egyetemes felügyelő elnök la te mellett: a püspökök és az egy-

házkerületi felügyelők, vagy ezen állások egyikének üresedésben léte 
asetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, az egyetemes 
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.jegyzői kar, az egyetemes ügyész, továbbá: dr. Bertha Benő, dr. 
Bruckner Győző, Draskóczy Lajos, lic. Fizély Ödön, dr. Haendel Béla, 

I rányi Kamill, dr. báró Kaas Albert, Kemény Lajos, dr. sárvári Land-
graf Dezső, dr. Lányi Márton, dr. Mészáros Gyula, dr. Mikler Károly, 
•dr. Nagy Vilmos, dr. Nendtwich Andor, dr. Pazár Zoltán, dr. Rásó 
Béla, Sárkány Béla, dr. Szentiványi Géza, Takács Elek, dr. Tomcsányj 
Vilmos Pál, dr. Zsedényi Béla. 

MII. Pénzügyi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett: a püspökök és az egy-
házkerületi felügyelők, az egyetemes ügyész, az egyetemes főellenőr, az 
egyetemes pénztáros, az egyetemes ellenőr, továbbá: Bothár Vilmos, dr. 
€zirják Mihály, Duszik Lajos, dr, Farkass Béla, Hanzmann Károly, 
dr. Jászai Károly, dr. báró Kaas Albert, Koczor Gyula, dr. Konkoly 
Elemér, dr. sárvári Landgraf Dezső; dr. Mikler Gusztáv, dr. Mikler 
Károly, Osztroluczkv Miklós, Radó Lajos, Sclmlz György, dr. Streicher 
Andor, Varga László, dr. Zoltay Rábért, dr. Zsigmondy Kálmán. 

IX. Egyetemes számvizsgáló bizottság (további intézkedésig). 
Az egyetemes számvevőszék elnökségének elnöklete mellett: dr. Ge-

deon Imre, Kovács Andor, Majba Vilmos. 

X. Alapítványi bizottság. 
Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett: a) hivatalból tagok: az 

egyetemes főjegyzők, az egyetemes számvevőszék elnökei, az egyete-
mes ügyész; b) választott tagok: Beayó Vilmos, Hanzmann Károly, Mail-
re r Frigyes, dr. Zsedényi Béla. 

XI. Ilraborszky- és Kunfaley-alapítványi bizottság. 
Lichtenstein László és D. D. Raffay Sándor elnöklete mellett: dr. 

Bánó József, Kemény Lajos, Majba Vilmos, Szántó Gyula, dr. Vetsey 
Aladár, Wolf Lajos úgy is, mint jegyző. 

XII. Szigethy—Halász—Brúsz-alapítványi bizottság. 
Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett : Kuthv Dezső egyetemes 

főtitkár, aki egyben előadó is, továbbá dr. Bánkúti Dezső, dr. Konkoly 
Elemér, dr. Rásó Lajos, Wolf Lajos. 

XIII. Egyetemes egyházi nyugdíjintézeti bizottság (1945-ig). 
D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és D. Kapi Béla 

püspök elnöklete mellett: dr. Rásó Lajos egyetemes főügyész, dr. 
Soholtz Oszkár ügyvivő, Kuthy Dezső egyetemes főtitkár, Kesztler 
László egyetemes pénztáros, Péter Lajos egyetemes ellenőr, a MELE 
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részéről annak elnöke, D. D. Raffay Sándor püspök, mint az egyház-
kerületek által delegált tagok: Hanzmann Károly, Kirchner Rezső, Pal-
kovics Pál, Sárkány Béla. 

XIV. Egyetemes levéltári és könyvtári bizottság. 

Sárkány Béla elnöklete mellett: Hamvas Béla, dr. Keken András, 
űr. Klein Gáspár, dr. Kossányi Béla, dr. Kring Miklós, dr. Mádv Zol-
tán, dr. Melich János, dr. Paulinyi Oszkár, dr. Rexa Dezső, Schmidt 
János, clr. Sólyom Jenő, dr. Vácz IJJemér, dr. Wellmann Imre. 

XT7. A Luther-Otthyn nagybizottsága. 
Az egyetemes felügyelő elnöklete és Sándy Gyula ügyvezető alelnök-

sége mellett: az egyházkerületi elnökségek, a. Luther-Otthon igazga-
tója és jogtanácsosa, továbbá Arató István, clr. Bánkúti Dezső, dr. 
Bélák Sándor, dr. Domanovszky Sándor, dr. Jugovies Lajos, Kemény 
Lajos, clr. Melich János, dr. Scholtz Oszkár; tanácskozási joggal a Lu-
ther-Otthon orvosa és az egyházegyetem pénztárosa, örökös ti sztélét teli 
tagok: clr. Mágócsy-Dietz Sándor, dr. Mikler Károly. 

X^'I. Egyetemes énekügyi bizottság. 

D. Kapi Béla püspök elnöklete mellett: clr. Bánkúti Dezső, Fodor 
Kálmán, clr. Gaudy László, dr. Gárdonyi Zoltán, Hamar Gyula, Kapi 
Gyula, Kapi-Králik Jenő, Kemény Lajos, Kertai János, Kuthy Dezső, 
Lincler László, Peskó Zoltán, clr. Scholtz Oszkár, Schulek Tibor, Sulyok 
Imre, Uhrin Károly, dr. Vietórisz József, Zalánfv Aladár, Zászkaliczky 
Pál. 

XVII. Lelkészsegélyezési-alap bizottság. 
D. D. Raffay Sándor és Lichtenstein László elnöklete mellett: a 

világi egyetemes főjegyző, az egyetemes ügyész, az egyetemes pénz-
táros, továbbá: Duszik Lajos, Kemény Lajos. 

XVIII. A Theológusok Otthonának helyi bizottsága. 
Ziermann Lajos elnöklete mellett: rendes tagok: Budaker Oszkár, 

a Theológusok Otthonának igazgatója ,a hittudományi kar mindenkori 
dékánja és prodékánja, továbbá: Hanzmann Károly, dr. Heimler Ká-
roly, clr. Hertay Zoltán, Prickler Károly, D. clr. Proliié Károly, Rátz 
Egon, Riemler Pál, dr. Scheffer Oszkár, clr. Schindler András, clr. Só-
lyom Jenő, Vándor Zsigmond, clr. Zergényi Pál. 

XIX. A Belmissziói-Otthon gazdasági bizottsága. 
Menyhár István és clr. Roósz Áclám elnöklete mellett: dr. Hajós 

Gyula, Kolbay Károly, clr. Manninger G. Adolf, az Otthonban szolgálatot 
teljesítő megbízott missziói lelkész. 
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XX. Adóalapi bizottság. 
Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett: dr. Konkoly Elemér 

egyetemes főjegyző, dr. Rásó Lajos egyetemes főügyész, Hanzmann Ká-
roly, mint előadó, az egyházkerületek részéről: az egyházkerületi el-
nökségek, továbbá: Bódi Pál, Fadgyas Aladár, Kiss Samu, dr. Lehoczky 
Brúnó, Margócsy Emil, Racló Lajos, Sárkány Béla, Túrmezei • Sándor. 

XXI. Nyugdíjállamsegélyügyi bizottság. 
Az egyetemes felügyelő, a püspökök, dr. Konkoly Elemér, egye-

temes főjegyző, dr. Mikler Károly és Kutliy Dezső egyetemes főtitkár. 
XXII. Liturgiái bizottság. 

D. Kapi Béla püspök elnöklete mellett : Barátli Károly, Beclit Jó-
zsef, Döriner Frigyes, dr. Gaudy László, mint előadó, Járosi Andor, 
Kuthy Dezső, Marcsek János, D. D Raffay Sándor, Sárkány Béla, 
Scholz László, Szekej András, Túróczy Zoltán, Ziermanii Lajos. 

XXIII. Sajtó- és irodalomügyi bizottság. 
A Luther-Társaság elnöksége és főtitkára, a lapszerkesztő lelkészek 

és tanítók, a hittudományi kar egy képviselője, Farkas Sándor, mint 
a Magyar Értesítő felelős szerkesztő-kiadója. 

XXIV. A Lutheránus Világgyűlés magyar különbizottsága. 
Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett: a püspökök, az egyház-

házkerületi felügyelők, dr. Gaudy László, Kuthy Dezső, clr. báró Podma-
niczky Pál, D. clr. Prőhle Károly, clr. Tomcsányi Vilmos Pál. 

A'AT. A katonai egyházközségek szervezésével kapcsolatos kérdelek 
tárgyalására alakított közös bizottság. 

Elnökség: D. clr. Ravasz László, D. báró Raclvánszky Albert, Ta-
gok: a) a ref. egyetemes konvent részéről: clr. Balogh Jenő, D. dr. 
Ravasz László, clr. Kun Béla; b) egyházunk részéről: D. báró Raclván-
szky Albert, D. Kapi Béla, dr. Rásó Lajos; c) a m. kir. kormány részé-
ről: clr. Jalsoviczky Károly, vitéz J ány Gusztáv, D. Soltész Elemér, aki 
egyben a bizottság előadója, 

XXVI. Leik ész jelölteket minősítő bizottság (további intézkedésig). 
Az egyetemes közgyűlés egyházi elnökének elnöklete mellett: a 

hittudományi kar dékánja, pródékánja, clr. Kiss Jenő és D. clr. Prőhle 
Károly, mint a hittudományi kar két választott kiküldöttje, a soproni, 
mint helyi egyházközségből: Budakor Oszkár, Hanzmann Károly, dr. 
Hering Zoltán, Ziermann Lajos. 

XXVII. Finn-ugor áiaszpora-bizottság. 
A püspökök, a Gusztáv Aclolf Gyámintézet elnökei, Dedinszky; 

Gyula, Garam Lajos, clr. Jánossy Lajos, Joób Olivér, Németh Károly, 
clr. báró Pochnaniczky Pál, Sztehlo Gábor, Zászkaliczky Pál. 
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