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A magyarországi ágostai hitv. evang. keresztyén egyház 
1920. évi december hó 9-ik napján megtartott 

1919. és 1920. évi rendes egvetemes közgyűlésének 

JEGYZŐKC IYVE. 
A gyűlés dr. Zsigmondy Jenő, mint hivatalára né. legidősb kerületi fe lü^e lő és 

Geduly Henrik, mint a hivatalára nézve legidősb püspöki, elnöke«— " t meg. 

Az ülésen jelen voltak: 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: 

br. Prónay Dezső, tb. egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelő; 

dr. Zsigmondy Jenő, mint hivatalára nézve 
legidősb kerületi felügyelő ; 

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

dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző ; 
dr. Lehotzky Antal, világi egyet, aljegyző; 
dr. Mikler Károly, aljegyző, úgy is, mint jog-

akadémiai dékán és egyet. törv. bíró; 
Sztehló Kornél, egyetemes ügyész; 
Bendl Henrik, egyetemes pénztáros; 

Geduly Henrik, mint hivatalára nézve leg-
idősb püspök; 

Bancsó Antal, egyházi egyet, aljegyző; 
dr. Scholtz Ödön, egyetemes gyámintézeti 

egyházi elnök h.; 
Draskóczy Lajos, theológiai akadémiai igaz-

gató. 

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

dr. Meskó László, lándori dr. Kéler Zoltán, 
dr. Zergényi Jenő, Csipkay Károly, dr. 
Zelenka Lajos; 

Horváth Sándor (paksi), Sárkány Béla, Varga 
Gyula, Liptay Lajos, Balog István, 
Kruttschnitt Antal, dr. Kovács Sándor. 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: 

dr. Berzsenyi Jenő, a dunántúli ker. felügyelője; 
Lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni 

kerület felügyelője; 
Meskó László, mint a tiszai kerület, hivatalára 

nézve legidősb egyházm. felügyelője; 

Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke ; 
dr. Raffay Sándor, a bányai kerület püs-

pöke; 
Kiss István, mint a dunáninneni kerület, 

hivatalára nézve legidősb főesperese. 

C) Egyházkerületi kiküldöttek: 

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

a) Megbízó-levéllel: 

br. Radvánszky Albert, dr. Szeiler Vilmos, 
Földváry Elemér, br. Kaas Albert, dr. 
Bikády Antal ; 

Geduly Lajos, Bartos Pál, Kaczián János, 
dr. Szeberényi Lajos Zsigmond, Blatt-
niczky Pál. 

dr. Reil Lajos békéscsabai és Saskó Samu 
szarvasi főgimnáziumi igazgatók. 
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1. b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Zsigmondy Géza, dr. Liedemann Frigyes, 
dr. Kralovánszky László, Seiler Gyula, 
Revaló Pál, Sárkány Ernő, Sárkány 
László, Mózer Róbert, dr. Scholz Osz-
kár, dr. Haberern J. Pál, br. Prónay 
György, dr. Szigethi Lajos, dr. Szon-
tágh Antal, dr. Hittrich Ödön ; 

Majba Vilmos, Sommer Gyula, Korén Már-
ton, Broschko G. Adolf, Kálmán Rezső, 
Holéczy János, Bárdy Ernő, Chugyik 
Pál, Galle István. 

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 : 

á) Megbízó-levéllel: 

Okolicsányi Gyula, dr. Rásó Lajos; | Balog István. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Lándori dr. Kéler Bertalan, dr. Kail Antal, dr. 
Csengey Gyula. Händl Béla, dr. Kirch-
ner Gyula, dr. Petrik Zoltán, Draskóczy 
Béla, Heintz Iván; 

Podhraczky János, Kirchner Rezső, Gáncs 
Aladár, Zéman Mihály, Králik Ervin, 
Seybold Károly, Belicza András, Zat-
kalik Károly, Piry Károly, Dedinszky 
Aladár. 

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

a) Megbízó-levéllel: 

Radó Lajos, dr. Mesterházy Ernő; Scholtz Ödön, Magyary Miklós, Pálmai 
Lajos, Takáts Elek, Zongor Béla; 

Hollós János és Németh Sámuel főgimnáziumi igazgatók. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Mihályi Sándor, Mihályi István, Mesterházy 
Jenő, Arató István; 

Izsó Vince, Zsiray Lajos, Czipott Géza, dr. 
Tirtsch Gergely, Kutas Kálmán, Eösze 
Zsigmond. 

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) Megbízó-levéllel: 
1 

dr. Tomcsányi Vilmos Pál, dr. Zeenka 
Lajos, Gerhardt Béla, dr. Szlávik Má-
tyás; 

Paulik János, Liptai Lajos, Nemes Károly, 
Duszik Lajos, Tóth József, Dómján 
Elek. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Zorkóczy Samu, Kreplin Árpád, Fűrész Sándor, Szelényi Endre, Masznyik Gyula. 

1. (Sz.) A gyűlést a gyámintézet által rendezett istentisztelet után, melyen Varsányi 
Mátyás budai lelkész mondott nagyhatású beszédet, dr. Zsigmondy Jenő hivatalára nézve 
legidősebb kerületi felügyelő, mint aki a távol és akadályozva levő egyetemes felügyelő 
helyettesítésére az E. A. 149. §. értelmében hivatva van, a következő hazafias beszéddel 
nyitotta meg: 

Tisztelt Közgyűlés ! Hazánk végzete beteljesült ! A trianoni békeszerződés ratifikálá-
sával be lett verve az utolsó szög abba a koporsóba, amelynek mindnyájunk által siratott 
drága halottja: Magyarország területi integritása. Bekövetkezett az, amitől a világháború 
befejezése óta rettegtünk, de aminek bekövetkezését — bízva az entente-hatalmak igazság-
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érzetében — lehetetlennek tartottunk. Es most megcsonkítva, szétszakítva és mindenünk- 1. 
bői kifosztva minden segélyforrástól elvágva, a legmesszebbmenő tehetetlenségre kárhoz-
tatva, kénytelenek vagyunk kötött kezekkel eltűrni azt az erőszakot, amelyet a nagyhatalmak 
és a bennünket halálos öleléssel körülvevő irigy és gonosz szomszédok ejtettek rajtunk. 

De, ha gyöngeségünk tudatában síró lélekkel és vérző szívvel el is szenvedtük a 
rajtunk esett nagy sérelmet, ha fel is adtuk még csak a kísérletét is annak, hogy a reánk 
erőszakolt békét dacosan, fegyveres erővel visszautasítsuk, még sincs az a hatalom a vilá-
gon, amely elnémíthatná hangos tiltakozásunkat a velünk szemben elkövetett vérlázító 
igazságtalanság ellen, amely eltilthatna bennünket attól, hogy soha meg nem szűnő és el 
nem lankadó kitartással igyekezzünk ismét visszaszerezni azt, amit tőlünk elraboltak és 
amely kiirthatná lelkünkből azt a megingathatatlan, szilárd meggyőződést, hogy el fog, 
mert el kell következnie a feltámadás pillanatának, amikor ismét egyesülhetünk a tőlünk 
elszakított véreinkkel. 

És ezért — bármennyire lesújtva érezzük is magunkat a kérlelhetetlen sors csapásai 
alatt — ne csüggedjünk, ne panaszkodjunk, ne essünk kétségbe hazánk jövője felett, ha-
nem felemelt fővel, tetterős elszántsággal, lángoló hazaszeretettel és Istenbe vetett bizalom-
mal fogjunk a nagy munkához, hazánk rekonstrukciójához. 

Egyházunk hitvallásán kívül véssük lelkünkbe a nemzeti hitvallást is: Hiszek egy 
Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország 
feltámadásában. Amen. 

Tisztelt Közgyűlés ! Hazánk megcsonkítása maga után vonta magyarhoni egyetemes 
egyházunk megcsonkítását is; a dunáninneni és a tiszai egyházkerületekből alig maradt 
néhány egyházközségünk, a bányai egyházkerület, úgy északon, mint délen meg lett nyir-
bálva és mintegy felerésze el lett szakítva, a dunántuli egyházkerület aránylag a legkeve-
sebbet vesztett, de a Nyugatmagyarország területén fekvő virágzó egyházközségeket és ezek 
között a kultúrális szempontokból nagy fontossággal biró Sopront is elveszíti. Egyházunk 
tehát a trianoni békekötés folytán nemcsak a hazát, hanem a saját magát ért óriási vesz-
teségeket is siratja. 

Önkénytelenül is felvetődik ennek folytán az a kérdés, vájjon a változott viszonyok-
nál fogva nem-e szükséges a zsinatnak mielőbbi egybehivása? Mert habár mindezideig 
azt az álláspontot foglaltuk el, hogy a tőlünk elszakadt területeken létező evangelikus 
hiveket és egyházközségeket az egyetemes egyház kötelékéhez tartozóknak tekintettük és 
abban a meggyőződésben voltunk, hogy az elszakadás csak ideiglenes természetű, mégis 
a kérdésnek és az elszakadt egyházközségeknek az egyetemes egyházzal szemben fennálló 
jogi viszonyának tisztába hozatala, valamint az előállott, ha mindjárt csak ideiglenesnek 
tartott új helyzet folytán szükségessé váló törvényes intézkedések megtétele a zsinat hatás-
körébe tartozik. Minthogy pedig egyházunk érdekében fekszik, hogy ezek a kérdések mi-
előbb tisztába hozassanak, szerény véleményem szerint a tisztelt Közgyűlésnek egyik sürgős 
feladata lesz a zsinat egybehívás ügyében állást foglalni és ha osztja véleményemet, az 
egybehivás előkészítése iránt haladéktalanul intézkedni, miért is kérem, hogy az elnöki elő-
terjesztés kapcsán ez ügyben határozni méltóztassék. 

Tisztelt Közgyűlés! Még egy dolgot óhajtok elnöki megnyitómban szóvá tenni. 
Köztudomású, hogy a forradalom kitörése, de még inkább a proletárdiktatúra uralomra-
jutása és hazánk megszállása után egyházunk is a legválságosabb helyzetbe jutott és az 
ország, valamint egyházunk rendezetlen volta miatt ma is válságos helyzetben van. 

Sajnosan kellett tapasztalnunk, hogy épen akkor, amikor egyetemes egyházunk a 
legfőbb mértékben arra volt utalva, hogy hajójának kormánya erős kezekben legyen, ami-
kor odaadó és buzgó vezetőre lett volna szüksége, aki az egyetemes egyház jogait és 
érdekeit erélyesen megvédje, úgy kifelé, mint befelé és akinek irányító intézkedésétől várta 
volna a gyakran válságos helyzetből a szabadulást, a mindezekre hivatott egyetemes 
felügyelőnket nélkülöznünk kellett. 

Igaz, hogy egyetemes felügyelőnket, aki a románok által megszállott területen lakik, 
amely a békekötés által a románoknak oda lett itélve, talán ez a körülmény akadályozta 
a felügyelői teendők ellátásában és igaz az is, hogy ő részemre kiállított egy formaszerű 
meghatalmazást, hogy akadályoztatása esetében őt helyettesítsem. 

Szerény véleményem szerint azonban a megbizott felügyelőhelyettesnek csupán az 
a feladata van, hogy az akadályozott egyetemes felügyelő ügykörébe eső adminisztratív 
teendőket végezze, de nincsen joga oly önálló és kezdeményező intézkedéseket tenni, 
amelyekkel az egyetemes felügyelő esetleg egyet nem ért és amelyekért ez egyetemes 
felügyelő a felelősséget, amely egyébként őt terheli, el nem vállalja. Ennek folytán a 
helyettes felügyelő semmiképen sem pótolhatja a vezetésre hivatott egyetemes felügyelőt. 

Vájjon az a körülmény, hogy egyetemes felügyelőnk a románok által megszállott 
területen lakik, lehetetlenné tette-e reá nézve a velünk való közlekedést és az általunk 
hozzá intézett és közvetítők által hozzájuttatott kérdéseinkre való válaszolást, megítélni nem 
tudom. De azt tudom, hogy egyetemes egyházunk imminens érdeke követeli, miszerint a 
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j 3. mostani legválságosabb időben erélyes, céltudatos, körültekintő és egyetemes egyházunk 
ügyeivel törődő lelkes vezetője legyen. És ezért annyival inkább tartom szükségesnek, 
hogy a tisztelt Közgyűlés evvel a kérdéssel foglalkozzék és a jövőre nézve állást foglaljon, 
mert a trianoni békeszerződés értelmében legközelebb aktuálissá válik és eldöntés alá kell 
kerülnie annak a kérdésnek is, vájjon egyetemes felügyelőnk magyar honosságát fenntartja-e 
vagy sem? Az utóbbi esetben a Zs. T. 159. §-a értelmében az egyetemes felügyelő sze-
mélyének egyik legfőbb kelléke megszűnvén, ez maga után vonná azt, hogy az egyetemes 
felügyelői állást be nem tölthetné. 

Midőn végül megcsonkított egyházkerületeinknek a mai nehéz időkben is szép 
számmal egybegyűlt küldötteit tisztelettel üdvözölném, az egyetemes közgyűlést megnyitom. 

Az egyetemes közgyűlés nagy érdeklődéssel és tetszéssel fogadván, a 
beszédet, elhatározza, hogy az egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvétessék. 

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

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

a közgyűlés az elnökség elnöklete alatt kiküldi : dr. Raffay Sándor, 
dr. Liedemann Frigyes, dr. lándori Kéler Zoltán, br. Radvánszky Albert, Kaczián 
János és Broschko G. Adolf közgyűlési tagokat. 

3. (Sz.) Az egyetemes főjegyző beterjeszti a távollevő egyetemes felügyelő helyett 
a következő évi jelentést: 

Méltóságos és főtisztelendő egy. közgyűlés! Méltóztassék megengedni, hogy ez 
alkalommal én terjesszem be azon jelentést, melyet az E. A. értelmében az egy. felügyelő-
nek kellene beterjesztenie, de báró Soíymossy Lajos egy. felügyelő román területen 
lakván, több mint egy éve el van zárva az egy. egyház ügyeinek vezetésétől és egy tőle 
vett levél szerint a Budapestre való utazásra eddig nem kapott útlevelet. 

Elsősorban halottainkról kívánok megemlékezni; mindjárt az 1918. év október 
havában halt el Szentiványi Árpád, a tiszai egyházkerület hosszú éveken át nagyérdemű 
felügyelője, ki mindenkor az egy. gyűlésen is bölcs mérsékletével helyes mederbe tudta 
a közgyűlés tárgyalásait terelni. 1919 május 25-én halt el dr. Baltik Frigyes, a dunáninneni 
kerület püspöke és egy. egyházunk egyházi elnöke, az ő nagy érdemeit és egyháziasságát 
méltatni nem én vagyok hivatva, áldásos működésének emléke soká fog közöttünk élni; 
temetésén az egy. egyház képviseletében résztvettem. Az év folyamán halt el Bognár 
Endre, az egy. gyámintézet egyházi elnöke is, ki egyházias, szeretetteljes lelkületével az 
igazi lelkipásztor mintaképe volt. Folyó évi október 30-án húnyt el dr. Wagner Géza, ki 
mint esperességi felügyelő, mint az egy. tanügyi bizottság elnöke és legutóbb mint egy. 
törvényszéki biró működött és ki egyháza iránti szeretetéről és fáradhatatlan ügybuzgósá-
gáról bő tanúbizonyságot tett; emlékét szintén kegyelettel és hálával fogjuk megőrizni. De 
nem kevesebb kegyelettel emlékezünk meg a református testvéregyház nagy halottairól: 
gróf Tisza István főgondnok és Tüdős István püspök elhunytáról és felkérem az egy. köz-
gyűlést, hogy meleg részvétének a testvéregyház iránt jegyzőkönyvi kivonatban is kifeje-
zést adjon, megköszönve egyben a testvéregyház részvétnyilatkozatát, melyet idejuttattak. 

Áttérve az egyházpolitikai kérdésekre, tisztelettel bejelentem, hogy még az egy. fel-
ügyelő kezdeményezésére 1918 október 3-án úgynevezett elnöki értekezletet szerveztünk, 
mely a négy kerület elnöksége és az egy. főjegyzőből alakítva, negyedévenként lett volna 
hivatva összejönni a fontosabb egyházi kérdések megbeszélése és az egyetemes érdekű 
kérdések egyöntetű kezelése szempontjából. Akkor nem is gondoltuk, hogy ezen elnöki 
értekezletnek, kiegészítve Budapesten lakó több egyházi tisztviselővel, milyen fontos fel-
adata lesz az egy. egyház ügyeinek további intézésében. 

Az 1918 október 31-iki felborulás kihatását egyházi életünkben is azonnal érez-
hettük, a radikális befolyás alatt álló egyes fiatalabb lelkészek azonnal hivatottaknak érez-
ték magukat, minden tekintély félrelökése mellett, az egy" egyház ügyeinek irányítására és 
csak dr. Raffay Sándor püspök befolyásának tulajdonítható, hogy lelkészeink papitanácsot 
nem alakítottak és hogy egy december 4-én tartott nagy értekezlet megelégedett azzal, 
hogy egy úgynevezett reform-bizottságot küldött ki az egyházi ügyek irányítására. Ezen 
bizottság tagjai az 1918 december 5-én tartott elnöki értekezleten részt is vettek, de 
később a közlekedés nehézségei és költséges volta folytán többé nem vettek részt az ülé-
seken. Ugyanezen elnöki értekezleten úgy az egy. felügyelő, mint dr. Baltik Frigyes püspök, 
egyházi elnök gondoskodtak akadályoztatásuk esetére szóló helyettesítésükről, előbbi 
dr. Zsigmondy Jenő ker. felügyelőt, utóbbi dr. Raffay Sándor püspököt bízván meg helyet-
tesítésével. Később dr. Baltik Frigyes elhalálozása után, az egy. egyházi elnöki tiszt 
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Geduly Henrik püspökre szállván át, kit ezen minőségében ez alkalomból is melegen 3. 
üdvözlök, ő is megbízást adott dr. Raffay Sándor püspöknek a helyettesítésére. 

Az elnöki értekezlet éber figyelemmel kisérte a politikai eseményeket, amennyiben 
azok egyházi vonatkozásban állottak. 

Az 1848: XX. t.-c. végrehajtása kérdésében több ízben felterje3ztést intéztünk, tilta-
kozván a kath. autonómia külön létesítése ellen és követelvén előzetes meghallgatásunkat; 
a református és unitárius egyházakkal közösen pedig egy miniszteri értekezleten hang-
súlyoztuk, hogy az idő nem alkalmas ezen nagy kérdés megoldására, ragaszkodtunk a 
törvény strikt végrehajtásához, a teljes viszonosság és egyenlőség alapján is oly vagyoni 
részesedést kívántunk, ugyanoly minőségű és biztosítékú vagyonban, amilyent a katholikus 
egyháznak az állam kiadni fog. 

Az egyetemes egyház közjogi állását illetőleg azon álláspontot foglaltuk el, hogy a 
status quo és a területi integritás alapján állunk és az egy. egyházat régi területi határai-
ban továbbra is egységesnek tartjuk, mert a békekötés által hazánkra rákényszerített 
országhatár-eltolások nem szükségszerűen rontják le az evang. egy. egyház régi határait. 
Egy a folyó évi junius havában tartott jogügyi és pénzügyi bizottság is ugyanezen állás-
ponton volt és a bányakerületből egy eziránybani felterjesztés is érkezett, amelyre vonat-
kozó indítványt tb. örökös egy. felügyelőnk báró Prónay Dezső nyújtotta be. Azt hiszem 
az egy. gyűlés felfogását tolmácsolom, midőn az egyházunk ügyei iránti ezen mély érdek-
lődéséért ez alkalommal is hálás köszönetet mondok és kérem Ő Méltóságát, hogy bölcs 
tapasztalatból eredő jó tanácsaiban továbbra is részesítsen. Ezen jogfelfogásból kiindulva, 
felhívtuk a kerületeket és ezek útján az esperességeket és egyházakat, hogy az E. A. elő-
írta gyűléseket rendes keretben és időben tartsák meg. 

Ezen kérdéssel kapcsolatban a fentemlített jogügyi bizottság nem vette tudomásul 
az erdélyi és délmagyarországi egyházaknak egy külön kerületben való szervezkedését, ha-
nem felhívtuk az ottani egyházmegyéket, hogy az egyházak ügyeit saját hatáskörükben 
intézzék. Sajnos ezen határozatot a postai közlekedés szünetelése folytán nem tudtuk lejut-
tatni, sem Kolozsvár, sem Aradra, úgy hogy később azon hirt is vettük, hogy az egy. 
felügyelő ezen új kerület tisztviselőit a saját hatáskörébeu kinevezte. Ezen hír alapossága 
tekintetében még meggyőződést nem szerezhettünk, mert az ezirányban az egy. felügyelő-
höz intézett kérdésre még felelet nem érkezett. 

A dunáninneni egyházkerület püspöki hivatalát 1919 őszén Balassagyarmatról el-
hozván az egy. egyház épületében az egyik tanácstermet bocsátottuk rendelkezésére, ezáltal 
megóvtuk a kerületet attól, hogy Zoch Sámuel akkori nyugatszlovenszkói püspöki admi-
nisztrátor a kerület irattárát elvigye. 

A másik tanácstermet a Luther-otthon céljaira bocsáttottuk rendelkezésre, hogy 
minél több ifjú nyerhessen ott elhelyezést: az 1919—20. tanévben az eperjesi theol. taná-
roknak is a Luther-otthönban adtunk ideiglenes menedéket. 

Az eperjesi és pozsonyi theológiai akadémiák a cseh-szlovák államnak területére 
esvén, azoknak ott való fenntartása lehetetlenné vált és így a pozsonyi theológiát áthoztuk 
Budapestre, ahol a vallás- és közoktatásügyi kormány előzékenysége folytán a volt keleti 
akadémia épületében elhelyezést talált, A tanszékeket a pozsonyi és eperjesi tanárok látták 
el, a mult évben dr Raffay Sándor püspök is szives volt egy tanszéket ellátni. A szük-
ségleteket azonban csakis az amerikai hittestvérek bőkezűségéből tudtuk fedezni, saját for-
rásunkból arra fedezet nem állván rendelkezésre. Nagyon is megfontolandó, hogy a mai 
szűkre szabott határaink között célszerű-e két theol. akadémiát fenntartani. 

A theol. fakultás kérdésében is ismételten tárgyaltunk a vallás- és közoktatásügyi 
kormánnyal, de maga a theol. fakultási bizottság sem tartotta az időt alkalmasnak a kér-
dés erélyesebb sürgetésére. Ma is folynak megbeszélések és a pozsonyi egyetem hajlan-
dónak is látszik a fakultás befogadására, de ma az ezen kérdésben való döntés nem cél-
szerű, mert nem tudjuk, hogy a pozsonyi tud. egyetem nem-e oly városban nyer ideiglenes 
elhelyezést ahol evang. egyházunknak nincs meg a szükséges alapja. 

A katonai lelkészet kérdésében is intéztünk felterjesztést a hadügyminiszterhez és 
főleg aziránt kértünk orvoslást, hogy a protestáns katonai lelkészek ismét a róm. kath. 
tábori püspök fennhatósága alá helyeztettek. 

A külföldi protestánsokkal is igyekeztünk kapcsolatot létesíteni és e tekintetben dr. 
Raffay Sándor püspök, Pelényi János konzul, dr. Pröhle Vilmos és Leffler Béla fejtettek 
ki nagy ügybuzgóságot ; bekapcsolódtunk az evang. világszövetségbe és megalkottuk a ref. 
és unitárius testvérekkel együtt a protestáns világszövetség magyar osztályát. Ezen bekap-
csolásnak egyik nagy eredménye az, hogy memorandumunk alapján a világszövetség azon 
álláspontra helyezkedett, hogy a magyarországi egyetemes egyház régi egysége továbbra 
is fenntartandó. 

A békekötés ratifikálása folytán egyetemes egyházunk sok új és fontos kérdés elé 
állíttatik és nagyon valószínű, hogy törvényhozási intézkedésekre lesz szükség, ennek foly-
tán kérem az elnökséget felhatalmazni, hogy megfelelő időre a zsinattartási engedélyt esz-



3. közölje ki és a zsinatot alkalmas időre hívja egybe. Maga a békeszerződés folytán is 
szükséges lesz egyes intézkedések megtétele, e célból kérem az egyetemes ügyész javas-
lata értelmében az összes előforduló kérdések elintézésére egy teljhatalmú bizottság kiküldését. 

A keresztyén egyházak összműködése érdekében is megtettük a mi részünkről 
szükséges lépéseket és igyekeztünk a róm. kath. egyházzal karöltve a keresztyén eszmét 
és az evangéliumi szellemet a közéletbe átvinni, de sajnos, ezen munkánk eredményét 
nem látjuk. 

Fontosnak tartom még annak megemlítését, hogy dr. Raffay Sándor püspök erélyes 
fellépése folytán sikerült kieszközölni, hogy a nyilvános nemzeti ünnepélyeken a viszonos-
ság értelmében a protestáns egyházak is szerephez jussanak. Ez először a nemzeti had-
sereg bevonulásakor történt 1919. évi november 13-án és azóta ilyen nemzeti ünnepé-
lyeken a róm. kath. egyház mellett a protestáns egyházak is szerepelnek. 

Áttérve immár a pénzügyi kérdésekre elsősorban az amerikai testvérekről kell meg-
emlékeznem, akiknek az európai protestáns egyházak segélyezésére kiküldött bizottsága s 
különösen annak elnöke, Alfred John Morehead newyorki theol. tanár bőkezűségével sok 
áldást hozott egyházunkra és annak tagjaira: így először 1919 októberében 20.000 fran-
kot = 228.000 koronát adott át dr. Raffay Sándor püspöknek szabad rendelkezésére 
gyorssegély-nyújtás céljaira azzal az utasítással, hogy ezen pénzből elsősorban állásukat 
vesztett lelkészeket, azután szűkölködő lelkészeket és segédlelkészeket, végre a menekül-
teket és szeretetház-intézményeket segélyezze. Később, f. évi április havában 1,113.000 
korona segélyt adott: ezen összegnek hováfordítása tekintetében egyenes utasítást adott 
dr. Raffay Sándor püspöknek, többek közt a theol. tanárok díjazására, a theologusok 
eltartására, árva gyermekek szükségeinek fedezésére, adóssággal küzködő egyházak fel-
segélyezésére, otthontalan és elűzött tanárok segélyezésére. Végül folyó év őszén 
28.000 dollár pénzt és 5000 dollár értékű anyagot bocsátott rendelkezésre, amelynek fel-
osztása tekintetében a püspökök bevonásával Morehead maga, Larsen a világszövetség 
titkárával együtt intézkedtek. 

Ezen adományból sok egyházunk élvezett segélyt és mindezek nevében azt hiszem 
kötelessége a mélyen tisztelt egyetemes közgyűlésnek az amerikai testvéreknek ezért hálás 
köszönetünket jegyzőkönyvileg is kifejezésre juttatni. 

Ugyancsak a detroiti lelkész is az amerikai magyarok körében eszközölt gyűjtésből 
100.000 koronát juttatott dr. Raffay Sándor püspök kezéhez, elsősorban a sok gyermekes 
családok támogatására; ezen segély felosztása tekintetében a f. évi junius 9-én tartott 
pénzügyi bizottság a püspököket arra kérte fel, hogy elsősorban oly lelkészek és tanítók 
gyermekei támogatására legyenek figyelemmel, akik különben akadályozva volnának tanul-
mányaik folytatásában. 

Morehead newyorki egyetemi tanár ittlétekor azon óhajának is adott kifejezést, 
hogy a magyar evang. egyház és az amerikai evang. egyház között kapcsolat létesíttessék, 
amely tekintetben bizonyos megállapodásokat létesítettünk, amelyhez az egyetemes köz-
gyűlés hozzájárulását kérjük. 

Jelentem továbbá, hogy az államsegélyt erős megszorítással kaptuk meg, amennyi-
ben a vallás- és közoktatási kormány azt csak oly százalékban utalványozta a folyó év 
első felére, amily arányban áll a mostani állítólagos evang. lakosság számaránya a háború 
előtt volt lélekszámhoz. Felterjesztéseink folytán a Il-ik félévre ugyan sikerült a segély-
összeget némileg felemeltetni, de azon indokolásunkat, hogy a közigazgatási szükséglet a 
megcsonkítás folytán nem változott, méltánylásra nem talált és bár a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter úr a Il-ik félévre a segélyt felemelte, azt bizonyos határozott utasítások-
kal tette, amelyeket a költségvetés összeállításánál figyelembe vettem. 

Megjegyezni kívánom még, hogy a nyugdíjintézet könyveinek áthozatala iránt már 
1919 január havában intézkedtünk, de intézkedésünket már nem tudtuk Gyürky nyugdíj-
intézeti ügyvivővel közölni, úgy hogy csak a folyó nyár folyamán tudott Gyürky Pál ügy-
vivő Budapestre lejönni és a nyugdíjintézet állapotáról jelentést tenni és bár a könyvek 
hiánytalanul az ő birtokában vannak, mégis az ügyvitel szempontjából felette hátrányos 
ezen állapot, úgy hogy hosszú ideig a könyvek nélkül lettek a nyugdíjak folyósítva és 
Kaczián János főesperes volt szives ezen fáradságos munkát magára vállalni. 

Tisztelettel bejelentem még, hogy a nyugdíjasok segélyezésére adott összeget 
1919. évben kiosztottuk és az 1920. évi pénzügyi kezelést annyira, amennyire az 1919. évi 
költségvetés alapján eszközöltük, de figyelembe vettük a csekélyebb állami javadalmazást. 
A költségvetéstől eltérőleg kellett segélyösszegeket kiadni egyes menekült tanárok részére; 
főleg a Selmecbányái lyceum és tanítóképző onnan elüldözött tanárai részére utaltuk ki a 
törzsfizetésüknek megfelelő összegeket, természetesen az illető fenntartó testületek terhére, 
utólagos elszámolás mellett. 

A Róth—Teleki-ösztöndíjakat kiosztottuk; a Hunfalvy-ösztöndíjat még eddigelé a 
bizottság nem osztotta ki, miután ezidőszerintmég a 2000.— koronára összesített stipen-

7 dium sem nyújt biztosítékot theologusainknak, hogy külföldön tanulmányaikat folytathassák. 
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Bejelentem végül, hogy a dunáninneni egyházkerület folyó évi október 21-én tartott 3—9. 
közgyűlésén iktatta be hivatalába, dr. Kéler Zoltán még 1918 évben megválasztott felügyelőjét, 
akit ezen minőségében egy. egyházunk hivatalbóli tagjai közt tisztelettel üdvözlök. 

Szíves elnézést kérve hosszúra nyúlt jelentésemért, kérem a tett intézkedéseket* 
tudomásul venni és az egyházunk érdekében folytatott munkálkodásunkért részünkre a 
felmentvényt megadni. 

Budapest, 1920 december hó 7-én. \ 
Az egyetemes közgyűlés az egy. főjegyző jelentését és annak külön hatá-

rozatot nem igénylő pontjait — tekintettel az egy. felügyelő akadályoztatására — 
bár a jelentést nem tartja alkotmányszerűnek, tudomásul veszi, a helyettes elnök-
ségnek és az őt támogató elnöki értekezleti tagoknak az ügy érdekében kifejtett 
munkálkodásukért és tett intézkedésükért a felmentvényt megadja. Tudomásul 
veszi továbbá a közgyűlés, hogy az egy. felügyelő akadályozva van kötelességé-
nek teljesítésében és kifejezést adván azon kívánságának, hogy az egy. felügyelő 
itt tartózkodjék és kötelességeit ellássa, azon időre, amíg ez bekövetkezik, 
helyettesítésével dr. Zsigmondy Jenő ker. felügyelőt bízza meg; tudomásul veszi 
azt is, hogy az egyházi elnök akadályoztatása esetére dr. Raffay Sándor püspö-
köt bízta meg helyettesítésével. 

4. (Sz.) Az egy. főjegyző jelentése kapcsán Liptai Lajos sárosi esperes a felső-
magyarországi lelkészek nevében, Lombos Alfréd az elszakított délvidék nevében hálás 
köszönetet mond az egy. egyháznak a magyar haza és különösen az egy. egyház inte-
gritása kérdésében elfoglalt álláspontjáért, kijelentik, hogy a hazafias érzelmű lelkészek és az 
elszakított részek hűségesen kitartanak az egységes magyar haza mellett és tiltakoznak az 
elszakítások ellen. Földváry Elemér pedig mély megbotránkozásának ad kifejezést, hogy 
oly sokan állottak híveink sorából a csehek szolgálatába. 

Az egy. gyűlés a hazafias kijelentéseket örömmel veszi tudomásul, az 
egyház integritása kérdésében a vonatkozó indítvány tárgyalásánál fog állást fogr 
lalni, azt pedig, hogy oly sokan szegődtek a megszálló csehek szolgálatába, mély 
fájdalommal állapítja meg. 

5. (Sz.) Az egy. főjegyző jelentése kapcsán 
az egy. közgyűlés mély megilletődéssel emlékezik meg a tiszai egyház-

kerület felügyelőjének Szentiványi Árpádnak, a dunáninneni kerület püspökének 
dr. Baltik Frigyesnek, az egy. gyámintézet egyházi elnökének Bognár Endrének 
és az egy. törvényszék bírájának Wagner Gézának elhalálozásáról és emléküket 
jegyzőkönyvileg megörökíti. Hasonlóképen, őszinte kegyelettel örökíti meg az 
egy. közgyűlés a testvér református egyház nagy halottainak gróf Tisza István 
főgondnok .és Tüdős István püspöknek emlékét és erről, az irányunkban meg-
nyilvánult részvétnyilatkozatért köszönetet mondva, a református egyház konventjét 
értesíti. 

6. (Sz.) Az egy. főjegyző jelentése kapcsán 
az egy. közgyűlés hálás köszönetét fejezi ki az amerikai hittestvéreknek 

áldozatkészségükért, mellyel a háború, a forradalom és bolsevizmus által lesújtott 
egyházunkat anyagilag segélyezték; reméli, hogy ezen kapcsolatot a lelkiekben 
való kapcsolatot is szorosabbá fogja fűzni. 

7. (Sz.) Az egy. főjegyző jelentése kapcsán 
az egy. gyűlés melegen üdvözli lándori Kéler Zoltánt, mint a dunáninneni 

egyházkerület beiktatott felügyelőjét. 

8. (Sz.) Egyetemes főjegyző a pénzügyi bizottság megbízásából indítványozza a 
napidíjak felemelését, mert az 1918. év elején megállapított 30 K napidíj a jelenlegi foko-
zatos drágaság közepette a kiküldöttek szükségleteinek fedezésére nem elegendő. 

Az egyetemes közgyűlés azon lelkészi és tanári tagok napidíjait, kiknek 
napidíjait az egy. egyház viseli, úgy a közgyűlési, mint a bizottsági ülésekben 
való részvételt, illetőleg további intézkedésig napi 200 koronában állapítja meg. 

9. (Sz.) A választások — szavazást senki sem kérvén — közfelkiáltással következő-
leg ejtettek meg: 

1. Az egyetemes törvényszéknek azon tagjai helyébe, akiknek mandátuma folyó évben 
lejárt, megválasztattak 6 évi időtartamra : dr. Kéler Zoltán, dr. Zelenka Lajos, dr. Szelényi 



9. Aladár, Balogh István, Kruttschnitt Antal, Liptai Lajos, Horváth Sándor (paksi), Varga 
Gyula, Rácz László és dr. Mikler Károly. 

2. Az egyházunkat és a református egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött 
• bizottságba: báró Solymossy Lajos, báró Prónay Dezső, dr. Zsigmondy Jenő, dr. Berzsenyi 

Jenő, dr. Kéler Zoltán, dr. Meskó László, Geduly Henrik, Kapi Béla, dr. Raffay Sándor, 
Kiss István, Csipkay Károly, Sztehló Kornél, Haviár Dániel, Tomcsányi Vilmos Pál, Oszt-
roluczky Géza, Ostffy Lajos, Gömöri Szentiványi József, báró Radvánszky Antal, Kaczián 
János ; 

póttagok: dr. Szelényi Aladár, Berzsenyi Dezső, Okolicsányi Gyula, dr. Kail 
Antal, Prok Gyula, Sárkány Béla, Bakay Péter, Pálmai Lajos, Materny Lajos és Wenk 
Károly. 

3. A tanügyi bizottságba elnökül 3 évi időtartamra: dr. Mágocsy Dietz Sándor, 
alelnökül dr. Polner Ödön, előadóul Góbi Imre, tagokul Blatniczky Pál, Berzsenyi Dezső, 
dr. Händel Vilmos, dr. Hitrich Ödön, Kaczián János, Király Ernő, Kruttschnitt Antal, Rácz 
László, Arató Frigyes, Paulik János, Belicza András, Balogh István, Krug Lajos, Szigethy 
Lajos, Domanovszky Sándor, Adorján Ferencz, Hollós János, Arató István, Terényi 
György és dr. Mikler Károly egyetemes aljegyző. 

4. A pozsonyi theol. akad. nagybizottságba 3 évi időtartamra: Kaczián János, Biszkup 
Béla, Bancsó Antal, Terray Gyula, Gyürky Pál, Scholtz Ödön és dr. Mágocsy Dietz Sándor. 

5. Az egyetemes theologiai akad. bizottságba 3 évi időtartamra: Kaczián János, 
Biszkup Béla, Ziermann Lajos, Gyürky Pál, Beyer Teofil, Wagner Gusztáv Adolf, Dóm-
ján Elek. 

6. A lelkészvizsgáló bizottság tagjaivá : a) a bányai egyházkerületből Mágocsy Dietz 
Sándor, Liedemann Frigyes, Kaczián János, Broschko Gusztáv Adolf ; póttagoknak : Geduly 
Lajos, dr. Hittrich Ödön; 

b) a dunáninneni egyházkerületből: dr. Kéler Zoltán, Okolicsányi Gyula, Pröhle 
Henrik, Kovács Sándor, Rácz Vilmos, Mihalovics Samu ; póttagokul : Okályi Adolf, dr. Szelényi 
Ödön, Belicza András; 

c) a dunántúli kerületből: dr. Berzsenyi Dezső, Farkas Elemér, Pröhle Károly,-
Stráner Vilmos, Scholtz Ödön, dr. László Kálmán ; póttagokul : dr. Ajtai Béla, Ziermann 
Lajos, Károlyi Endre, Zongor Béla. 

d) tiszai kerületből : dr. Meskó László, dr. Zelenka Lajos, dr. Szlávik Mátyás, Dóm-
ján Elek, Liptai Lajos, Paulik János ; póttagokul : Draskóczy Lajos, Duszik Lajos, Prok 
Gyula. 

7. Az alkotmány és jogügyi bizottságba: dr. Meskó László, Okolicsányi Gyula, 
Haviár Dániel, Berzsenyi Dezső, dr. Fischer Gyula, Tomcsányi Vilmos Pál, dr. Kail Antal, 
báró Kaas Albert, dr. Petrovics Rudolf, dr. Rásó Lajos, Bakay Péter, Doleschal Lajos, 
Horváth Sándor (paksi), Takács Elek, Materny Lajos, Dómján Elek, Mihalovics Samu. 

8. A pénzügyi bizottság tagjaivá: Földváry Elemér, Osztroluczky Miklós, Pranger 
József, báró Radvánszky Antal, dr. Liedemann Frigyes, dr. Mikler Károly, báró Buttler 
Sándor, Okolicsányi Gyula, Lichtenstein László, Mesterházy Ernő, Izsó Vincze, Sztehló 
Gerő, Gyürky Pál, Jánossy Lajos és Horváth Sándor (Nagyveleg). 

9. Az egyetemes számvevőszék elnökeivé 6 évre: Zsigmondy Géza és Materny 
Lajos ; tagjaivá : Földváry Elemér, Broschko Gusztáv Adolf, Szeberényi Lajos (fóti), Miha-
lovics Samu, Szentiványi József, Ajkai Béla, Pőzel István, Zsigmondy Dezső, Tóth József 
(Fancsal). 

10. Az egyetemes számvizsgáló bizottságba 6 évre: Kovács Andor, Gyürky Pál, 
Szeberényi Lajos (fóti), Zsigmondy Dezső. 

11. A Hrabovszky alapítványi bizottságba 3 évre: dr. Bánó József és Kaczián 
József elnöklete mellett: dr. Purgly Sándor, Majba Vilmos, VarsányiMátyás és dr. Vetsey 
Aladár. 

12. A Hunfalvay alapítványi bizottságba: dr. Zsigmondy Jenő és dr. Raffay 
Sándor elnöklete mellett: dr. Kéler Zoltán, Szántó Gyula, Góbi Imre, Haberern J. Pál, 
Geduly Lajos és dr. Szelényi Aladár. 

13. A nyugdíjintézeti bizottságba: Sztehló Kornél, Kaczián János, dr. Kéler Zoltán, 
Kiss István, Bancsó Antal, Izsó Vincze, Fürész Sándor és Liptai Lajos. 

14. A levéltári bizottságba: Sztehló Kornél és Kaczián János elnöklete mellett: 
Sárkány Béla, Broschko Gusztáv Adolf és dr. Szigethy Lajos. 

15. Az adóalapi bizottságba: Szmik Lajos, Csipkay Károly, Szeberényi Lajos 
(Fóti), Broschko Gusztáv Adolf, dr. Kail Antal, dr. Händel Béla, Mihalovics Samu, 
Balogh István, Varga Gyula, Szabó Kálmán, Berzsenyi Dezső, Radó Lajos, Hevessy Bertalan, 
Hönsch Dezső, Materny Lajos és Liptai Lajos. 

16. A Luther-otthon kezelő bizottságba: Sztehló Kornél elnöklete mellett : dr. Raffay 
Sándor, Rácz László, Bendl Henrik, Zsigmondy Géza, dr. Zelenka Lajos, Peez Samu, 
Földváry Elemér, báró Radvánszky Antal, Szalay Sándor, Kaczián János, dr. Mágocsy 
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Dietz Sándor, dr. Kralovánszky László, dr. Csengey Gyula, Góbi Imre, dr. Scholtz Oszkár 9—15. 
és dr. Szelényi Aladár. 

17. Az egyetemes énekügyi bizottságba : Az elhunytak kivételével a régi tagok. 
18. A lelkészsegélyezési alap bizottságba : Gyürky Pál helyébe Duszik Lajos. 
19. Az üllői-úti házépítő bizottságba: az elhunyt Wagner Géza kivételével a régi 

tagok. 
20. A theologiai fakultás ügyében kiküldött bizottságba: dr. Zsigmondy Jenő és 

Geduly Henrik elnöklete mellett : Kapi Béla, dr. Raffay Sándor, Osztroluczky Miklós, dr. 
Polner Ödön, dr. Szelényi Aladár, dr. Mikler Károly, dr. Kéler Zoltán, báró Rad-
vánszky Albert, Rákóczy István, Szeberényi Lajos Zsigmond, Schmidt Károly Jenő, 
Pröhle Károly és a theológiák igazgatói. 

21. Az 1848:20. t.-c. végrehajtása kérdésében kiküldött bizottságba: dr. Kéler 
Zoltán és Kapi Béla elnöklete mellett: dr. Raffay Sándor, dr. Polner Ödön, dr. Zergényi 
Jenő, dr. Meskó László, Meskó Pál, dr. Mikler Károly, dr. Szelényi Aladár, Zsilinszky 
Mihály, Sztehló Kornél, báró Kaas Albert, báró Prónay György, Scholtz Ödön, Kovács 
Andor, Liptai Lajos, dr. Szlávik Mátyás és Krug Lajos. 

22. Az evangelikus diáksegélyező bizottságba : Ivánka Pál helyébe Kralovánszky László. 

10. (Sz.) A választások megejtése után az újonnan megválasztott törvényszéki birák 
közül a jelenlevők dr. Zelenka Lajos, dr. Szelényi Aladár, Balogh ístván, Kruttschnitt 
Antal, Liptai Lajos és dr. Mikler Károly az E. A.-ban előírt birói esküt a közgyűlés színe 
előtt letették. 

11. (Sz.) Ezután Sztehló Kornél egyet, ügyész előterjeszti ügyészi véleményét a 
trianoni békeszerződésnek egyházunkat érdeklő pontjairól. 

Az egyetemes gyűlés a békeszerződésről beterjesztett ügyészi véleményt 
tudomásul veszi, a javaslatba hozott bizottságot kiküldi és felhatalmazza azt, hogy 
az egyezményi kérdésekben korlátlanul és teljhatalommal intézkedhessen. A bizottság 
tagjaivá a püspököket, dr. Zsigmondy Jenő és dr. Kéler Zoltán ker. felügyelőket, 
Sztehló Kornél egy. ügyészt, dr. Szelényi Aladár egy. főjegyzőt, dr. Zergényi 
Jenőt és báró Kaas Albertet választja meg. 

12. (Sz.) A békeszerződés tárgyalásával kapcsolatban báró Kaas Albert indítvá-
nyozza, hogy miután a protestáns világszövetség felkarolta a szétszaggatott magyar protes-
táns egyházak ügyét és azon álláspontra helyezkedett, hogy a magyarhoni ev. egy. egy-
ház régi épsége továbbra is fenntartandó, az egy. gyűlés forduljon ezen protestáns világ-
szövetséghez oltalomért, hogy a megszálló hatalmak részéről a kisebbségbe jutott evan-
gélikusok megfelelő elbánásban részesüljenek. 

Az egy. közgyűlés az indítványt magáévá teszi, köszönetet mond a pro-
testáns világszövetségnek eddigi pártfogásáért és átiratot intéz hozzá a jövőbeli 
támogatás iránt. 

13. (Sz.) Egyetemes főjegyző jelentése kapcsán olvastatnak az 1848:20. t.-c. végre-
hajtása tárgyában felérkezett felterjesztések. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi az elnökség által elfoglalt állás-
pontot és a kormányhoz beadott felterjesztéseket magáévá teszi ; a mai időpontot 
a maga részéről sem tartván a végrehajtásra alkalmasnak, e tekintetben ujabb 
sürgetést most nem tesz, hanem a kérdést továbbra is nyilvántartja. 

14. (Sz.) Az egyetemes főjegyző jelentése kapcsán olvastatnak a bányai egyház-
kerület kétrendbeli felterjesztése az ország és az egyház integritása kérdésében. 

Az egyetemes közgyűlés helyeslőleg tudomásul vévén az elnökségnek ez 
irányban elfoglalt álláspontját, mely szerint a status quo alapján áll, kimondja, 
hogy Magyarországnak idegen hatalmak által megszállott részein lévő evang. 
egyházközségeket és intézményeket továbbra is a magyarhoni ágostai hitvallású 
evangélikus keresztyén egyházhoz tartozóknak tekinti és az azokkal való érintke-
zést és kapcsolatot a lehetőséghez képest fenntartani igyekszik. 

15. (Sz.) Olvastatik a soproni felső egyházmegye hazafias nyilatkozata, mely sze-
rint az egyházmegye valamennyi közegével és tagjával utolsó lehelletig híven kitart az ezer-
éves magyar haza és a négyszáz éves hazai evangélikus egyház mellett és sohasem fog 
belenyugodni az országnak és egyháznak feldarabolásába. Jelszava lévén „amit Isten egy-
beszerkesztett azt ember el ne válassza". (Máté 19. 6.). 

Az egyetemes közgyűlés örömmel fogadja ezen hazafias megnyilatkozást 
és azt tudomásul veszi. 
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21. 16. (Sz.) Az egyetemes főjegyző jelentése kapcsán tárgyaltatik az erdélyi bánáti 
egyházkerület létesítéséről szóló jelentés. 

Az egyetemes közgyűlés helyesli ugyan azon igyekezetet, mely az egyházakat 
közös munkára tömöríteni akarja, de helyteleníti egy 5-ik kerület szervezésére 
való törekvést és utasítja az egyházmegyéket, hogy az egyházi ügyeket az E. A. 
adta saját hatáskörükben intézzék el. 

17. (Sz.) Tárgyaltatik Gregersen Nilsnek a nagybörzsönyi egyház felügyelőjének 
felebbezése a dunáninneni egyházkerület folyó évi közgyűlésének 75 jkvi. pont alatt hozott 
ama határozata ellen, mellyel a nagyhonti egyházmegyéből a cseh megszállás folytán 
megmaradt ipolyveczei és nagybőrzsönyi egyházközségeknek a nógrádi egyházmegyéhez 
való ideiglenes átcsatolását kimondja. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházkerület ezen határozatát hatályon kivül 
helyezi, a nagyhonti egyházmegye fenntartását szükségesnek mondja ki, de — 
az működésében ezidőszerint akadályozva lévén, — ideiglenesen megbízza a 
nógrádi egyházmegyét, hogy a nagyhonti egyházmegyéhez tartozó egyházak tekinte-
tében, úgy a közigazgatási, mint a törvénykezési teendőket teljes jogkörrel ellássa. 

18. (Sz.) Olvastatik a dunáninneni egyházkerület 76 jkvi. pont alatt hozott határo-
zata, mely szerint a püspöki állás betöltésére vonatkozó intézkedések megtételét a jövő 
évi közgyűlésre bízza. 

Az egyetemes közgyűlés főfelügyeleti jogánál fogva ezen intézkedést tudo-
másul veszi valamint azt, hogy a tiszai egyházkerület a kerületi felügyelői állás betöl-
tése tekintetében hasonlóképen intézkedett. 

19. (Sz.) Egyetemes* főjegyző jelentése kapcsán tárgyaltatik a jogügyi bizottság 
javaslata a zsinattartás kérdésében. 

Az egyetemes közgyűlés a zsinat tartását szükségesnek Ítélvén, felhatal-
mazza az elnökséget, hogy alkalmas időben a zsinattartás engedélyét eszközölje 
ki és a zsinatot alkalmas időpontra hívja egybe. A zsinat előkészítésére bizott-
ságot küld ki, melynek tagjaivá megválasztja a négy egyházkerület elnökségén 
kivül, a bányai egyházkerületből: Földváry Elemér, báró Kaas Albert, dr. Lie-
demann Frigyes, Kaczián János, dr. Szeberényi Lajos Zsigmond, dr. Hittrich 
Ödön és Szüsz Lajost, a dunáninneni egyházkerületből: dr. Kail Antal, Okoli-
csányi Gyula, Rákóczy István, Balogh István, Mihalovics Samu, Belicza András 
és dr. Kovács Sándort, a dunántúli egyházkerületből : dr. Zergényi Jenő, dr. 
Mesterházy Ernő, Pálmai Lajos, Stráner Vilmos, dr. Pröhle Károly, Hollós János 
és Krug Lajost, a tiszai egyházkerületből : dr. Zelenka Lajos, dr. Mikler Károly, 
Liptai Lajos, Paulik János, Adorján Ferenc, Gerhardt Béla és Kubácska Istvánt. 

2Q. (Sz.) Tárgyaltatik a jogügyi bizottság javaslata az egyetemes főjegyzői iroda 
szervezése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes főjegyzői irodát szervezi, abba 
egyelőre ideiglenesen egy előadót alkalmaz, kinek kötelessége az összes irodai 
teendőket az egyetemes főjegyző utasítása értelmében intézni. A közgyűlés uta-
sítja egyetemes főjegyzőt, hogy ezen állásra vonatkozó szabályzatot készítse el és 
a jövő évi közgyűlésnek terjessze be, amikor végleg fog ezen kérdésben hatá-
rozni. Felhatalmazza az egyetemes gyűlés az elnökséget, hogy ezen állásra alkal-
masnak látszó egyházi vagy világi személyt — figyelemmel a menekült lelké-
szekre — pályázat útján, a folyó évre ideiglenesenen alkalmazzon és annak 
illetményeit a költségvetés keretében megállapítsa: irodahelyiségül az egyetemes 
egyház épületében levő egyik tanácstermet jelöli ki. 

21. (Sz.) Kapi Béla püspök beterjeszti jelentését a katonai lelkészet ügyéről: 
Az 1918. évi egyetemes közgyűlés 27. jegyzőkönyvi határozatával megbízatván a 

katonai lelkészet felügyeletével, jelentésemet a következőkben van szerencsém beterjeszteni : 
1. Megbízatásomról a honvédelmi miniszter urat az egyetemes jegyzőkönyv elké-

szülése után 1918. évi március hó 30-án kelt 706/1918 II. sz. felterjesztésemmel értesítet-
tem. 1918 ápr. 25. kelt 1165/1/918. sz felterjesztésemben bejelentettem, hogy az olasz 
fronton lévő katonaságunkat meglátogatni kívánom. A honvéd, min. úr bizalmas értesítése 
szerint a látogatás ebben az időpontban nem volt foganatosítható. A katonai összeomlást 
megelőző zavarok miatt a frontot egyáltalában nem látogathattam meg. 

2. Az u. n. Károlyi-féle kormány a katonai lelkészetet megszüntette. Az alkot-
mányos időszak visszatérésével a hadügyminiszter úr 379.586/1919 31. sz. rendeletével 
újból visszaállította a tábori lelkészi hivatalt. Ugyanezen minisztérium 1920. évi január 
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hó 26-án kelt 1076/1920/eln. sz. rendeletével elrendelte a székesfehérvári, szombathelyi, 21 
kaposvári, szegedi és miskolci körletparancsnokságoknál a tábori lelkészi hivatal felállítását. 

A rendelet többi pontjai a tábori lelkészi hivatal elnevezéséről, alárendeltségéről, 
munkaköréről részletes rendelkezést tartalmaz. Egyházunkat a legközelebbről az aláren-
deltségre vonatkozó pont érdekli. Eszerint a lelkészi hivatal közvetlenül a körletparancs-
nokságnak van alárendelve. A hivatal vezetője a katonai lelkészi rangban idősebb róm. 
kath. lelkész, ki egyszersmind a körletparancsnok egyházügyi referense, azonban ezáltal 
a másfelekezetü lelkész munka- és hatásköre nem befolyásolható. 

Mivel sérelmesnek kellett tekintenem, hogy a felekezeti jelleget nem viselő tábori 
lelkészet vezetésével és az előadói tiszttel mindenkor, mindenütt egy róm. kath. lelkész 
bízatott meg, 1920 márc. 30. kelt 752/11. sz. felterjesztésemben tiltakozásomat jelentettem 
be a honv. miniszter urnái és sürgősen kértem a szervezet ezen pontjának az egyházak 
viszonosságának megfelelő megváltoztatását. 

3. Mivel a nemzeti hadsereg kebelében nem érvényesült kellőképen az egyházak 
viszonosságának követelése, ev. egyházunk sokszor teljesen mellőztetett, 1920. évi julius 
hó 25-én személyesen tárgyaltam a honv. minisztériumban és sérelmeinket előterjesztvén, 
ugyanekkor előterjesztettem ama kérésemet, hogy a régi egyoldalú szervezet helyett a 
viszonosság elvét érvényesítő uj szervezet dolgoztassék ki és így nyerjen egyházunk biz-
tosítékot jogai érvényesülésére vonatkozólag. 

Ezen tárgyalás eredményeképen kiadatott a 2384/1920/főn. B. sz. rendelet, mely 
szerint „az egyházi ténykedésekkel összekötött katonai ünnepélyek programmjának össze-
állításánál mindenkor a keresztyén egyházak egyenjogúságát, a felekezeti viszonosságot 
kell szem előtt tartani s kellő tapintattal előzetesen meg kell állapítani az illető felekeze-
tek lelkészével a programm egyházi vonatkozású pontjait". Ezen rendeletről az összes csapat-
zászlóaljak és magasabb parancsnokságok értesíttettek. 

1920. évi november hó 6-án résztvettem a katonai lelkészet szervezése ügyében a 
honv. minisztériumban tartott szakértekezleten s azon igyekeztem erőteljesen képviselni ev. 
egyházunk álláspontját. Mivel ama előterjesztésben, hogy az ev. és ref. egyház egy-egy 
püspöke gyakorolja a tábori püspök jogait, nem láttam ev. egyházunk elvi álláspontját 
érvényesítve, azt csak mint ideiglenes megoldást fogadtam el s jegyzőkönyvbe vétetni kér-
tem a miniszter urnák, valamint az értekezletnek ama döntését, hogy a prot. egyházaknak 
önálló tábori püspöki állásra való jogát elismerik. Kijelentettem, hogy az ev. tábori püs- • 
pöki állás szervezése, illetőleg elismerése nem a kormány és nem is a honv. miniszter úr, 
hanem kizárólag egyházi zsinatunk jogkörébe tartozik. Az erre vonatkozó határozat szerint 
„az értekezlet elvben elismeri a protestáns egyházaknak önálló tábori püspökség felállítá-
sára való jogát, addig is, mig ezeknek a tábori püspökségeknek felállítása gyakorlatilag 
kivihető lesz, a két prot. egyház által kijelölt püspök fog az illető felekezet katonai lel-
készeiének önálló vezetésével megbízatni". 

A katonai lelkészet szervezésére vonatkozólag jelentem, hogy a körletparancsnok-
ságoknál önálló körlet-esperességek fognak felállíttatni. A helyőrségekben helyőrségi lel-
készségek szerveztetnek, még pedig annak a felekezetnek részére, melynek hivei az illető 
helyőrségben többségben vannak. A kisebbségek részére több helyőrségi állomásból lel-
készi körök szerveztetnek. A kórházak és katonai nevelő- és képzőintézetek önálló lel-
készeket kapnak. Polgári lelkészek a katonaság lelki gondozására a tábori püspökök fel-
hatalmazása alapján kisegitőleg bevonandók. 

Az értekezlet a miniszter döntésével kimondotta, hogy a „tábori püspökök szervezet-
szerű elnevezésében a felekezet megjelölése nem mellőzhető, ennélfogva a róm. kath. 
tábori püspök szervezetszerű elnevezésében is a róm. kath. megjelölésnek helyet kell foglalnia" A 

A szervezet részleteinek kidolgozása most van folyamatban. 
4. A körletparancsnoksági beosztással működő ev. tábori lelkészek névsorát az 

alábbiakban mutatom be: • > 
1. Taubinger Rezső táb. alesperes Budapest, 2. Fábry Gusztáv tart. táb. lelkész Buda-

pest, 3. Kuntz Henrik tart. táb. lelkész Szeged, 4. Illgen Antal ideigl. menekült lelkész 
Székesfehérvár, 5. Szabó Gábor ideigl. lelkész Szombathely, 6. Zemann Zoltán ideigl. 
segédlelkész Miskolc, 7. Betöltetlen Debrecen, 8. Betöltetlen Kaposvár, 9. Godova Károly 
Bpesti körletparság területén kisegit. Szombathely, 1920. december hó 4-én. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és örömét fejezi ki, 
hogy az önálló tábori püspöki állás felállításához való jogot a honvédelmi miniszter 
elismerte: a katonai ünnepségeken való Istentiszteletek tekintetében a teljes 
viszonosságot kívánja. 

22. (Sz.) Tárgyaltatik a dunáninnení egyházkerület felterjesztése, melyben a föld-
reformra vonatkozó törvényjavaslattal kapcsolatban indítványt tesz. 
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25. Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy a földreformról szóló tör-
vényjavaslat időközben törvénnyé lett, az indítvány felett napirendre tér, de fel-
hívja az összes egyházközségek, leány- és fiókegyházak figyelmét a földreformról 
szóló 1920. évi 36-ik t.-c. 84. §-ára, mely módot nyújt arra, hogy az egyház-
községek lelkészkedő rendes lelkészeik és rendes tanítóik javadalmazására szol-
gáló javadalmi földeket létesíthessenek, illetőleg a meglevő ilyen földeket meg-
felelő nagyságban kiegészíthessék. * 

23. (Sz.) Tárgyaltatnak a bányai és dunáninneni egyházkerületek felterjesztései a 
lelkészi fizetések rendezése tárgyában, melyek kapcsán főleg azon kérelmet terjesztik elő, 
hogy a lelkészeknek, az általuk végzett közérdekű és kulturális érdekű munkára való tekin-
tettel, a közszolgálati alkalmazottak sorába való felvételét az egyetemes egyház a magyar 
kir. kormánynál eszközölje ki. Ezzel kapcsolatban egyetemes főjegyző bejelenti, hogy ily 
irányban már az egyetemes egyház elnöksége részéről egy felterjesztés beadatott. 

Az egyetemes közgyűlés helyeslőleg veszi tudomásul, hogy az elnökség a 
lelkészek, tanárok és tanítók köztisztviselői minősége tekintetében felterjesztést 
intézett a vallás- és közoktatási miniszterhez, de szükségesnek tartja, különösen 
a készpénz javadalmazású lelkészek rettenetes küzködésére való tekintettel, hogy 
ezirányban újabb felterjesztés intéztessék a minisztertanácshoz és az küldöttségileg 
nyujtassék át a miniszterelnöknek és hogy ezen felterjesztésben a havi drágasági 
segély folyósítása iránt is kérelem terjesztessék elő. 

24. (Sz.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerületnek felterjesztése, mellyel Gajdács 
Pál lelkésznek azt az indítványát, hogy az egyetemes közgyűlés rendelje el, hogy mind-
azokban az egyházközségekben, ahol a lelkészi és tanítói hiványok föld- és terménybeli 
járandósága akár részben, akár egészében megváltatott, a régi, eredeti hiványok vissza-
állíttassanak még akkor is, ha a régi lelkészi és tanítói állások mellé a régi hiványok ter-
hére újabb lelkészi és tanítói állás rendszeresítetett is, pártolólag terjeszti fel. 

Az egyetemes közgyűlés fenntartja az 1917. évi közgyűlésnek 16. jkvi 
pont alatt ezen kérdésben hozott határozatát, egyben szükségesnek mondja ki, 
hogy lehetőleg minden egyház lelkészeinek és tanítóinak illetményeit földbeli és 
terménybeli javadalmazással állapítsa meg és ahol lehet a régebbi hiványok 
érvényét állítsa vissza és a földreform törvényadta jogokat lehetőleg érvényesítse ; 
felhívja egyúttal az egyházak vezetőségét, hogy lelkészeik eltartásáról a jelen-
legi nehéz viszonyokhoz mérten gondoskodjanak. Az egész hiványkérdés vég-
leges rendezését a közgyűlés a zsinat elé terjeszti. 

25. (Sz.) Tárgyaltatik a püspöki kar és az amerikai egyetemes lutheránus egyház 
kiküldöttjei között folyó évi szeptember havában megállapított szerződés, melyet a jogügyi 
bizottság megerősítés végett beterjeszt, a szerződés a megbeszélések alapján a következő 
magyar és angol szöveggel lett megállapítva: 

Megegyezés, mely egyrészt a Magyarhoni Evangélikus Lutheránus Egyetemes 
Egyház, másrészt az Amerikai Egyesült Lutheránus Egyház közt, amannak kép-
viseletében Főtisztelendő dr. Raffay Sándor püspök, emennek képviseletében 
Nagytiszteletü dr. Morehead János Alfréd tanár, mint az Amerikai Nemzeti 
Lutheránus Tanács európai bizottságának elnöke közt az 1920. évi június és 
szeptember havában tartott tanácskozásokon megállapíttatott. 

Tekintettel arra, hogy a Magyarhoni Evang. Egyetemes Egyház és az 
Amerikai Egyesült Lutheránus Egyház közt megvan a hitnek teljes egyezése 
azáltal, hogy a Szentírást és a lutheri egyház történti hitvallásait egyformán 
elfogadják és a Krisztus evangéliomát az Isten dicsőségére és az Ő országának 
eljövetelére egyező módon szolgálják és hirdetik: az együttműködésre testvér-
szeretettel a következő feltételek mellett kötnek egyezséget: 

1. Mindkét testület meleg érdeklődéssel fogja kísérni a másik terveit és 
munkáját, miért is helyesnek találjuk, hogy hivatalos képviselőink oly gyakran 
forduljanak meg egymásnál, amint azt a lehetőség megengedi. 

2. Mindkét ország egyháza elfogadja a maga gyülekezeteinek szolgálatára 
a másiknak rendes lelkészeit, felvévén őket a szokásos szabályzatok szerint a 
szinódusokba vagy kerületekbe, ha megfelelő ajánlólevelekkel vannak ellátva azon 
egyház részéről, melynek kebeléből jönnek. 

3. A nyugdíjakat vagy ösztöndíjakat, melyekre minden lelkésznek jog-
igénye van, egyformán számítják a rendes lelkészi évek után, melyeket valaki 
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akár Magyarországban, akár Amerikában az evangélium szolgálatában eltöltött. 25 
Ha a nyugdíjintézet vagy a lelkészi segélyegylet egy új tag felvétele miatt 
tetemesen terheltetnék, előző szolgálataira való tekintettel, magától értetődik, hogy 
az az egyház, melynél tovább szolgált, az anyagilag méltányos igényeket a 
másik részére teljesíteni fogja. 

4. A szerződő egyházak a másik egyház lelkészképző-intézeteiben szer-
zett oklevelek érvényességét olyanul ismerik el, mint a tulajdon theologiai 
főiskoláin szerzett diplomákét. 

5. Mindkét egyház lelkészképző-intézetei maguk határozzák meg azon 
szemeszterek minimumát, melyeket a tanulónak el kell töltenie, hogy képesítes-
sék. E korlátozástól eltekintve a hallgatók mindkét egyház lelkészképző-intézeteiben 
azonos bizalommal állíttatnak munkába. 

6. A lelkek megszakítás nélkül való gondozása és az egyház anyagának 
megóvása érdekében mindkét ország szerződő felei meg fognak állapodni a ki-
és bevándorlás kimutatásának rendszeres Vezetésére nézve. A kölcsönös támogatás 
érdekében az így szerzett adatokat mindkét fél pontosan ki fogja egymással 
cserélni. » ^ 

Agreement between the United Evangelical Lutheran Church of Hungary, 
party of the first part, and the United Lutheran Church in America, party of 
the second part, the former being represented by the Rt. Rev. Bishop Alex, 
Raffay, DD. the latter by the Rev. Prof, fohn Alfred Morehead, D. D., Chairman 
of the European Commission of the National Lutheran Council of America, 
prepared through Conferences in the months of June and September, 1920. 

Inasmuch as the United Lutheran Church of Hungary and the United 
Lutheran Church in America have attained unity of faith through the common 
acceptance of the Holy Scriptures and the historic confessions of the Lutheran 
Church, serving and preaching the same gospel of Christ for the glory of God 
and the advancement of His Kingdom, they do agree to cooperate in brotherly 
love for the accomplishment of the following purposes: 

1. Each body will observe with warm interest the plans and work of the 
other and, to forward this end, approves of the exchange of official representatives 
as frequently as practicable. 

2. The Church of each country will accept for the service of its congregations 
regular pastors from the other, under» the usual regulations for receiving them in 
the synods or districts concerned, if they are provided with satisfactory letters of 
recommendation from the proper authority of the body from which they come. 

3. In estimating the amount of pension or stipend to which a pastor is 
entitled, the years of service devoted to the regular ministry of the gospel in the 
related bodies of both Hungary and America shall be included. Should a Pension 
Association or Pastors' Fund Society find the admittance of a new member a 
burden because of the extent of his previous service, it is understood that reasonable 
special financial compensation shall be made by the body in which the greatest 
term of service has been rendered. 

4. The contracting church of each country shall recognize the validity of 
the diplomas of the seminaries of the other in the same sense as that of the 
diplomas of its own schools of theology. 

5. The seminaries of the church . of each country may fix the minimum 
number of semesters during which students must attend its own institutions fof 
graduation. Excepting this limitation, students shall receive equal credit for 
work done in the seminaries of both Churches. 

6. In the interest of the uninterrupted care of souls and the conservation 
of the material of the Church, these contracting bodies of both countries shall 
adopt measures for the systematic preparation of statistics of emigration and 
immigration. Information thus secured shall be promptly exchanged for the 
mutual aid of the two parties concerned. 

Az egyetemes közgyűlés a szerződést elfogadja, azt megerősíti és a kérdést 
végleges szabályozás végett a zsinat elé terjeszti, egyúttal utasítja a nyugdíj inté-
zeti bizottságot, hogy a nyugdíjszabályzatot megfelelően dolgozza át; a szer-
ződés végrehajtása körüli teendőkkel és általában a külfölddel való összekötte-
tés fenntartásával Dr. Raffay Sándor püspököt bízza meg. 

26. (Sz.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerület által felterjesztett javaslat a vasárnap 
megünneplése tárgyában. 
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35. Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy felterjesztést intéz a kormány-
hoz, miszerint törvényhozásilag gondoskodjék, hogy vasár- és ünnepnapokon 
délelőtt az istentiszteletek ideje alatt minden italmérési üzlethelyiség, vendéglő, 
kávéház, minden társaskör, egyesület és testület zárva tartassék és úgy a vásá-
rok, mint a heti piacok, végül a népgyűlések tartását vasár- és ünnepnapra tiltsa el. 

27. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerületnek felterjesztése, hogy a lelkészek, felügyelők, 
tanítók, tanárok és mjnden egyházi tisztviselők a szabadkőműves és egyéb nemzet-, állam-
vagy egyházellenes társulatokban való részvételtől eltiltassanak, valamint az összeférhetet-
lenség megszüntetésére köteleztessenek. 

Az egyetemes közgyűlés elvárja minden tisztviselőjétől, hogy nemzet- és 
egyházellenes társulatok tagjává nem lesz, illetve azokból kilép, egyúttal a kér-
dést végleges rendezés végett a zsinat elé utalja. 

28. (Sz.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerületnek felterjesztése, mely szerint kívá-
natosnak tartja, hogy a tanárok és tanítók nagyobb mértékben vonassanak be az egyházi 
élet munkájába. • 

Az egyetemes közgyűlés ezen indítványt a zsinathoz átteszi. 

29. (Sz.) Olvastatik a bányakerületi közgyűlés azon indítványa, miszerint gondos-
kodás történjék, hogy az „Erős várunk" egyházi ének mindenütt egységesen tanítassék. 

Az egyetemes közgyűlés az indítványt kiadja az énekügyi bizottságnak. 

30. (Sz.) Olvastatik a dunáninneni egyházkerület felterjesztése, melyben nehéz-
ményezi a fogházbeli lelki gondozás és Istentiszteletek körül az igazságügyi kormánynak 
azon intézkedését, hogy az Istentiszteletek díjazása tárgyában változatlanul meghagyta a 
háború előtti csekély tiszteletdíjat. Hasonló állapot van az államrendőrségi toloncházaknál is. 

Az egyetemes- közgyűlés felterjesztést intéz a magy. kir. igazságügy-
miniszterhez, hogy úgy a fogházi lelkészek díjazását, mint az államrendőrségi 
toloncházi lelkipásztorok díjazását a mai viszonyoknak megfelelően emelje fel és 
gondoskodjék kellő díjazás mellett a fogházi istentiszteletek kántori ellátásáról is. 

31. (Sz.) Az egyházi ingatlanok törzskönyvezése kérdésében 
az egyetemes közgyűlés a még el nem készült előmunkálatok beterjesz-

tésére további egy évi halasztást engedélyez. 

32. (Sz.) Az iskolai célú ingatlanok áttelekkönyvezése kérdésében, 
az egyetemes közgyűlés a jelentések beterjesztésére egy évi halasztást ad. 

33. (Sz.) Olvastatott a dunáninneni egyházkerület felterjesztése, melyben a nógrádi 
egyházmegyéből származó panaszok folytán megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy a 
Luther Otthon ügyét megvizsgálni és ha tényleg történtek hibák és mulasztások, azok 
megszüntetéséről gondoskodni kegyeskedjék. 

Az egyetemes közgyűlés, miután konkrét panaszok nincsenek felhozva, 
ezen kérelem felett napirendre tér. 

« 34. (Sz.) Olvastatik a dunáninneni egyházkerület felterjesztése, hogy a lebélyegzés 
alkalmával visszatartott 50% megtérítése iránt az egyházak és ezek tisztviselői érdekében 
a pénzügyminiszterhez felterjesztés intéztessék. 

Az egyetemes közgyűlés méltányolván az indítványt, felterjesztést intéz a 
m. kir. pénzügyminiszterhez, hogy tekintve az egyetemes egyház méltóságát, adja 
meg úgy az egyházaknak, mint az egyházak lelkészeinek, tanárainak, tanítóinak 
és egyéb egyházi alkalmazottainak a lebélyegzés alkalmával kiadott állami köt-
vények azonnali beváltására a módot, illetve azt a lehetőséget, amelyet a köz-
tisztviselők kaptak. 

35. (Sz.) Tárgyaltatik Orosháza egyház, valamint Iványi Antal és Kvanka Mihály 
orosházi lakosoknak felebbezése a bányai egyházkerületnek 1918. évi közgyűlésében 
48. jkvi pont alatt hozott határozata ellen. 

Az egyetemes közgyűlés a bányai kerület neheztelt határozatát megváltoz-
tatja és Orosháza képviselőtestületének 1918. évi junius 19-én tartott közgyűlésé-
ben 5 jkvi pont alatt a lelkészek drágasági segélye tárgyában hozott határozatát 
helybenhagyja, mert a lelkészek drágasági pótlékának megállapítása az egyház-
község autonom jogához tartozik. 
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36. (Sz.) Tárgyaltatik a szarvasi tanítónőképző felügyelő-bizottságának felebbezése a 36—42. 
bányai egyházkerület 1918. évi közgyűlésének 79. jkvi pont alatt hozott azon határozata 
ellen, hogy nem mondotta ki az intézetnek végleg Szarvason való meghagyását. 

Az egyetemes közgyűlés a felebbezést elutasítja, mert a bányai kerület-
nek, mint fenntartónak hatáskörébe tartozik az intézet elhelyezéséről való gon-
doskodás. 

37. (Sz.) Olvastatnak a Dunántúli Luther Szövetség alapszabályai, melyeket az 
egyházkerület, mint felügyeleti hatóság, az E. A. 150. § s) pontja alapján jóváhagyás 
végett felterjeszt. 

Az egyetemes közgyűlés az alapszabályokat a 15-ik fejezet 45. §-ának 
törlése mellett azzal hagyja jóvá, hogy a főfelügyeleti hatóságot az egyetemes 
közgyűlés fogja gyakorolni. • 

38. (Sz.) Olvastatik az Országos Evangélikus Szövetségnek bejelentése, hogy mint 
társadalmi egyesület megalakult és alapszabályainak belügyminiszteri jóváhagyása után 
működését megkezdette és kéri, hogy az egyház a szövetség védelmét, felügyeletét vállalja 
és a szövetséget anyagilag is támogassa. 

Az egyetemes közgyűlés az Országos Evangélikus Szövetség megalakulá-
sát tudomásul veszi, a szövetség védelmét és felügyeletét elvállalja és a szövet-
ség támogatását kilátásba helyezi. 

39. (B.) A pozsonyi theol. akadémiának nagybizottsága beterjeszti jelentését az 
akadémia 1918/19. és 1919/20. évi működéséről, melyben mindenekelőtt hálás kegyelet-
tel emlékezik meg dr. Baltik Frigyes, a dunáninneni egyházkerület püspökének, Szentiványi 
Árpád, a tiszai egyházkerület felügyelőjének és dr. Dobrovits Mátyás, az akad. kisbizottság 
elnökének haláláról és emléküket jegyzőkönyvébe foglalva, megörökíti 

Tudomásul szolgál. 

40. (B.) Ugyanazon akadémia nagybizottsága megütközését fejezi ki a cseh radá-
nak az akadémia irányában tanúsított jogtipró eljárása, valamint Hornyánszky Aladár akad. 
tanárnak hazafiatlan magatartása felett, aki ellen a fegyelmi eljárás megindítására egyete-
mes felügyelőt felkérte. Jelenti egyúttal a nagybizottság, hogy dr. Kovács Sándor és 
dr. Szelényi Ödön, úgyszinte dr. Deák János, Draskóczy Lajos és dr. Szlávik Mátyás 
akad. tanárokat a cseh megszállás óta kiutasításuk idejéig tanúsított magatartására nézve 
az egyetemes egyház igazoló-bizottsága igazolta. 

Tudomásul szolgál h. egyetemes felügyelőnek azzal a jelentésével együtt, 
hogy Hornyánszky Aladár ellen a fegyelmi eljárás megindítása végett a szüksé-
ges intézkedéseket megtette. 

41. (B.) U. a. akad. nagybizottság jelenti, hogy az akadémia, — miután régi 
pozsonyi otthonában való működését a cseh rada, megelőző számos zaklatások után 1919 
szept. 8-án végleg megszüntette, — Budapestre menekült és itt az elnöki értekezlet köz-
benjárására Huszár Károly vallás- és közokt. miniszter jóakaratú intézkedése folytán az 
Esterházy-u. 3. sz. alatti egyetemi épületben nyert a Theol. Otthonnal együtt megfelelő 
elhelyezést. A tanári kart az elnöki értekezlet úgy alkotta meg, hogy a Pozsonyból mene-
kült Dr. Kovács Sándor és Dr. Szelényi Ödön mellett meghívta és átmenetileg ideiglenesen 
alkalmazta az eperjesi theol. akadémiának 3 menekült tanárát, dr. Deák Jánost, Draskóczy 
Lajost és dr. Szlávik Mátyást, az újszövetségi Írásmagyarázat előadására pedig — nagy 
elfoglaltsága mellett is — dr. Raffay Sándor püspök vállalkozott. A melléktárgyakat kise-
gítő óraadó tanárok látták el. így töltötte el az akadémia, 34 hallgatóval száműzetésének 
első évét, az 1919/20. iskolai évet, melynek megnyitása nov, 17-én, bezárása julius 14-én 
történt. A családjaiktól elszakított tanárok és a hallgatók a Luther ÜftRonFan nyertek élelmezést. 
A költségek fedezésére az amerikai lutheránus egyház Morehead amerikai theol. tanár utján 
150.000 koronát bocsátott dr. Raffay Sándor püspök rendelkezésére. 

Az egyetemes közgyűlés az elnökségnek az akadémia budapesti elhelye-
zése és működésének megindítása érdekében tett összes intézkedéseit jóváhagyó-
lag köszönettel tudomásul veszi, az amerikai lutheránus egyház (XJnited lutheran 
council)-nak igazi hitrokoni szeretetből fakadó nagylelkű támogatásáért hálás 
köszönetét nyilvánítja. 

42. (B.) U. a. akad. nagybizottság a lelkészképzés nagy fontosságára való tekin-
tetből az akadémia működésének folytonosságát szükségesnek itéli és elhatározza, hogy az 
akadémia, kivált mivel mostani elhelyezése most még biztosítva van, egyelőre az 1920/21. 
évben Budapesten tartassék fenn. Ugyanezért az egyházkerületeket megkeresi, hogy a 
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48. jelenlegi .nehéz viszonyok között .bizonyos összeggel járuljanak hozzá az akadémia fenn-
tartásához. A tiszai egyházkerületet pedig, mint az eperjesi, theol. akadémia fenntartó 
hatóságát külön is megkeresi, hogy az Eperjesről menekült s az előbbi pontban megne-
vezett 3 tanárnak, eddig az egyetemes egyház által előlegezett összes illetményeit az egyet, 
egyház pénztárába átutalni szíveskedjék. Ezzel kapcsolatban a 3 eperjesi tanár részére 
még 1919 év utolsó negyedére (nov.—dec.—január hónapokra) járó lakbért, egyenként 
450 kor.-ban, az egyetemes pénztárból pótlólag utalványozza 

Jóváhagyó tudomásul szolgál. 

43. (B.) U. a. akad. nagybizottság jelenti, hogy miután az újszövetségi exegetikai 
tanszék az akadémián betöltetlen és dr. Raffay Sándor püspök annak teljes ellátását, nagy 
elfoglaltsága miatt nem vállalhatja, — az újszöv. exegesis előadására az 1920/21 isk. évre 
felkérte Bancsó Antal ny. theol. akad. igazgatót, aki jelenleg Budafokon lakik és a felké-
rés folytán az előadásokat elvállalta. Emellett néhány óra tartására dr. Raffay Sándor 
püspök is vállalkozott. 

Jóváhagyó tudomásul szolgál. 

44. (B.) U. a. akad. nagybizottság jelenti, hogy dr. Kovács Sándor igazgató, hivat-
kozva arra, hogy megbízatásának ideje lejárt, igazgatói állásáról lemond és kéri, hogy 
őt újból ne válasszák meg. A nagybizottság dr. Kovács Sándornak a múltban teljesített 
buzgó munkásságáért a Theol. Otthon alapítása és felvirágoztatása körül szerzett mara-
dandó érdemeiért — legújabban a cseh megszállás idején tanúsított hazafias és egyházias 
magatartásáért elismerését és köszönetét nyilvánítva, — a lemondást tudomásul veszi. Az 
akadémia igazgatójává ideiglenesen az 1920/21 évre Draskóczy Lajost, az Otthon 
felügyelőjévé dr. Deák Jánost választja meg. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és dr. Kovács Sán-
dornak a maga részéről is elismerését és köszönetét nyilvánítja. 

45. (B.) U. a. akad. nagybizottságnak f. é. dec. 8-án tartott ülésén Draskóczy Lajos 
igazgató tájékoztató jelentést tesz az akadémiának és a Theol. Otthonnak a folyó iskolai 
évben megkezdett életéről, mely szerint az iskolai év a rendes időben, szeptember 13-án 
megkezdődött 46 hallgatóval kik közül meg nem szállott területről 32, megszállott terü-
letről 14, az Otthonban lakik 28, mind díjmentesen, élelmezést élvez 33, a kedvezmények 
az amerikai segélyben találnak fedezetet. — A tájékoztató jelentést a nagybizottság meg-
nyugvással tudomásul veszi s vele kapcsolatban a karácsonyi és félévi szünidő megállapí-
tását, tekintettel a fűtőanyag hiányára és egyéb körülményeknek is figyelembe vételével 
a tanári kar belátására bizza. 

Tudomásul szolgál. 

46. (B.) U. akad. nagybizottság dr. Deák János, az Otthon felügyelőjének kérésére 
úgy intézkedik, hogy amennyiben családja — amint jelenti — Eperjesről ki utasíttatván, 
május 1-én Budapestre költözik és ő attól fogva családjával együtt fog lakni, — azért az 
Otthon felügyelői állását azontúl is tartsa meg s az Otthonban az éjjeli felügyelet ellátására 
az intézetben bennlakó Draskóczy Lajos igazgatót kéri fel. 

Tudomásul szolgál. 

47. (B.) U. a. akad. nagybizottság javaslatot tesz az akadémián előadó kisegítő 
tanárok óradíja ügyében. 

Az egyetemes közgyűlés az akad. nagybizottság javaslatára az akadémián 
előadó kisegítő tanárok óradiját egy-egy heti óránként havi 80 (nyolcvan) 
koronában állapítja meg és elrendeli, hogy ezt a díjat az illető tanároknak az 

" akad. igazgátó ellenjegyzésével kiállított nyugtájára az egyetemes pénztár kifizesse. 

48. (B.) U. a. akad. nagybizottság jelenti, hogy az akad. tanári kar az akadémiának 
jövendő elhelyezése és egyúttal a lelkészhépzés rendezése ügyében terjedelmesebb emlék-
iratot nyújtott be, melyet azonban a nagybizottság, — tekintettel a mai helyzetnek bizony-
talanságára és mivel az kellőképpen előkészítve nem volt, — ezúttal érdemileg nem tár-
gyalt, hanem azt javasolja az egyet, közgyűlésnek, hogy a pozsonyi akad. kisbizottság 
helyébe, miután annak működése a cseh megszállás következtében megszűnt, küldjön ki 
egy szükebbkörü végerehajtó bizottságot, s ahhoz utalja ennek az emlékiratnak előkészítő 
tárgyalását és azonkívül az akadémia számadásainak megyizsgálását és költségvetésének 
megállapítását. A költségvetés- körébe vágólag azonban már most kimondja a nagybizottság, 
hogy a biztosítási díj lefizetését nem tartja szükségesnek, mivel a díjnak nem fizetése a 
tulajdonjog feladását nem jelenti s mivei másrészt a nagybizottság a jogtalan lefoglalásból 
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eredő összes következményekért a jogtalan lefoglalót teszi felelőssé s vele szemben a kár- 48—54. 
térítési igényt egész teljességében fenntartja. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. A nagybizottság 
által javasolt végrehajtó bizottságot a nagybizottság ajánlata alapján dr. Raffay 
Sándor és dr. Mágócsy Dietz Sándor elnöklete alatt Kaczián János, Scholtz 
Ödön, dr. Kéler Zoltán és dr. Szelényi Aladár nagybiz. tagokból, továbbá elő-
adókként Draskóczy Lajos akad. igazgató és dr. Deák János az Otthon felügyelő-
jéből megalkotja és megbízza, hogy az akadémia elhelyezése ügyében a tanári 
kar emlékirata alapján alkalmas időben javaslatot tegyen, továbbá a számadásokat 
megvizsgálja és a költségvetést — a rendkívüli körülményeket minden irányban . 
mérlegelve — megállapítsa. 

49. (B.) Az egyet, theol. akad. bizottság tudomásul veszi Stráner Vilmos akad. 
igazgatónak a soproni theol. akadémia 1918/19. és 1919/20. évi működéséről szóló jelen-
tését, mely szerint az akadémia mind a két iskolai évben zavartalanul folytatta működését. 
A proletárdiktatúra erőszakos uralma által felkavart hullámok csak annyiban érintették az 
akadémiát, hogy hallgatói az 1918/19. év végén kollokviumok és vizsgák nélkül hirtelen 
eltávoztak, de az így támadt hiányt a következő iskolai év elején mindenben pótolták. Leg-
újabban az ú. n. Nyugatmagyarország és vele együtt Sopron város átkapcsolásának kérdése 
okoz az akadémia jövője tekintetében aggodalmakat. A jelentésből a bizottság értesülvén 
arról, hogy Bancsó Antal az akadémia jeles tanára és igazgatója 41. évi működése után 
1919 őszén nyugalomba ment, hálával és elismeréssel emlékezik meg kiváló szakértő és 
ügybuzgó munkálkodásáról. 

Tudomásul szolgál. 

50. (B.) U. a. egyetemes theologiai akadémiai bizottság Kiss Jenőt, a soproni theo-
logiai akadémián az ószövetségi theologiai tudományok tanárát, tekintettel arra, hogy 1918 
október 3-án, theológiai tanári vizsgáját letette, de a bizottság azóta ülést nem tartott, — 
1919 január 1-től fogva rendes tanárként véglegesíti és megerősítését az egyetemes köz-
gyűlésnek javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság határozatát elfogadva és javaslatához 
hozzájárulva, Kiss Jenőt 1919 január 1-től fogva rendes theológiai tanárként 
véglegesítettnek elismeri. 

51. (B.) U. a. egyetemes theológiai akadémiai bizottság tudomásul veszi dr. Szlá-
vik Mátyás akadémiai dékánnak az eperjesi theológiai akadémia 1918—19. évéről és a 
folytatólagos eseményekről szóló 'jelentését. A jelentés kapcsán a bizottság megütközéssel 
vesz tudomást a cseh rada jogtipró és az Egyházi Alkotmányba is ütköző eljárásáról. 
Úgyszinte megütközését fejezi ki dr. Obál Béla és báró Podmaniczky Pál akadémiai taná-
roknak hazafiatlan és egyházellenes eljárása felett, akik állásaikat 1919 február, illetőleg 
május havában önként elhagyták ugyan, de ennek ellenére is szükségesnek tartja a bizott-
ság, hogy ellenük a fegyelmi eljárás lefolytattassék és erre a tiszai egyházkerület püspö-
kének figyelmét felhívja. 

Tudomásul szolgál, a tiszai egyházkerület püspökének azzal a jelentésével 
együtt, hogy dr. Obál Béla és báró Podmaniczky Pál tanárok ellen a fegyelmi 
eljárás megindítása végett a szükséges intézkedéseket megtette. 

52. (B.) U. a. egyetemes theológiai akadémiai bizottság pártolólag terjeszti az 
egyetemes közgyűlés elé dr. Szlávik Mátyás eperjesi theológiai akadémiai dékán kérvényét, 
melyben kéri, hogy, Eperjesről családjával együtt kiutasíttatása következtében Budapestre 
történt átköltözködésének költségei, melyek a mellékelt számlák szerint 12.000 koronát 
tesznek, neki megtéríttessenek. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság pártoló felterjesztése alapján dr. Szlávik 
Mátyásnak 12.000 koronát kitevő költözködési költségeit utalványozza. 

53. (B.) U. a. egyetemes theológiai akadémiai bizottság jelenti, hogy Varga János-
nak engedélyt adott arra, hogy az egyetemes theológiai tanügyi szervezet 58. §-a értel-
mében lelkészi vizsgát tehessen. 

Jóváhagyó tudomásul szolgál, 

54. (B.) U. a. egyetemes theológiai akadémiai bizottság jelenti, hogy Jakobi Viktor, 
aki theológiai tanulmányait az 1918—19. évben, mint az eperjesi theológiai akadémia 
IV. évfolyamának rendes hallgatója, elvégezte ; szak- és lelkészi vizsgáját azonban a rendes 
bizottságok előtt, mivel azok a cseh megszállás következtében összehívhatok nem voltak, 
nem tehette le, ellenben a vizsgát a teljes akadémiai tanári kar előtt, a szak- és lelkészi 
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62. vizsga összes tárgyaiból, — felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint — megállotta. Az egye-
temes theológiai akadémiai bizottság ennélfogva javasolja, hogy az egyetemes közgyűlés 
hatalmazza fel a tiszai egyházkerület püspökét Jakobi Viktor számára a rendes szak- és 
lelkészi vizsgái bizonyítványok kiállítására. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatának megfelelően a tiszai egy-
házkerület püspökét felhatalmazza, hogy az eperjesi theológiai akadémiai tanári 
kar illető jegyzőkönyve alapján, azzal megegyezően Jakobi Viktornak a szak-
és lelkészi vizsgái bizonyítványokat a rendes formában kiállíthassa. 

55. (B.) A theol. fakultási bizottság beterjeszti jelentését, mely szerint a vallás- és 
közokt. miniszter 31244/1920. sz. leiratában arról értesít, hogy egyházunk ama kérésének, 
mely szerint a budapesti egyetem kötelékébe ev. theol. fakultás vétessék fel, az egyetem 
összes fakultásainak ellenző határozata miatt nem tehet eleget. Mivel pedig a mai bizony-
talan viszonyok között a bizottság más irányban, nevezetesen a fakultásnak a pozsonyi 
tudományegyetem kebelében leendő felállítása érdekében megállapodásra jutni szinte nem 
tudott s így döntésre alkalmas javaslatot nem készíthetett, azért kéri megbízatásának meg-
hosszabbítását. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul véve, a fakultási bizottság 
megbízatását meghosszabbítja. 

56. (M.) A tanügyi bizottság az 1918. évi jkv. 64. pontjánál jelenti, hogy a leány-
középiskolák szervezeti és rendtartási szabályzatának végleges megszövegezése nem volt 
eddig keresztülvihető. 

A gyűlés az ügyet nyilvántartani rendeli s elvárja, hogy a tanügyi bizott-
ság alkalmas időben megbízatásának eleget tesz. 

57. (M.) Az 1918. évi 66. jkvi pont kapcsán a tanügyi bizottság jelenti, hogy „az 
ág. hitv. ev. egyetemes egyház egyetemes tanügyi előadójának munkakörére vonatkozó 
szabályrendelet" tervezetének a tanügyre vonatkozó részét letárgyalta és elfogadta; mint-
hogy azonban az állás szervezése az egyetemes iroda szervezésével szorosan összefügg, 
ennélfogva a tervezetet tárgyalás céljából a jogügyi bizottsághoz is áttenni javasolja. A jog-
ügyi bizottság foglalkozott a tervezettel s javaslatára 

a gyűlés elhatározza a tervezetnek előzetesen az egyházkerületekhez való 
leszállítását. 

58. (M.) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy a minisztérium rendeleteit közli az 
egyet, irodával. 

Tudomásul szolgál. 

59. (M.) Ugyanazon bizottság — az 1918. évi 71. jkvi pont kapcsán — jelenti, 
hogy a mostani viszonyok között uj tanítónőképző intézet felállítása leküzdhetlen akadályokba 
ütközik, miért is célszerűnek látszik a már fennálló szarvasi tanítónőképzőnek egyetemes 
jellegűvé való átalakítása. A bizottság felhatalmazást kér, hogy ebben az irányban a bányai 
egyházkerülettel és a szarvasi egyházközséggel tárgyalhasson. 

A gyűlés — tekintettel arra, hogy a jelenlegi viszonyok nem alkalmasak 
az 1918. évi egyet, közgyűlés határozatának végrehajtására — az ügyet egyelőre 
nyilvántartani rendeli. 

60. (M.) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy az ellenséges megszállás miatt a vallás-
tanítási bizottság működésében meg van bénítva. Javaslatára 

a közgyűlés elrendeli a vallástanítási bizottságnak akként való átszervezését, 
hogy abba minden egyházkerület 2—2 tagot küldjön ki. 

61. (M.) Ugyanazon bizottság, az 1918. évi 83. jkvi pontnál jelenti, hogy a vallás-
tanítási vezérkönyv megírására megállapított 6000 kor. pályadíj kitűzhető nem volt, mert 
az egyetemes pénztár nem volt abban a helyzetben, hogy az iskolalátogatásra megszavazott, 
de évek óta fel nem vett összeget erre a célra folyósíthatta volna, minthogy pedig ilyen 
vezérkönyv kiadása jelenleg rendkívüli költséggel járna, a bizottság javaslatára 

a közgyűlés 1918. évi határozatának függőben tartását rendeli el. 

62. (M.) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy a vallástanítási reform sikeres keresztül-
viteléhez szükséges adatgyűjtés folyamatban van. 

Tudomásul szolgál. 
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63. (M.) Az 1916. évi 68. jkvi pont kapcsán jelenti a tanügyi bizottság, hogy a 63 
világháborúban hősi halált halt tanárok, tanítók és egyéb egyházi tisztviselők emlékének 
megörökítéséhez szükséges adatok gyűjtése még nem teljes. Javaslatára 

a közgyűlés felhívja az egyházkerületek elnökségét, hogy amennyiben az 
eddig meg nem történt volna — az adatok összegyűjtését sürgősen rendeljék el 
s egyházkerületenként összeállítva bocsássák a tanügyi bizottság rendelkezésére. 

64. (M.) A tanügyi bizottság a bányai és dunáninneni egyházkerületeknek az 
igazolatlanul mulasztó tankötelesek bírságolása tárgyában hozott határozata alapján javasolja, 
miszerint tekintettel arra, hogy az 1868 : XXXVIII. ]t.-c. 4. §-ának rendelkezései a mai 
valuta-viszonyok mellett hatástalanoknak bizonyulnak, forduljon az egyetemes gyűlés a 
magyar kormányhoz aziránt, hogy a nemzetgyűlés útján az említett törvényes rendelkezés 
megfelelően módosíttassék. 

A közgyűlés a magyar kormányhoz felirat intézését határozza oly irányban, 
hogy az igazolatlanul mulasztó tankötelesek fokozatos bírságolásának kiinduló 
pontjául az eddiginél magasabb összeg állapíttassák meg. 

65. A bányai egyházkerület felterjesztése alapján a tanügyi bizottság javasolja, 
miszerint rendelje el az egyetemes gyűlés, hogy minden ev. tanintézetben a tanítás meg-
kezdése előtti ima után a „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában" . . . imaszerű fohász 
mondassék el. 

A gyűlés megállapítja, hogy az egyházkerületi főhatóságok részéről ilyen 
intézkedés már történt s gyakorlatban is van. 

66. (M.) A tanügyi bizottság javaslatára 
a közgyűlés a pestmegyei egyházmegyének a vallástanári tanterv módo-

sítása és megfelelő vallástanítási könyvek megírása tárgyában beadott felterjesz-
tését a — bányai egyházkerület határozatának megfelelően — tanulmányozás 
és figyelembevétel céljából a vallástanítási bizottságnak adja ki. 

67. (M.) A tanügyi bizottság jelentést tesz a vallás- és közoktatásügyi m. kir 
miniszternek 1920. nov. 15-én, 150,263/VIlI. c. szám alatt kiadott rendeletéről, amely a 
hadbavonult tanítók helyettesítésére kirendelt állami elemi iskolai- tanítók javadalmazása 
tárgyában elrendeli, hogy ezeknek állami forrásból eredő javadalma 1919. évi szept. hó 
l-ig visszamenőleg beszüntettessék; az iskolafenntartót pedig kötelezi, hogy az állással 
egybekapcsolt javadalom ellenértékét az állampénztárba fizessék be. A tanügyi bizottság 
javaslatára, melyhez a jogügyi bizottság is hozzájárult, 

a gyűlés felhívja az iskolát fenntartó egyházközségeket, hogy az üresedésben 
levő tanítói állásokat szabályszerűen s haladéktalanul töltsék be. Amennyiben 
pedig a rendes tanító háborús okból még mindig akadályozva van állásának 
elfoglalásában, állását helyettessel töltsék be. 

Az egyetemes közgyűlés azon az állásponton van, hogy a miniszteri ren-
deletnek visszaható ereje nem lehet s ennélfogva a kirendelt tanítókat a ren-
delet kibocsátásának napjáig az állam tartozik fizetni. Viszont ettől a naptól, 
vagyis 1920. évi nov. 15-től kezdődőleg az egyet, közgyűlés a szolgálattételre 
kirendelt tanítók állását megüresedettnek jelenti ki. 

Felhívja az egyet, közgyűlés az iskolafenntartókat, hogy sürgősen jelentsék 
be illetékes püspöküknek, hogy hol működik ilyen kirendelt tanító. 

Végül kimondja a közgyűlés, hogy jelen határozatát a vallás- és közokt. 
m. kir. minisztériummal felterjesztésben közli s abban a kibocsátott rendelet 
elleni tiltakozásának ad kifejezést. 

68. (M.) A tanügyi bizottság jelenti, hogy a tiszai és a dunáninneni egyházkerületek 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 104,403/1920. V. sz. a. a középiskolai 
felvételi vizsga tárgyában kiadott rendeletének egyes intézkedéseit nem helyesli s azok 
módosításának kieszközlését kérik. Minthogy pedig a tanügyi kormány az utóbbi időben 
több olyan rendeletet bocsátott ki, amelyek törvénybe s közelebbről az 1883: XXX. t.-c.-be 
ütköznek és mert a rendeletek igen gyakran egyházi alkotmányunkat teljesen figyelmen 
kívül hagyják, ennélfogva a tanügyi bizottság javaslatára 

a közgyűlés a közoktatásügyi kormányhoz felterjesztés intézését határozza 
el aziránt, hogy a középiskola I. osztályába való fölvétel törvényileg szabályoz-
tassék. A felterjesztésben megkeresendő a tanügyi kormány aziránt is, hogy 
mindazon rendeletek és törvények tervezete, amelyek egyházunk tanügyét érintik 
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75. — úgy mint az a múltban több izben megtörtént — véleményezés végett 
egyetemes egyházunk képviseletével előzetesen közöltessék. 

69. (M.) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 110,492/1920. V. sz. a. kelt rendeletével a közgazdasági és társadalomtani 
ismereteknek a középiskolák tantervébe való szerves beillesztését, a földrajz behatóbb taní-
tását; 110,490/1920. V. sz. rendeletével pedig a gyorsírásnak az összes középiskolák IV. 
osztályában kötelező tantárgyként való felvételét rendelte el. 

A tanügyi bizottság javaslata alapján 
az egyetemes közgyűlés megállapítja, miszerint a hivatkozott rendeletek 

oly lényegesen érintik a mostani tantervet, hogy ily mélyreható reform törvényileg 
való megalkotása látszik indokoltnak. Minthogy pedig egyházunk iskoláiban a 
közgazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek tanítása kellő figyelemben 
részesül, a gyorsírást pedig valamennyi iskolánkban fakultatíve tanítják, ennél-
fogva a rendeletek imperativ rendelkezései tárgytalanoknak mutatkoznak. Ameny-
nyiben azonban a rendeletekben megkívánt — bár az egyet, közgyűlés nézete 
szerint csakis törvényhozási úton megvalósítható reform szószerint foganatosítandó, 
egyet, egyházunk hangsúlyozni kénytelen, hogy annak költségeiről az állam gon-
doskodjék. 

70. (M.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 86,377/1920. VIII. sz. 
rendeletével a népiskolai tanítók és tanítónők képzéséről, képesítéséről és továbbképzéséről 
szóló szabályzatot adott ki, amely a tanító- és tanítónőképzést 6 évfolyamra terjeszti ki. 
A tanügyi bizottság jelentése és javaslata alapján 

a közgyűlés kimondja, hogy jóllehet az intézkedés célját helyesli, azonban 
egyházunk tanító- és tanítónőképző-intézetei szempontjából a rendelkezést — anyagi 
okokból —• aggályosnak tartja. Megnyugvással fogadna oly irányú reformot, mely 
szerint a tanító- és tanítónőképző-intézetek növendékei a 4-ik tanfolyam végeztével 
az elméleti, 2 évi gyakorlat után pedig a gyakorlati tantárgyakból tennének képe-
sítő vizsgálatot s csak ezt követőleg nyernének oklevelet. Amennyiben a tanügyi 
kormány ragaszkodik ahhoz, hogy tanító- és tanítónőképző-intézetünk a rendelet 
értelmében átszerveztessenek, a felmerülő költségek fedezésére megfelelő állami 
anyagi támogatásra tartunk igényt. 

> 

71. (M.) A tanügyi bizottság a dunáninneni egyházkerület felterjesztésére jelenti, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 56,955/1920. VIII. sz. a. az iskolai 
könyvtárak rendezése, illetve átszervezése tárgyában rendeletet bocsátott ki s javasolja, 
hogy e tárgyban az egyetemes közgyűlés egységes álláspontot foglaljon el. 

Tekintve, hogy az 1913. évi egyet, közgyűlés rendelkezése folytán az 
egyet, tanügyi bizottság a Szemák-féle gyűjtemény figyelembevételével az ifjúsági 
könyvtárak jegyzékét összeállította s ennek kinyomatását az 1915. évi egyet, 
közgyűlés elrendelte, ezidőszerint további intézkedés szüksége nem forog fenn. 

72. (M.) A tanügyi bizottság javaslatára 
a gyűlés az egyházkerületek püspökeit felkéri, állapítsák meg a fontosabb 

tanügyi kormányrendeletek végrehajtásának egységes módját. 

73. (M.) A tanügyi bizottság javaslatára 
elhatározza a közgyűlés, miszerint a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

minisztériumot megkeresi aziránt, hogy a vallástannak az iparostanonc-iskolákban 
rendes tantárgyként való tanítását s a költségeknek az iskolafenntartó által leendő 
fedezését rendelje el. Tanerőkről az egyház gondoskodik. 

74. (M.) A tanügyi bizottság előterjesztése alapján 
? közgyűlés Vértesi Zoltánnak „Keresztyén vallástan" c. tankönyvét s 

annak német fordítását engedélyezi azzal a megjegyzéssel, hogy a jövőben a 
fordítás engedélyezésére szerző csak abban az esetben számíthat, ha az ujabb 
kiadásnál a bíráló megjegyzéseit figyelembe veszi. 

75. (M.) A tanügyi bizottság előterjesztésére 
a közgyűlés utasítja a statisztikai adatok szolgáltatására kötelezett közegeket, 

hogy az adatokat gyűjtsék, pótolják s a tanügyi bizottság előadójának küldjék be. 
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76, (M.) A tanügyi bizottság javaslatára 76—78, 
a közgyűlés az egyházközségek vezetőségét utasítja, hogy mindenütt, ahol 

szabado.ktatási tanács szerveztetett, annak működésében igyekezzenek tevékeny 
részt venni, 

77, (L.) Olvastatott a nyugdíjintézet teendőit ideiglenesen ellátó Kaczián János 
főesperesnek következő jelentése: 

Méltóságos és főtisztelendő egyetemes közgyűlés! A proletárdiktatúra kitörése után 
1919 április 8-án tartott egyetemes jogügyi bizottság, tekintettel arra, hogy a nyugdij-
intézeti ügyvivő úr a csehek által megszállott területen lakott s vele érintkezni nem lehetett, 
engemet bízott meg a nyugdíjintézet ideiglenes vezetésével. Evang. egyházunk akkori nehéz 
és bizonytalan helyzetét tekintve, készséggel vállaltam ezt a megbízatást, annyival is inkább, 
mivel reméltem, hogy — ha mást nem is — legalább nyugdíjintézetünk vagyonát meg-
mentem a kommün körmeiből. Április 26-án fejeződött be az egyházi vagyon liquidálása 
pénztárunkban s akkor az egyetemes egyház vagyonával együtt a nyugdíjintézet vagyonát 
is elrabolták, — vagyonunk megmentése, illetve visszaadása érdekében többször jártam 
Fáber vallásügyi liquidátornál, de kérésemre csak gúnyos megjegyzés volt a válasz. — Azt 
azonban megígérte s igéretét be is tartotta, hogy nyugdíjasainknak és özvegyeinknek ille-
tékeit folyósítani fogja. A diktatúra bukása s a régi jogrend helyreállása után vagyonunk 
sértetlenül visszakerült s én az egyetemes pénztáros úrral együtt igyekeztünk a régi mederbe 
terelni a nyugdíjintézet ügyeit. — Mivel semmiféle törzskönyv rendelkezésemre nem állott, 
úgy intézkedtem, hogy az 1919. évi járulékok az 1918. évi járulékok alapján szedessenek 
be s ez minden akadály nélkül meg is történt. A beküldött nyugtákat utalványoztam fel-
vettem 12 uj tagot, akiknek nyugdijigényüket azonban a törzskönyvi adatok hiányában 
csak feltételesen állapíthattam meg s e tekintetben kérvényüket revízió alá kell majd 
venni. — Nyugalomba vonult nyolc lelkész és egy kántortanító. Özvegyi ellátásban részel-
tettem 16 lelkészözvegyet 22 árvával. 

A folyó évre esedékessé vált évi járulékok kimutatását Gyürky Pál ügyvivő úr elké-
szítvén, rendelkezésemre bocsátotta s én azokat az egyes kerületnek idejekorán elküldtem. 

Javaslatomra az egyetemes elnökségi értekezlet, a nyugdíjas lelkészek, özvegyek, 
árvák és kegydijasok segélyezésére — tekintettel a szertelen drágaságra — a folyó év 
tavaszán 24 ezer koronát folyósított, mely összegből 23.400 korona 200—400 koronás 
részletekben ki is osztatott. — Javaslom, hogy hasonló jótéteményt gyakoroljunk a segélyre 
oly nagyon reászorultakkal ezúttal is. A segélyezés fedezetet talál. 

Á nyug- és kegydijat élvező tagok létszáma nem véve tekintetbe a megszállott 
területen lakókat: 206, — ezek közül: 

Átmeneti nyugdíjas . . . . 3, megszállott területen van 2 
özvegy 50, „ „ „ 28 

Nyugdíjas lelkész . . . . 47, „ „ „ 30, meghalt 5 
özvegy . . . . 73, „ „ „ 59 

Szülőtlen árva 6, „ „ „ 6 
Kegydijas . 27, „ „ „ 20 

Összesen . . . 206, megszállott területen van 145 
Vagyoni állapot: 

Tőke . . K 5,044.864-50 
Î. 1918 évi bevétele K 719.990-54 

kiadása . . . . . „ 484.827-04 
Tőkésíttetett : . . K 235.16350 
II. 1919. évi bevétele . . " . , . . K 640.071-10 

kiadása . . . . . „ 395.175-13 
Tőkésíttetett . K 244895-97 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi s az 
ügyvivő helyettesének, Kaczián János főesperesnek, eddigi odaadó fáradozásáért 
köszönetet mond. 

78, (L.) Előbbi ponttal kapcsolatban helyettes ügyvivő előterjeszti az egyetemes 
nyugdijintézeti bizottság 1920 december 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvi kivonatát, 
mely szerint a bizottság sajnálattal vette tudomásul, Gyürky Pál ügyvivő lemondását, de 
véglegesen, csak a liquidálás befejezése után menti fel hivatalától; egyben felkéri, hogy 
a nyugdíjintézet további vezetéséhez nélkülözhetetlenül szükséges törzskönyvi adatokat 
küldje be, végül az elnök indítványára Gyürky Pál 1920. évi tiszteletdíját kiutalja, 
Kaczián János helyettes ügyvivőt pedig az ügyek további vitelére felkéri s neki eddigi 
fáradozásaiért 3000 korona tiszteletdijat kiutal. 

Az egyetemes közgyűlés fenti jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
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82. 79. (L.) A váci siketnéma-intézet vallástanítója Sommer Gyula jelenti, hogy az 
1918/19-iki tanévben 14, az 1919/20 tanévben pedig 11 növendékünk volt az intézetben 
felvéve és részesült vallásos gondozásban. 

Tudomásul szolgál. 

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

1. Gondnok által bemutatott és az idecsatolt 1918. és 1919. évi zárszámadásai 
szerint az alapítványi tőke 

1917. évvégén volt K 251,012-15 
1918. évi apadás volt „ 61-84 
5 így 1918. év végén kitett K 250,950 31 
1918. év végén volt . . K 250,950*31 
1919. évi apadás volt 2,394*95 
5 így 1919. év végén kitett . . . . . . K 248,555-36 

Ezen számadásokat megvizsgáltuk, az egyes tételeket a pénztári okmányokkal 
összehasonlítván, teljesen rendben levőben találtuk, minek folytán fenntartván a kimutatott 
s az egyetemes pénztárban őrzött értékeknek az egyetemes számvevőszék részéről való 
megvizsgálását, Bendl Henrik alapítványi gondnoknak a felmentvényt megadtuk. 

Hrabovszky László budapesti egyetemi orvostani hallgatónak, Hrabovszky Dezső 
felsőlövői ev. főgimnáziumi V-ik osztályú tanulónak, Radnóti Géza a budapesti egyetem 
bölcsészettan hallgatójának, Radnóti István a keszthelyi gazdasági akadémia hallgatójának, 
Radnóti József a kolozsvári kegyesrendi főgimnázium VIII. oszt. tanulójának, Zsigmond Aladár 
és Etele pápai ref. főgimnáziumi VI. oszt. tanulóknak, végül Brunner Aurél a pápai ref. 
főgimnázium VIII. oszt. tanulójának, miután bizonyítványaik az alapítvány szabályainak 
megfeleltek, az 1200, illetve 1000 koronára felemelt ösztöndíjakat kiadtuk. 

Budapest, 1920 december hó 4-én. 
Tudomásul szolgál. 

81. (L.) A magyarhoni e. e. e. gyámintézet beterjeszti következő jelentését: 
Az e. e. e. gyámintézet 1920 dec. 8-án Budapesten tartotta az 1918/19. és 1919/20. 

egyleti évekre vonatkozó közgyűlését. Mély fájdalommal emlékezett meg nagynevű elnökének 
Bognár Endre lovászpatonai lelkésznek 1919. évi aug. hó 8-án történt elhunytáról, aki a 
gyámintézet iránti szeretetét azzal koronázta meg, hogy tekintélyes vagyonának általános 
örökösévé a gyámintézetet tette. A fentemlített két egyleti esztendőben a dunántúli, a 
dunáninneni és bányai egyházkerületek megmaradt részeiben tartott gyámintézeti gyűjtés, 
mely összesen 163,382 K 71 f-t eredményezett szűkölködő egyházközségeink s intézeteink 
javára, míg a tiszai egyházkerület megmaradt néhány gyülekezetéből nem érkezett be 
gyám intézeti jelentés. A zavaros viszonyok dacára is fenntartottuk az összeköttetést a 
némethoni Gusztáv Adolf egylettel, amelytől Scholtz Ödön, dunántúli egyházker. egyházi 
elnök közvetítésével 20,957 K 45 f szeretetadomány érkezett hozzánk. Ezúttal először, a 
svédországi Gusztáv Adolf egylettől is kaptunk 2622 svéd korona segélyt, amelyet 78,600 
magyar korona értékben 42 szűkölködő gyülekezetünk között osztottunk fel. A némethoni 
G. A. egyletnek 1920. évi szept. 30. és okt. 1-én Wernigerode (Poroszorsz.) városában 
tartott közgyűlésén Scholtz Ödön helyettes egyh. elnökkel képviseltettük magunkat, kinek 
javaslatára elhatározták, hogy hazai gyülekezeteinket ismét felveszik a G. A. egylet segélye-
zési táblázatába, ahonnan 1915-ben a háború tartamára saját kérésünkre töröltek ben-
nünket. A nagy szeretetadományra 14,932* K 17 f gyűlt össze, amely összeg egyenlő rész-
letekben a két évre való tekintettel Lapujtő és Tokaj között osztatott meg. Kis szeretet-
adományban, egyenként 2000 K összegben Nagyszentmiklós, Salgótarján, Nagyszokoly és 
Sátoraljaújhely részesültek. Összesen 49,359 K 20 f került kiosztásra, amiből első ízben 
egy németországi diasporális gyülekezetet segélyeztünk 4941 összeggel. Mivel úgy az 
egyházi, mint a világi elnök elhunyt, kiíratott az elnöki állások betöltésére a választás. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

82. (L.) Beterjesztetett a magyarhoni ág. h. evang. missziói egyesület következő 
évi jelentése; 

A magyarhoni ág. hitv. ev. misszió egyesület sem 1918-ban sem 1919-ben nem 
tarthatott közgyűlést, csak 1920. évi . dec. hó 9-én gyűlt össze a missziói tanács és felül-
vizsgálta az említett két esztendő számadásait. Ezek szerint az egyesület tiszta vagyona 
1919 dec. 31-én 26,863 K 06 f volt, amiből 14,379 K 26 f mint a lipcsei misszió letétje 
kezeltetik az egyesület pénztárában. 

A jelentés tudomásul szolgál. 
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83. (L). A Luther-társaság jelenti, hogy közgyűlését mindezideig nem tarthatta meg, 83 
azt csak későbben fogja megtartani, 

Az egyetemes közgyűlés, a fenti bejelentést tudomásul veszi. 

84. (L.) Beterjesztetett a Luther Otthon kormányzó-bizottságának jelentése. Méltó-
ságos Egyetemes Közgyűlés! Ezúttal egyszerre két évről kell beszámolnunk, és pedig az 
1918/19. és 1919/20-ról. 

Ebbe az időszakba esik azon 5 hó, mely alatt a korm. biz. az Otthon vezetéseért sem 
az erkölcsi, sem az anyagi felelősséget nem vállalhatta, egyedül az igazgató maradt a 
helyén, általunk megbízva, hogy az egyház javait a lehetőség szerint oltalmazza. 

Az igazgató jelentéséből kitűnik hogy az ifjak tetemes része, elkábulva az egymásra 
tornyosuló események tömkellegében egy új kor felvirradását vélték látni, mely a világot 
megváltani lesz hivatva s amelyben nekik vezető szerep fog jutni. 

Azonban — hála az Isteni Gondviselés nagy kegyelmének — mindjárt az első 
cselekedetükben is józan eszük nyilvánult meg. — Legsürgősebb teendőjük volt ugyanis 
Otthonukat a maguk részére kisajátítani s ezáltal minden külső beavatkozástól lehe-
tőleg mentesíteni. 

Ez, bár erős küzdelmek árán, a teljes egyetértés, jó tanácsadók és szerencsés 
összeköttetések révén, olyannyira sikerült, hogy míg más hasoncélú intézetek nagy 
erkölcsi és anyagi károkat szenvedtek, intézetünk mondhatni sértetlenül került ki a nagy 
kavarodásból. 

Az ifjak nagy többsége rövidesen belátva, hogy a felkorbácsolt szenvedélyek, a 
romboló munkában tobzódó heterogén elemek mily távol állnak azon ideáltól, melyet 
hirdetnek, — nemhogy velük tartott volna, de igen hamar teljesen visszavonult, meg-
tagadva minden közösséget a proletárok uralmával. 

Azok is, kik elvben kitartottak mellettük igen kevés kivételével, inkább csak 
jóhiszemű tétlen szemlélők maradtak, remélve és várva azt a világboldogító eredményt, 
melyet nekik oly fennhangon hirdettek. 

Most már nagyrészt azok is, kik akkor remélni mertek, restelkedve gondolnak 
naivitásukra. 

A következő tanév elején a kommunista eszmékkel szimpatizáló ifjakat nem vettük 
az Otthonba vissza ; az igazgatót azonban, egyrészt saját felelősségünk tudatában, másrészt 
az ő magatartásának tisztázása érdekében, hivatalból igazoló eljárás alá vontuk. 

A megejtett, minden ténykedését felölelő vizsgálat eredménye, hogy a kiküldött 
bizottság Kermeszky György igazgatónak a. kommunizmus alatt tanúsított magatartását 
igazoltnak vette és javasolta, hogy tevékenységeért neki a korm. bizottság elismerését 
fejezze ki. 

De elismeréssel kell adóznunk az igazgatónak ezen a helyen is, hogy ezekben 
a válságos időkben az intézet hajóját minden nagyobb rázkódtatás nélkül kormányozta; 
mert főleg az ő érdeme, hogy sikerült az ifjak legnagyobb részének lelkét a káros hatá-
soktól megóvni s az Otthon vagyonát teljes egészében megtartani. 

Ezen üdvös eredmény onnan származik, hogy az ifjak ragaszkodása igazgatójuk 
személyéhez nem lazult meg akkor sem, mikor ők maguk vették kezükbe az intézet veze-
tését, vele karöltve munkálkodtak, egymást megértve, segítve, támogatva. 

Erről az igazgató beszámolójában a korm. biz. előtt meleg hangon emlékezett meg. 
De a proletáruralom bukásával sem tért vissza a rendezett állapot a Luther Otthon 

életében. 
A folyton hullámzó politikai viszonyok, a háború okozta befolyások és a szénhiány 

megzavarták az egyetemi oktatás folytonosságát — megbénították annak rendes menetét. 
A megszállt területekkel való érintkezés nehézségei az Otthonba törekvő ifjakkal 

való levelezés elé gördítettek akadályokat — a fokozódó drágaság a tartásdíjak emelését 
vonta maga után — a szénhiány a fűtést tette lehetetlenné — az óriásira szökött munka-
bérek pedig a legszükségesebb tatarozást sem engedték meg. 

A sok karhatalmi szolgálatot teljesítő és önkéntesi évét szolgáló ifjú, még a mai 
napig sem szentelheti magát tanulmányainak teljes odaadással, sem az intézet rendjét nem 
tarthatja be a szokott pontossággal. 

A tartásdíjakat időnkint minden hasonló intézetben emelték; a miénkben is már — 
a szobák szerint — 980—1070 korona közt mozog havonta. 

így is csak szerény élelmezést adhatunk; a fűtés lehetőségére pedig ezidőszerint 
semmi biztató jel nem mutatkozik. 

Az Otthon pénzügyeire káros befolyást gyakorolt a kommunizmus korszaka; először, 
mert az ifjak segélyezésére kiutalt pénzek csak szórványosan folytak be, ezek is a piac 
drágulásához képest oly minimálisra voltak szabva — havi 120 korona étkezési hányad, 
hogy abból a legszerényebb étkezésre sem telt volna, ha az ifjak önként nem pótolják 
10 naponkint 70 koronával. 
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84. De volt idő, midőn lett volna elegendő pénz, akkor meg élelmiszereket beszerezni a 
lehetetlenseggel volt határos. 

Később a fehérpénz devalválása folytán is ért veszteség; ehhez járult az 1919. év 
téli időszakában, a lakók csekély száma mellett, az egyetemi előadások szünetelése alatti 
nagy regieköltség ; mert a személyzetet meg kellett tartani, mert a fővárosban használható 
női személyzet alig volt kapható abban az időben s azok magas béreit és költséges 
élelmezését, a csekély létszám mellett a lakók tartásdíjából fedezni nem volt lehetséges. 

Mindennek dacára az Otthon kapui az egész idő alatt nyitva álltak minden hit-
sorsosunknak, ki rajtuk kopogtatott. 

A tartásdíjakat már havi 700 koronára kellett emelni s emellett is csak ugy tud-
tunk megfelelő szerény élelmezést nyújtani, hogy egyházi elnökünk dr. Raffay Sándor 
püspök úr Őméltóságának megértő szíve nagy buzgalommal juttatott igen sok élelmiszert 
az intézet részére a külföldi misszióktól. 

Ezen eredményes fáradozásáért e helyen is, úgy az intézet, mint a vezetőség nevé-
ben Őméltóságának hálás köszönetünket fejezzük ki, s ugyanily hálával adózunk a jótékony 
missziók vezetőinek is, nagybecsű támogatásukért. 

Az utolsó 1918 szeptember hó 11 — 13-án megtartott egyetemes közgyűléshez inté-
zett jelentésünkben kimutatott 47 bennlakón felül ugyanazon tanévben felvétetett még 
26 ifjú, a kommunizmus alatt beutaltatott lakás és élelmezésre 21 ifjú, 1919 szeptember 
1-én lett felvéve 1 ifjú. 

1919 október 1-től 1920 március l-ig — rövidebb-hosszabb tartózkodásra — 
48 lakója volt az Otthonnak. 

Ezek közt szerepelnek theol. akad. tanárok, theológusok, menekült tanárok, tanítók, 
lelkészek, tisztviselők és karhatalmi szolgálatot teljesítő egyetemi hallgatók. ' 

Ezek az intézet szabályaitól eltérő intézkedések azért váltak szükségessé, hogy 
egyrészt az egyetemi előadások szünetelése folytán leapadt lakószám mellett, a fenntartás 
költségeiben a hiányt leszállítsuk, másrészt hogy híveinken, kik a nagy lakásnyomor folytán 
elhelyezkedni nem tudtak, segítsünk. 

Vázolt intézkedéseink, bármennyire üdvösek voltak azokra, kik ezeket jótétemény 
gyanánt élvezték, az intézeti fegyelemre hátrányosnak bizonyultak s azért azokat a peda-
gógiai szempontból károsnak kell tartanunk; a jövőben pedig az intézetet ettől meg 
kell óvni. 

Rámutatunk azért annak égetően szükséges voltára, hogy más, szintén egyházi 
célokat szolgáló intézmények mintájára, oly helyiségekről történjék gondoskodás, melyekben 
a fővárosban hivatalból időzni kényszerült egyházi és tanférfiak és gyermekeiket látogató 
szülők, rövidebb időre megfelelő olcsó elhelyezést nyerhetnek. 

Erre a célra az egyet, egyház üllői-úti bérházában 1—2 lakást lehetne — a német 
Hospizek mintájára — berendezni ; ebből az egyetemes egyháznak pénzbeli előny jutna. 

Az Otthon 1920 március 1-től 1920 szeptember hó 16-ig terjedő időszakban 6 theol. 
akad. tanár, 31 theol. akad. hallgató, 1 püspöki titkár, 2 segédlelkész, 1 egyházi tiszt-
viselő és 50 egyetemi hallgatónak adott élelmezést. 3 theol. akad. tanár, 2 segédlelkész 
és 55 egyetemi hallgató lakást is kapott. 

Az egyetemi előadások szünetelése alatt is teljes ellátásban részesültek mindazon 
egyetemi hallgatók és theológusok, kik megszállt területről lévén, haza nem mehettek. 

A folyó tanévre felvétetett 55 egyetemi hallgató, és pedig 29 orvostanhallgató, 
17 műegyetemi hallgató, 2 bölcsészet h., 2 keresk. ak. h., 1 jogh., 1 közgazd. e. h , 
2 rajztanárjelölt, 1 gyógyszerészhallgató. 

Közülök az Otthon lakója 5-ik éve 3; 4-ik éve 6; 3 ik éve 6 ; 2-ik éve 29; 
1-ső éve 11. 

Van köztük 20 lelkész, 7 tanférfiú gyermeke és árvája, több papunoka és az egyház 
körül érdemeket szerzett szülők sarjadéka. 

Nagy nehézséget okozott a helyek odaítélésénél a folyamodók nagy száma mellett 
azon körülmény, hogy az Otthon régi lakói közül a mult tanévben csak négyen fejezhették 
be tanulmányaikat. 

A kormánybiztos egyértelmű határozata szerint a felvételnél első helyen szerepeltek 
az Otthon jó magaviseletű és előmenetelű régi lakói. Ezek szemmeltartásával a megürült 
négy hely csak kettővel szaporodott s így összesen hat hely volt betölthető. 

Az igazgató által a hadikórházak feloszlatásakor a hadikincstártól kölcsönképen 
szerzett nyolc darab felszerelt tiszti ágy beállításával lehetővé vált, a sok érdemes folya-
modó közül többeket fölvenni. 

Elhatároztuk, hogy a nagy tanulószobát is lakószobává rendezzük be és az egyik 
bizottsági tanácsterembe is négy ifjút helyezünk el, így lehetett még hét ifjúval többet 
elhelyezni, kik mind teljes ellátásban részesülnek. 

Az egyetemes egyház 5, évi 800 koronás segélyét az 1920. évre Mayer Elek 
eperjesi theol. ak. dékán és Szlányi Emil pozsonyi elemi isk. igazgató fiai, Riesz Ernő és Riesz 
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Tivadar vámosi lelkész árvái és Scherffel Nándor korompai lelkész fia; — a bányai 8 i . 
egyházkerület 2, évi 500 koronás segélyét Bakay Péter nagyócsai lelkész és Bohus Lajos 
temesvári lelkész fiai élvezik. 

A kormányzó-bizottság átérezve, hogy a változott viszonyok mostani keretében is 
hatásosan megfeleljen, az egyházegyetem által kitűzött feladatának — szükségét látta, 
hogy foglalkozzék a Luther Otthon házi és fegyelmi rendjének újra való átdolgozásával. 

Ebből a célból megindított munkálatok alapjául elfogadta az intézet érdemes igaz-
gatójának ebbeli előterjesztését; melyben rámutatva a tapasztalt hiányokra, egyszersmind 
előtárja a szükséges módosításokat, pótlásokat, különösen az evangéliumi szellem ápolására 
fontos módozatokat. 

A kormányzó-bizottság ezt az előterjesztést, részletes tanulmány megtételére és az 
esetleges uj szabályzat kidolgozásával, egy 4 tagból álló bizottságot bízott meg. 

Ezen bizottság munkálatait folytatva, a legközelebbi időben szándékozott jelentését 
megtenni. 

Tagjai: lándori dr. Kéler Zoltán mint elnök, Mágocsy Dietz Sándor, dr. Szelényi 
Aladár és Kaczián János esperes mint biz. tagok lettek fölkérve. Ugyanezen biz. foglal-
kozott a L. 0 . kurrens ügyéinek intézésével a K. B. nyert kiküldetés alapján. Ezen kis-
bizottság 1920 január hó 29-én kiküldve,-a mai napig 14 ülésben foglalkozott az intézet 
ügyeivel; ismételten megjelent az Otthonban, egyes tagjai által ellenőriztette az intézet 
vezetését, életét; meghallgatva az ifjak kérelmeit, azokat az igazgatóval megtárgyalták s a 
lehetőség keretein belül teljesítették. 

Ezenkívül résztvettek — ha a fővárosban időztek — a korm.-biz. üléseiben is. 
A korm.-bizottság azon igyekezetében, hogy egyrészt az ifjakat szorosabban kap-

csolja Otthonunkhoz, másrészt, hogy behnük a fenntartó egyet, egyház iránti vonzalmat 
növelje és őket az intézeti fegyelem betartásának fontosságára figyelmeztesse, hazafiságuk, 
vallásos életük tisztaságának magasztos eszméit e válságos idők fokozottabb követelményeihez 
mérten megszilárdítsa s ezen szent célok szolgálatában áldozatkészségüket megacélozza, 
f. év október hó 24-én az üllői-úti imaházban évnyitó ünnepet rendezett melyen a kis-
bizottság tagjai teljes számban megjelentek. 

Az ünnepélyt d. e 10 órakor az „Erős vár ami Istenünk" eléneklése vezette be; 
ennek elhangzása után Kaczián József esperes mondott magasan szárnyaló ünnepi beszédet 
s kivette az ifjaktól ezen fogadalmat: 

„Fogadom, hogy mint a Luther Otthon tagja, az intézet házi és fegyelmi rendjét 
pontosan megtartom, tanulmányaimat lelkiismeretes pontossággal végzem, magyar Hazám 
és evangélikus egyházam iránt való mindennemű kötelességemet, minden alkalommal 
buzgón és tántoríthatlan hűséggel teljesítem". 

Egy buzgó ima után Mágocsy Dietz Sándor intézett az ifjakhoz mélyen szántó 
évnyitó beszédet, meggyőzően kifejtve előttük az intézeti fegyelem szükségét s lelkes 
szavakban buzdította őket lángoló hazafiság és mélyen gyökerező vallásosságra. 

Bemutatjuk az 1918. és 1919. évről szóló zárszámadást és az 1920 és 1921. évi 
költségelőirányzatot. ^ 

Az 1918-iki esztendő 14,067 K 76 f fölösleggel volt lezárható, míg az 1919. év 
13,872 K 96 f deficittel zárult. 

Ennek magyarázatául szolgál a kommün alatti szertelen drágaság és rendetlenü 
befolyó — nagyrészt behajthatlan — tartásdíjak. 

Ezen eredmény is csak úgy volt elérhető, hogy azon időpontban, melyben, az ifjak 
az intézet vezetését átvették, 26,968 K 38 f volt a pénztár állománya ; a diák szocializáló 
népbiztosságától pedig, kis részletben, összesen 17,000 K-t kaptunk az intézet részére. 

De a horribiiis piaci árak, az V. és Ví. hónapokra kivetett 2426 K 60 f lakbér és 
házmesterpénz, valamint a fehér pénz devalválásával szenvedett 4300 K veszteség, ezt 
mind fölemésztették. 

A két év együttes mérlege azért mégis 194 K 80 f fölösleget tüntet fel s az 
Egyházat ezen időszakból semminemű veszteség sem terheli. 

Az 1920. évi költségelőirányzat 5978 K 74 f fölösleggel lett összeállítva, míg az 
1921. év mérlege 30,050 K hiányt mutat. 

Ezen hiány — ha az élelmicikkek tüzelőanyag, személyzeti kiadások és munka-
bérek nem fognak időközben lejjebb szállani, vagy az intézet más helyről nagyobb pénz-
segélyben nem részesül, ismét csak a tartásdíjak emelésében kell, hogy fedezetet találjon 
Fedezésére a díjakat havi 60—70 koronával kényszeríttetnénk emelni, ami nagyobbára 
szerénysorsu ifjaink szüleire ismét nagyobb terhet fog róni. 

Bejelentjük, hogy a nógrádi egyházmegye 1920 augusztus 25-én tartott rendes 
közgyűlése rendjén a Luther Otthon igazgatásában, de különösen a felvételeknél muíat-
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85. kozó eljárást — felháborodással — felpanaszolván, a Luther Otthon vezetésének szigorú 
vizsgálatát kívánja avégből, hogy az egyház érdekében is szereplő férfiak fiai igaztalan 
eljárástól mentek lehessenek.. 

Minthogy ezen sérelem elferdítve a napilapokban is szeílőztetve lett, intézetünk 
igazgatója Kermeszky György ezen alaptalan támadással szemben a kisbizottság előzetes 
tudtával és hozzájárulásával önmaga ellen fegyelmit kért, amely már jelenleg folyamatban van. 

Kérjük az egyetemes közgyűlést, hogy ezen eljárás végleges elintézéséig ítéletét 
ezen ügyben függessze föl. 

Bejelentjük, hogy néhai Kéler Napoleon végrendeletében a Luther Otthon céljaira 
10,000 koronát hagyományozott. 

A hagyomány átadása a bíróság előtt folyamatban van. 
Mindezekben beszámolva az 1918—1920. évi sáfárkodásunkról, a tisztelt közgyűlés 

meggyőződhetik, miként a legnagyobb buzgalommal és lelkiismeretességgel azon voltunk, 
hogy a mostoha viszonyok ellenére is a Luther Otthont a tisztelt egyetemes közgyűlés 
által kitűzött feladatok megoldásában lehetőleg előbbre vigyük és ha ezirányú munkál-
kodásunk ennyi sikerrel is járt, azt javarészben a kormányzó-bizottság elnöksége körül-
tekintő, hathatós vezetésének és az intézet igazgatója lankadatlan buzgalmának tulaj-
doníthatjuk 

Miért is kérjük az egyetemes közgyűlést, hogy nevezetteknek — ami hálás elis-
merésünk mellett — köszönetét kifejezni méltóztassék. 

Budapest, 1920 december hó 2-án. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi; az 1918. és 1919. 
évekről beterjesztett számadások jóváhagyása és a kezelőknek a felmentvény 
megadása tekintetében a számvevőszék jelentése kapcsán fog intézkedni. Az elő-
terjesztett 1921. évi költségelőirányzatot megállapítja és az utalványozási jogot 
a költségelőirányzat keretében a Luther Otthon bizottság elnökének megadja. 

85. (L.) Olvastatott az egyetemes egyház számadástvizsgáló bizottságának jelentése : 
Alulírottak az egyetemes egyház számadásait tételrő Itételre átvizsgáltuk és rendben-

levőnek találtuk. Egyben meggyőződtünk arról, hogy a számadásban feltüntetett értékpapírok 
a magy. földhitelintézet kimutatása szerint ott letétben vannak, miért is javasoljuk, hogy 
a felmentés Bendl Henrik egyetemes pénztárosnak, dr. Zsigmondy Jenő egyetemes főellen-
őrnek és Szelényi Gyula ellenőrnek adassék meg. # 

Az üllői-úti ház biztosítási összege eddig fel nem emeltetvén, az a mai viszonyok-
nak semmiképen meg nem felel. Javasoljuk tehát, hogy utasíttassék a házkezelő gondnok, 
hogy a biztosítási összeget a mai viszonyoknak megfelelően emelje fel és a biztosító inté-
zettel az erre vonatkozó pótegyezséget kösse meg. 

Budapest, 1920 nov. 10. 

Az egyetemes evang. egyház 1918. évi zárszámadása. 

a) Közigazgatási számla. 

Bevétel : 

Mult évi maradvány (államsegélyből 1918-ra) . 
Államsegélyből 1919-re 
Államsegély lelkész-korpótlékra 
Államsegély, lelkészek háborús segélyezésére 
Államsegély, theol. tanárok háborús segélyezésére 
A kerületek rendkívüli államsegélyéből. . 

„ járulékai a theol. akad. részére 
Kamatjövedelem 
Alapítványok kezelési járulékaiból . . . 
Üllői-úti 24. sz. ház jövedelmeiből . . . 
Báró Prónay Dezső egyet, felügyelő úr adománya 
Vegyesekből 

K 202,200'— 
„ 202,200 — 
„ 100,22434 
„ 337,960 — 
„ 15,048'— 
„ 28,212.— 
„ 24,290'— 
„ 19,628-43 

1,135 21 
„ 2,966-21 
„ 6,162-79 
„ 3,084 19 K 943,11117 
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Kiadás : 

Egyetemes tisztviselők díjazása 
Lelkészek korpótlékszerü segélyezése . . . 
Rendes évi segélyekre 
Rendkívüli segélyekre 
Egyet. egyh. elnök útiátalánya 
Útiköltség és napidíjak 
Az üllői-úti hiv. helyiségek fűtése és világítása 
Nyomtatványok , 
Illeték-egyenérték 
Vegyesekre 
A pozsonyi theol akad. alap jöved. kiegészítése 
Nyugdíjasok és kegydíjasok segélyezésére kegydíj 

alapnak 
Lelkészsegélyezési alapnak 
Fenntartva Államsegélyből 1919-re 
Mutatkozik a tartalékalapból fedezett túlkiadás 

8 5 . 

K 14,645 40 
„ 115,75741 
„ 139,544-66 
„ 365,156-45 
„ 1,000- — 
„ 18,644-89 
„ 1,671-63 
„ 10,126 16 
„ 3,302 28 

7,557 13 
59366 

„ 25,000-— 
„ 70,000-— 
„ 202,200 — K 975,199 67 

K 32 ,088*50 

b) Alapok és alapítványok. 

1. Az egyetemes egyház szabad rendelkezési tőkéi: 
Saját tőkevagyona 
Tartalékalapja . 
Bauhofer György alapítvány . 

2. Átmeneti jellegű tőkék: 
Közigazgatási számla (1919. évi költségre) . . . 
Egyetemes közalap (1918. évi jövedelme) . . . 
Egyetemes adóalap: 

1919. évi segélyekre < . . . K 460,000'— 
Tartalék 4 6 0 , 0 0 0 ' -

Egyetemes adóalap tartalékalapja ( 1918. évi segélyekre) 
Theol tanárok fizetéskiegészitési tartaléka . . . . 

Gr. Teleky Róth Johanna alap. maradványa . , . 
1848/XX. államsegélyből a kerületek részére 1919. évre 

3. Ösztöndíj-alapítványok : 
Gróf Teleky-Róth Johanna alapítvány . . . . 

tartalékja . 
Szinovits Lajos alapítvány 
Lissovényi László alapítvány 
Gróf Blanckenstein György alapítvány . . . . 
Hunfalvy Pálné alapítvány 
Hrabovszky Zsigmond alapítvány 

K 89,30358 
„ 48,408-88 

302-62 

K 202,200-— 
„ 125,874-84 

920,000'— 
45,475*17 
52,028-01 

203-31 
150,000'— 

6 
7. 
8 

4. Egyetemes nyugdíjintézet tőkéje 
5. Kegydíjalap 

Egyetemes közalap 
A pozsonyi theol akadémia tőkéje 
Zelenay Gedeon alapítvány (a pozsonyi theolog 

akadémia javára) 
9. Eöry Sándor alapítvány (a Luther-Otthon javára) 

10. Haubner Máté alapítványa (gyámintézeti és árva 
segélyezés) 

11. Dr. Weszter Lajos alapítvány . . . . . . . 
12. Lelkészsegélyző alap 
13. Lelkész-árvaalap 
14. Jubiláris szeretetház-alap 
15. Br. Prónay Dezső szeretetház-alapítványa . . . 
16. Ezredéves pályamű-alap 
17. Brassói magyar egyház letétje 
18. Báró Soíymossy Lajos alapítvány 
19. Deák-Otthon alap 

K 91,14630 
335-50 

217,114-15 
4,992-53 

18,774-19 
108,094-54 
237,200'— 

K 138,01508 

K 1.495,781-33 

K 677,657-21 

K 4 799,968-53 
9 ,71717 

„ 502,587-98 
77,480-39 

24,498-99 
101,054-05 

40,122-32 
59,210-86 

209,197 65 
105-89 

228,774-26 
10,584-33 
6.733-22 

61089 
54,746-— 
6,100-— 

A tőkék összege: K 8.442,946 15 
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A vagyon összege 

c) A tőkék elhelyezése. 

1. Értékpapírokban (a magyar földhitelintézetnél letétben) 
2. Takarékpénztári betét és készpénz . . 
3. Üllői-úti 24. sz. ház 
4. Jurenák Józsefné tőketartozása . . . 
5. A Luther-Otthonnak előlegezett összeg 
6. Az egyet, koráikönyvre „ „ 

Budapest, 1918 december 31-én. 

Az e g y e t e m e s e v a n g . e g y h á z 1919. évi zárszámadása. 
a) Közigazgatási számla. 

Bevétel: 

Mult évi maradvány (államsegélyből 1919-re) . . K 202,200-— 
Államsegélyből 1920-ra , 212,200-— 
Államsegély, lelkészek továbbrnenő segélyezésére . •„ 50,000 — 
Államsegély, kerületek részére „ 65,639.— 
A kerületek rendkívüli államsegélyéből . . . . ,„ 9,404-— 
„ járulékai a theol. akad. • részére . . . „ 24,290 — 
Kamatjövedelem . . . . 14,096 62 
Alapítványok kezelési járulékaiból 2,681*27 
Üllői-úti 24. sz. ház jövedelmeiből „ 1,703 50 
Vegyesekből . „ 3,23459 

K 6.089,050 — 
1.602 403-31 

656,613-49 
32,000 — 
58,774-85 

4.104-50 
8.442,946 15 

K 585,448"98 

Kiadás : 

Egyetemes tisztviselők díjazása . K 12,905*40 
Lelkészek korpótlékszerü segélyezése „ 3,700 — 
Rendes évi segélyekre ,, 97,196-66 
Rendkívüli segélyekre . . . ,, 37,500 — 
Egyet. egyh. elnök útiátalánya „ 500.— 
Útiköltség és napidíjak „ 1,100-— 
Az üllői-úti hív. helyiségek fűtése és világítása . . ,, 4,867 71 
Nyomtatványok . . „ 7,607-21 
Illeték-egyenérték . 3 ,31604 
Vegyesekre „ 1,790*96 
Budapesten székelő theol akadémia költségei . . „ 17,420-06 
Kiadott kerületi államsegély . ,, 65,639-— 
Lelkészsegélyezési alapnak ,, 70,000 — 
Fenntartva: Államsegélyből 1920 ra „ 212,200 — K 535,743*04 
Mutatkozik a tartalékalaphoz csatolt fölösleg . . K 49,705 94 

b) Alapok és alapítványok. 

1. Az egyetemes* egyház szabad rendelkezési tőkéi: 

Saját tőkevagyona K 89,303*58 
Tartalékalapja . „ 98,114*82 
Bauhofer György alapítvány 302*62 K 187,721*02 

2. Átmeneti jellegű tőkék: 
Közigazgatási' számla (1920. évi költségre) . . . K 212,200 — 
Egyetemes közalap (1919. évi jövedelme) . . . ,. 83,496*64 

-Egyetemes adóalap: 
1920. évi segélyekre . . . . K 450,000 — 
Tartalék „ 460,000*— „ 910,000*— 

Egyetemes adóalap tartalékalapja (1920. évi segé-
lyekre) . „ 83,671*67 

Theol. tanárok fizetéskiegészítési tartaléka . . . „ 52,268*57 
Gr. Teleky-Róth Johanna alapítvány maradványa . „ 2,985*95 
1848/XX. Államsegélyből a kerületek részére 1920-ra „ 300,000 — 
Pozsonyi theol. akad. alap 1919. évi jövedelme . „ 2,258*90 
Tiszai egyházkerület letétje „ 139.563*50 
Egyet, nyugdíjint. folyószámláján (1919. évi szelvények),, 105,204 — K 1.891,649*23 

Átvitel: K 2.079,370*25 
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3. Ösztöndíj-alapítványok : 
Gróf Teleky-Róth Johanna alapítvány . . . 

tartalékja 
Szinovitz Lajos alapítvány 
Lissovényi László alapítvány 
Gróf Blanckenstein György alapítvány . . . 
Hunfalvy Pálné alapítvány . . . . . . . 
Hrabovszky Zsigmond alapítvány . . . . 

4. Egyetemes nyugdíjintézet tőkéje 
5. Kegydíjalap • . 
6. Egyetemes közalap 
7. A pozsonyi theol. akadémia tőkéje . . . . 
8. Zelenay Gedeon alapítvány (a pozsonyi theolog 

akadémia javára) 
9. Eöry Sándor alapítvány (a Luther Otthon javára) 

10. Haubner Máté alapítványa (gyámintézeti- és árva-
segélyezés) 

11. Dr. Weszter Lajos alapítvány 
12. Lelkészsegélyző alap 
13. Lelkész-árvaalap 
14. Jubiláris szeretetház-alap 
15. Br. Prónay Dezső szeretetház alapítványa. . 
16. Ezredéves pályamű-alap 
17. Brassói magyar egyház letétje 
18. Br. Solymossy Lajos alapítványa . . . . 
19. Diák Otthon alap 

Áthozat: K 2.079,37025 85-

91,146-30 
335-50 

223,624 19 
5,145-61 

19,425 12 
110,241-72 
237,200 — K 687,118-44 

K 5.044,864-50 
40,991-51 

„ 525,147-60 
77,480-39 

25,499-97 
„ 101,054-05 

40,124-61 
6^,893-66 

277,486-60 
108*— 

234,55758 
10,59601 
6,777-88 

638-10 
56,328-92 

5,112 — 
^ tőkék összege K 9.274,150*07 

c) A tőkék elhelyezése. 

1. Értékpapírokban (a magyar földhitelintézetnél le-
tétben) K 6.221,721-75 

2. Takarékpénztári betét és készpénz . . . „ 2.295,168 56 
3. üllői-úti 24. sz. ház „ 656,613-49 
4. Jurenák Józsefné tőketartozása 32,000-— 
5. A Luther Otthonnak előlegezett összeg . . 64,541-77 
6. Az egyet, koráikönyvre előlegezett összeg . 4,104-50 

A vagyon összege K 9.274,150 07 
Budapest, 1920 december 31-én. 

Az egyetemes közgyűlés a számvizsgáló-bizottság ezen jelentése alapján 
az 1918. és 1919. évekről szóló számadást tudomásul veszi, Bendl Henrik egye-
temes pénztárost, dr. Zsigmondy Jenő egyetemes főellenőrt és Szelényi Gyula 
ellenőrt az 1918. és 1919. évekről vezetett és szabályszerűen megvizsgált szám-
adásokra nézve, a szokásos fenntartással, a további felelősség alól felmenti, egyben 
pedig az üllői-úti ház biztosítására vonatkozóan szükséges intézkedések meg-
tételére dr. Scholtz Oszkárt bizza meg. 

86» (L.) Beterjesztetett a magyarhoni ágostai hitvallású evangélikus egyház egyetemes 
számvevőszékének 1920 december 8-án tartott ülésének következő jegyzőkönyve: 

1. Zsigmondy Géza elnök a megjelenteket üdvözli, az ülést megnyitja. 
2. A jegyzőkönyv vezetésére Sass Béla budapesti gimnáziumi vallástanárt kéri fel. 

Tudomásul szolgál. 

3 Zsigmondy Géza elnök bemutatja Materny Lajos egyházi elnök levelét, melyben 
távolmaradását betegségére való hivatkozással kimenti; helyetteséül Szeberényi Lajos fóti 
lelkészt kérte fel, egyszersmind írja, hogy az egyes kerületek számadásainak beterjesztése 
és felülvizsgálása céljából a szükséges intézkedéseket megtette és a számvevőszéknek egy 
lelkésztaggal kiegészítését a megszállott területeken lakók távolmaradása miatt javasolja. 

A szán vevőszék Materny betegsége miatt távolmaradását sajnálattal, tett 
intézkedéseit és javaslatait tudomásul veszi és magáévá teszi, helyettesítésére 
Szeberényi Lajost kéri fel; kiegészítésére egyházi részről Vargha Gyula vönöcki 
lelkész-esperest, Geduly Lajos újpesti lelkészt, világi részről Zsigmondy Dezső 
mérnököt megválasztásra ajánlja. 
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86. 4. Szeberényi Lajos előterjeszti a tiszai és a dunántúli egyházkerületek számadásait 
az 1918. és 1919. évekről. 

a) A tiszai egyházkerületnek 1918. évről bevétele K 472,31072, kiadása K 472,157 66, 
maradványa.K 153 16 volt. Az eredményszámla K 54,11658 csökkenést mutat. Evvel 
szemben más tételekben a növekedés K 56,38377, a vagyongyarapodás tehát K 2,267-14. 

Összes vagyon 1917 dec végén K 862,918-98 
1918 „ „ „ 865,186-12 

Vagyonnövekedés 1918 „ „ „ 2,267-14 
A tiszai egyházkerületnek 1919-ről bevétele K 227,961-44, kiadása K 223,094-54, 

maradványa K 4,866'90. Eredményszámlája K 174,322 30 növekedéssel K 1.039,50842 
vagyonértéket tüntet fel. Nyugdíjintézete K 8,000'— bevétellel szemben K 4,680'— kiadást, 
így K 3,320'— bevételi többletet mutat. Tőkéje K 227,698'52. 

A számadásokat felülvizsgálták, jóváhagyták. 
b) A dunántúli kerület számadása 1918. évről K 2.961,372-92 bevétellel szemben 

K 2.926,736-36 kiadást, K 46,235 96 maradványt tüntet fel. Ebből a főgimnázumnál és 
tanítóképzőnél előállott túlkiadást' levonva K 34,636*56 a maradvány. — Vagyona ingatla-
nokban, ingókban, tőkékben, készpénzben és hátralékos követelésekben K 2.602,250-91, 
terhe K 462,247-85. Tiszta vagyona K 2.140,003-06. Tőkeszaporodása K 31,094-89. 

A Kleeblatt-féle hagyatéki ház nyersvagyona a biztosítási érték szerint számítva 
K 7,003-05, terhe K 6,000'—. Tiszta vagyona K 1,003*05. 

A dunántúli kerületnek számadása 1919. évről K 2.879,099 05 bevételt, K 2.838,087 98 
kiadást, K 41,011 07 maradványt tüntet feí?—Tőkeállománya K 1 866,891-13, ami a mult 
évihez képest K 76,220'22 apadást jelent. Csupán szovjetpénzben K 17580-— v o l t a 
veszteség. 

A Kleeblatt-féle hagyatéki ház K 2,57575 bevételt, K 2,519 36 kiadást, K 56.41 
maradványt tüntet fel. 

A számadásokat felülvizsgálták, jóváhagyták 1920 aug. 25-én tartott kerületi 
közgyűlésen. 

5. Broschko G. Adolf előterjeszti a bányai és dunáninneni egyházkerületek 
számadásait. 

a) A bányai egyházkerület közigazgatási pénztára 1918. évről K 446,413'64 bevételt, 
K 431,695-16 kiadást, K 14,718 48 maradványt tüntet fel. Vagyona K 694,023*47, közigaz-
gatási tőkéje K 262,251*84, tartalékalapja K 8,291-87, 

Az aszódi nönevelöintézet bevétele és kiadása 37,986*88 K. A kerület hozzájárulása : 
10,651-39 K; készpénzmaradványa 212-38 K. 

A segélyzöintézetnek bevétele 139,803*52 K, kiadása 138,555-96 K, maradványa 
1247-56 K. A tagok száma 106, a segélyezetteké 118; kik összesen 16,988*40 K-t kaptak. 
Vagyonapadás 8154*07 K. 

A bányai egyházkerület 1919. évről közigazgatási pénztár címen 638,694 34 K 
bevételt, 617,903-70 K kiadást, 20,790*64 K maradványt mutat ki. Vagyona 690,415-94 K, 
tőkéje 262,251 84 K, tartalékalapja 34,503-22 K. Az aszódi nőnevelő-intézetnek 67,699*84 K 
bevétele és ugyanennyi kiadása volt. A hiány fedezésére a kerület 59,836*67 K-t fordított. 

A segélyzöintézetnek bevétele 137,675*61 K, kiadása 133,553*45 K és 4122-16 K 
maradványa volt. A tagok száma 96, a segélyezésre jogosultak 120, kik közül 32 vette 
fel a segélyt 4865 K összegben. A többiek megszállott területen vannak. Az 1918. évről 
fennmaradt fedezetlen túlkiadás 8154*07 K volt, az 1919. évi felesleg 7725'66 K, a túl-
kiadás csak 428 41 K. 

Mindkét számadás tudomásul vételét kérik. 
b) A dunáninneni kerület 1920. évi közgyűlésén jelentették az 1918. évi számadás 

összeállítását, mely szerint a kezelési eredmény 19,286'88 K. A számadások megvizsgálása 
Pozsony megszállása miatt eszközölhető nem volt. A kerületi közgyűlés a jelentést tudo-
másul vette. 

Az egyházkerületnek 1919 II. felében bevétele 329,468 04 K, kiadása 326,677-94 K, 
maradványa 2790*10 K volt. Az eredményszámla egyenlege 2069 96 K, a mérlegszámla 
307,243*10 K vagyonnal és ugyanennyi teherrel zárul. 

A számadás jóváhagyását kérik. 
A Selmecbányái lyceum számadásait a megszállás miatt nem terjesztették fel. 
A számadásokat Szeberényi Lajos és Brosckho G. A. átvizsgálták, helyesnek találták, 

az egyetemes közgyűléshez tudomásulvétel végett felterjesztik. 
6. Pőzel István számvevőségi tag beterjeszti a Luther Otthon 1918. és 1919. évi 

szamadásait, melyek szerint 1918-ban bevétel 127,709*34 K, kiadás 113,641*58 K, 
14,067*76 K maradvány volt, 1919-ben pedig 161,187*52 K bevétel, 175,060*48 K kiadás, 
így összesen 13,872 96 K túlkiadás volt. 
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A számadásokat az egyetemes számtartó a könyvekkel és okmányokkal összehason- 86 
lította, rendben találta, jóváhagyta, a kezelőség részére a felmentés megadását javasolja. 

7. Pőzel István számvevőségi tag indítványozza, hogy egyes kerületek számadásainak 
csak a végösszegei jöjjenek a jegyzőkönyvbe. 

A bizottság a javaslatot elfogadja, egyszersmind javasolja, hogy a jegyzőkönyv 
alakja és terjedelme a nyomdai költségekre tekintettel egyszerűsíttessék. 

8. A dunántúli kerület számadásaiban, a Kleeblatt-féle hagyatéki háznál, mint biz-
tosítási érték 7003 05 K szerepei, viszont jövedelemként 257575 K van feltüntetve. A ház 
értéke gyanánt oly csekély a biztosítási érték, hogy annak a mai értékviszonyoknak meg-
felelőleg leendő felemelését feltétlenül szükségesnek tartjuk. 

Egyáltalán véve felhívandó volna az összes egyházközségek figyelme arra, hogy a 
tűzbiztosítási érték a mai rendkívüli viszonyokra való tekintettel revideáltassék és meg-
felelőleg emeltessék. 

Az egyetemes közgyűlés a számvevőszék jelentését tudomásul veszi és a 
Luther Otthon pénzkezelőinek a szokásos fenntartással a lefolyt 1918. és 1919. 
évekre a feímentvényt megadja. Egyben felhívja a közgyűlés az egyházkerületeket, 
esperességeket és egyházakat, hogy ingatlanaik biztosítási értékét a mai rend-
kívüli értékviszonyokra való tekintettel, megfelelően emeljék. 

87. (Sz.) A pénzügyi bizottság bemutatja az 1920. és 1921. évekre szóló költség-
előirányzatot : 

Az egyetemes közgyűlés a fenti két évre szóló költségelőirányzatot követ-
kezőleg állapítja meg és ezzel a beérkezett összes segélyezési kérvényeket is 
elintézetteknek tekinti. 

A magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyházegyetem 1920. és 1921. évi 
költségvetése. 

AJ Bevétel. 
/. Átmeneti tételek. 

1. Államsegélyből : 1 9 2 0- é v r e 1 9 2 1- é v r e 

Korona Korona 
d) 1848/XX. t.-c. alapján 871,012'— 
b) Orsz. közalapi segély 96,371*— 
c)L Kerül etek államsegélye . . . . , . 259,301'— 1.226,684— 1.226,684 — 

2. Pozsonyi theol. akad. alap: 

á) Kamatjövedelem 1,537-— 
b) Üllői-út24.sz ház bérjövedelméből Vio 1,500*— 3,037'— 3,037*— 

3. Közalap-pénztár: 

a) Kamatjövedelem 19,000 — 
b) Üllői-út24.sz. ház bérjövedelméből 3/io 4,500'— 
c) Kerületek járulékai . . . . , . . 20r00Q-— 
d) Országos közalapsegély . . . . 96,371 - 139,871 — 139,871*— 

4. Egyetemes nyugdijalap: 

a) Kerületek járulékaiból 60,000*— 
b) Kamatjövedelem . 200,000*— 
c) Üllői-ut 24.sz. ház bérjövedelméből 3/IQ 4,500*— 
d) Államsegélyből 1848/XX. t.-c. alapján 200,000-— 464.500*— 464.500*— 

5. Egyetemes kegydíjalap: 

Az egyetemes közalap-pénztárból 12,000*— 12,000 — 

6. Egyetemes adóalap: 

a) Államsegélyből 1848/XX. t.-c. alapján 200,000 — 
b) Kamatjövedelem . 13,500*— 213,500*— 213,500*— 

7. Zelenay Gedeon alapítvány: 

Kamatjövedelem 1,000*— 1,00Q--

Átvitel : 2.060,592'— 2.060,592*— 
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87. 8. Szinovitz Lajos alapítvány: Áthozat: 2.060,592'— 2.060,592 — 
a) Kamatjövedelem 8,000-— 
b) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből Vio 1,500 — 9,500'— 9,500 — 

9. Eöry Sándor alapítvány: 
Kamatjövedelem 4,260'— 4,260'— 

10. Haubner Máté alapítvány: 
Kamatjövedelem 1,610— 1,610 — 

11. dr. Weszter Lajos alapítvány : 
Kamatjövedelem 2,800'— 2,800'— 

12. Jubiláris szeretetház-alap: 

a) Az egyet, közigazgatási pénztárból 
(1920-ra) 50,000*— 

. b) Adományokból 1,000 — 
c) Kamatokból (192l-re 14,000) . . . 12,000'— 63,000'— 15,000 — 

13. Ezredéves pályamű-alap: 

Kamatokból 350'— 350 — 

14. Brassói magyar egyház letétalapja: 

Kamatokból 27'40 • 27'40 

15. Theol. tanári fizetéskiegészitési tartalék: 

Kamatjövedelem 2,750*— 2,750'— 

16. Ösztöndíj-alapok: 

Gróf Teleky-Róth Johanna alapítvány kamatjövedelme 4,240'— 4,240'— 
Lissovényi László alapítvány kamatjövedelme . . . 200'— 200'— 
Gróf Blankenstein György alapítvány kamatjövedelme 780*— 780*— 
Hunfalvy Pálné alapítvány kamatjövedelme . . . . 4,600*— 4,600'— 

17. Lelkészsegélyezési-alap : 

a) Kamatjövedelem 12,000'— 
b) Közigazg. pénztárból (192l-re 30,000) 70,000 — 82,000*— 42,000*— 

18. Báró Prónay Dezső szeretetház-alapítványa: 

Kamatjövedelem 550*— 550*— 

19. Báró Solymosy Lajos nevelési alapítványa: 

Kamatjövedelem 3,300*— 3,300*— 

20. Theológiai akadémiák fenntartási költségére: 

a) A pozsonyi theol. akad.-alapból . . 3,037*— 
b) A kerületek államsegélyéből . . . . 90,885*— 93,922*— 93,922 — 

II. Rendes tételek. 
A közigazgatási pénztár javára: 

á) Államsegélyből 1848/XX. t.-c. alapján 301,012— 
b) Kamatokból 10,000 — 
c) Üllői-út 24. sz.ház bérjövedelméből2/™ 3,000*— 
d) Alapítványok kezelési díjaiból . . . 1,188*— 
e) Hrabovszky Zs. alap. kezelési díjából 1,000 — 316,200*— 316,200*— 

Összesen . . 2.650,681-40 2.562,681-40 
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B) Kiadás. 

I. Átmeneti tételek. 

1. Államsegélyből: 

Az 1848/XX. t.-c. alapján nyert államsegélyből 
a) Közigazgatási célokra az egyetemes 

egyház közigazgatási pénztárába . 
a bányai egyházkerületnek . . . 
a dunáninneni „ . . . 
a dunántúli M . . . 
a tiszai „ • • • _ 

b) Egyetemes nyugdíjalapnak . . . 
a nyugdíjasok, kegydíjasok és lelkész 
özvegyek segélyezésére _ 

/ 

c) Egyetemes adóalapnak . . . 
d) Egyetemes közalapnak . . . 
e) A kerületek államsegélyéből : 

a bányai egyházkerületnek . . 
a dunáninneni „ . . 
a dunántúli „ 
a tiszai „ . . 

Rendkívüli segély: 
a dunáninneni egyházkerületnek 
a tiszai „ 

A theol. akadémiák fenntar tására . 

301,012— / 
40,000'— 
20,000'— 
70,000'— 
20,000'— 451,012— 451,012 — 

200,000-— 

20,000— 220,000'— 220,000* 

200,000-— 200,000-
96,371 — 96,371-

42,102-— 
13,244-— 
75,932 — 
17,138'— 

12,000 — 

8,000-— 168,416-— 168,416' 

. . . . 90,885-— 90,885* 
2. Pozsonyi theol. akadémia-alapból a theol. akadémiák 

fenntartására 3,037-— 3,037'— 

3. Közalap-pénztár: 

a) A jövedelem 20°/o-a a tőkésítésre . 27,974*— 
b) Költségre 97-— 
c) A közgyűlés rendelkezésére áll . . . 111,800-— 139,871*— 139,871-— 

4. Egyetemes nyugdíjalap: 

a) Költségre 10,000'— 
b) Nyugdíjakra 260,000'— 
c) Tőkésítés . . 194,500'— 464,500'— 464,500'— 

5. Egyetemes kegydíjalap: 

Kegydíjakra 12,000'— 12,000 — 

6. Egyetemes adóalap: 

Ű) Egyházközségek adóterheinek csökken-
tésére szolgáló rendes segélyekre . . 200,000'— 

b) Rendkívüli segélyekre a tartalékalapot 
képező kamatjövedelem 13,500 — 213,500'— 213,500'— 

7. Zelenay Gedeon alapítvány: 

A pozsonyi theol. akadémia részére fenntartva. . . 1,000— 1,000 — 

8. Szinovitz Lajos alapítvány: 

a) Kezelési díj 570'— 
b) Tőkésítésre és ösztöndíjakra . . . 8,930'— 9,500'— 9,500'— 

9. Eöry Sándor alapítvány: 

A Luther Otthon fenntartására 4,260-— 4,260-— 

Átvitel : 2.074,352'— 2.074,352'-
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87. Áthozat : 
10. Haubner Máté alapítvány: 

a) Az e. e. e. gyámintézetnek a német 
Gusztáv Adolf egylet részére • • • 200*— 

Egy szegény egyház részére 800'— 
b) a prot. orsz. árvaegylet részére • • 500'— 
c) Kezelési díj 96 60 
d) Tőkésítendő 13'40 

11. Weszter Lajos alapítvány: 

a) Kezelési díj 168*— 
b) Tőkésítendő 2,632'— 

12. Jubiláris szeretetház-alap: 

Tőkésítendő 

13. Ezredéves pályamű-alap: 

Tőkésítendő irodalmi célokra 

14. Brassói magyar egyház letétalapja: 

A brassói magyar egyház részére fenntartva • • • 

15. Theol. tanári fizetéskiegészítési tartalék: 

Tartalékba 

16. Ösztöndíj-alapítványok: 
Gróf Teleky-Róth Johanna alapítvány 
a) 60 ösztöndíjra 70 koronával . . . . 4,200'— 
b) Tőkésítendő 40'— 
Lissovényi László alapítvány 
a) Kezelési díj 12'— 
b) 1 ösztöndíj 150'— 
c) Tőkésítendő 38'— 
Gróf Blankenstein György alapítvány 
a) Kezelési díj 46'80 
b) 1 ösztöndíj 640*— 
c) Tőkésítendő 93'20 
Hunfalvy Pálné alapítvány ' 
a) Kezelési díj 276*— 
b) Theológusok ösztöndíjaira . . . . 4,000'— 
c) Tőkésítendő 324'— 

17. Lelkészsegélyezési alap: 

Segélyezésre 1920: 65,600'— 1921: 33,600'— 
Tőkésítendő 1920: 16,400'— 1921: 8,400'— 

18. Báró Prónay Dezső szeretetház-alap: 

A pesti ev. magy. egyház szeretetházának . . . . 

19. Báró Solymossy Lajos nevelési alapítványa: 

Tőkésítendő 

20. A theológiai akadémiák fenntartására: 

A soproni theol. akadémiának r. segély 12,190*— 
10 theol. akad. tanár fizetéskiegészítésére 30,000 — 
A Budapesten székelő theol. akad. részére 51 ,732 ' -

Átvitel : 

2.074,352'— 2.074,352'— 

1,610-

2,800* 

63,000'— 

350'-

27*40 

2,750'-

4,240. 

200 ' -

780' 

4,600' 

82,000-

550'— 

3,300 — 

1,610'-

2,800-— 

15,000' 

350 — 

27-40 

2,750 — 

4,240' 

2 0 0 ' — 

780*— 

4,600'— 

42,000* 

550 — 

3,300 — 

93,922'- 93,922-

2.334,481*40 2.246,481*40 



35 

Áthozat: 2.334,481-40 2.246,481*40 87-

II. Rendes tételek. 

A közigazgatási pénztár terhére: 
a) A négy püspök részére a kerületek által megszavazott 

tiszteletdíj részbenTfedezésére à SüfiÚÚ' " 
b) Tiszti díjak: 

1. Világi főjegyző (1921-től 2,000-—) 
2. Egyházi főjegyző 
3. Két világi aljegyző à 200-— . . • 
4. Két egyh. aljegyző à 200'— • • • 
5. Egyet, ügyész 
6. „ levéltáros 

„ „ drágasági segélye' • 
7. Pénztáros 356*60 + 400'— + 600'— 

személyi pótlék JL 1,356*60 
8. Pénztári ellenőr 327*—+ 200'— 

személyi pótlék • • -
9. Pénztári irodatiszt 

10. Pénztári tisztviselők 50°/o-os drága-
sági segélyük 

11. Tanügyi bizotts. jegyző-előadó . __ 
c) Egyet. egyh. elnök útiátalánya * * * 
d) Napidíjak, útiköltségek 
e) Egyet, törvénykezési költség 
f ) Tanügyi bizottság költségei és díjai 
g) Hivatalos helyiségek fűtése, világítása és tisztogatása 
h) Nyomtatványok 

K 

1,200'— 
400 — 
400*— 
400*— 
8 0 0 ' — 

1,200'— 
1,000'— 

527*— 
1,000-— 

841*80 
1,000'— 

Összesen 

-•— 120,000'— 

10,125 
4,000 

20,000 
1,200 
1,800 
5,000 

20,000 
61,674 

40 

i) Rendkívüli és előre nem látható kiadások 
j) Rendes évi segélyek: 

1. A váci siketnéma intézetben ellátott 
vallástanításért 400.— 

2. 1 — 1 theológusnak a 2 Otthonban való 
elhelyezéseért à 1,000'— . . . . 2,000'— 

3. A Luther-Otthonnak 5 kedvezményes 
helyre lelkészek fiai részére à 1,000*— 5,000*— 

4. A soproni tanítóképzőnek • • • • 2,400'— 
5. Á szarvasi tanítónőképzőnek . . . . 2,400*— 
6. Az aszódi ker. leányiskolának • • • 4,500*— 
7. A kőszegi ker. leányiskolának • • • 4,500* — 
8. A Misícőlcon müTödő eperjesi főiskola 

és tanítóképzőnek 7,000'— 28,200 -
k) Egyéb segélyek: 

1. A felsőlövői tanítóképzőnek rendkívüli 
segély 2,400'— 

2. A nyíregyházai leánygimnáziumnak 
rendkívüli segély 2,000'— 4,400'-

/) Főjegyzői iroda költségeire 4,800'-
m) Lelkészsegélyezési alapra 70,000'-
n) Lelkészek korpótlékszerű államsegélyének kiegészítésére 10,000'-
o) Átmeneti nyugdíjasok támogatására 15,000-
p) Jubiláris szeretetház-alapra 50,000'-
q) Az evang. Diáksegélyző-alap részére adomány . ^ ^ 10,000'-

60 

10,925 
4,000 

20,000 
1,200 
1,800 
5,000 

20,000 
5,074 

40 

60 

28,200* 

4,400 
30,000 
30,000 
10,000 
15,000 

10,000 
2.650,681-40 2.562,681 40 

88. (Sz) Olvastatott a lelkészsegélyezési alap-bizottság következő jelentése: 
Az alap.1918. és 1919. évi jövedelmeiből a szab. rend. határozmányaihoz képest 

és az 1915. évi közgyűlés 142. jkvi pont alatt hozott határozatával nyert felhatalmazás 
értelmében a segély kiosztását eszközöltük és erről következőkben terjesztjük elő jelentésünket: 

Beérkezett az 1918. évben 142 segélykérvény, amelyekben 246 gyermek után kértek 
segélyt, ezek közül 170 gyermek atyjának a szab. rend.-ben előírt összjavadalma 3000 
koronán alul volt, 31 gyermek atyjáé 4000 koronán alul, míg a többi csak a rendkívüli 
segélyezés keretében volt figyelembe vehető. A kérvények alapján 193 gyermek után 300 
koronájával 57,900 korona rendes segélyt és 25 gyermek után 200 koronájával 5000 korona 
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88—91. rendkívüli segélyt, végül 2 lelkész részére 1000 korona különleges gyógykezelési segélyt 
állapítottunk meg és osztottunk ki a rendelkezésekre álló összegből. Az 1919. évben 
összesen 40 kérvény érkezett be, amelyben 69 gyermek után kértek segélyt, ebből kiosz-
tottunk rendes segélyek fejében 59 gyermek után 17,700 koronát, rendkívüli segélyek fejében 
9 gyermek után 1800 koronát, a fennmaradt összeget a tőkéhez csatoltattuk. 

A közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

89. (Sz.) A közalap tekintetében jelenti a pénzügyi bizottság, hogy az 1914—1923. 
évekre megállapított járulék a folyó évre nem változik, csupán a megszállott területen levő 
egyházakra eső rész tekintetében függesztendő fel a beszolgáltatásT 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul véve, a közalapjárulékot a 
folyó évre is a tavalyi összegben állapítja meg és felhívja az egyházkerületeket, 
hogy ezen járuléknak a meg nem szállott területen levő egyházakra eső arány-
lagos részét a folyó év végéig az egyetemes pénztárba fizessék be, illetőleg 
elszámolás útján egyenlítsék ki. 

90. (Sz.) A közalap jövedelmének felosztása tekintetében a pénzügyi bizottság 
jelenti, hogy az 1919. és 1920. évi költségelőirányzat szerint egyenként 111,800 korona 
áll felosztásra rendelkezésre. 

Tekintve, hogy a hitoktatási, missziói és egyéb segélyek felosztását, úgy mint eddig, 
továbbra is az egyházkerületek elnökségeire kívánja átruházni, 

az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest a következő segély-
összegeket utalványozza úgy az 1919., mint az 1920. évre. 

1. Az egyetemes nyugdíjintézet kegydíjalapja részére . K 12,000-— 
2. A dunántúli kerületnek kárpótlásul a kikebelezett fehér-

komáromi egyházmegyéért . . ". . . . . 7 . .. 1,300*— 
3. A Luther-Társaságnak segélyként . . . . . . . „ 3,000*— 
4. A kerületi missziói lelkész javadalmazására (3200 K 

díjazás és 800 K úti- és lakbérátalány) „ 16,000 — 
5. Vallásoktatók, szegény egyházak, missziók segélyezésére : 

a) bányai egyházkerületnek . . . K 15,000*— 
b) a dunáninneni egyházkerületnek . „ 10,000 — 
ci a dunántúli egyházkerületnek. . . .. 22,000*— 
d) a tiszai egyházkerületnek . . . „ 10,000*— 
é) a bányai egyházkerületnek a pesti 

magyar egyház hitoktatási szükség-
leteire való figyelemmel külön . „ 5,000*— „ 62,000*— 

6. A Luther Otthonnak öt kedvezményes helyre à 1000 K „ 5,000*— 
7. A Luther Otthonnak fejlesztésére 12,500*— 

Összesen . . K 111,800 — 

JEzen ^segélyösszegek 1919^_évi része azonnal, 1920. évi része 1921 
január 1-én lesz kifizetendő és az 1920., illetve 1921. évi szükségletekre fel-
használható; ezen felosztással elintézést nyertek trr'ifëszes a közalapból való 
segélyezés iránti felterjesztések és segélykérvények, melyek tekintetében minden 
kerület a saját hatáskörében intézkedjen. 

A vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére kiutalt összegek 
kiosztására a közgyűlés a kerületek elnökségeit kéri fel azzal,_ hogy a felosztásról 
az egyetemes közgyűlésnek jelentési-tegyenek. 

91. (Sz.) Az 1918. évi közgyűlés által a közalapjövedelmekből az egyházkerületek-
nek vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére utalványozott összegek fel-
használásáról beérkezett jelentések szerint: a bányai egyházkerületben szegény egyházak 
segélyezésére 15,300 K, a lelkészek és hitoktatók segélyezésére 8630 K fordíttatott; a 
dunáninneni kerületben egyházak segélyezésére 800 K, missziók segélyezésére 4010 K, 
missziói hitoktatók segélyezésére 2540 K fordíttatott, 16,650 K a missziói tartalékalaphoz 
csatoltatott; a dunántúli egyházkerületben 18,700 K fordíttatott az egyházmegyék hitoktatói 
szükségleteinek fedezésére, 2300 K a hitoktatói tartalékalalaphoz, 3000 K a missziói alap-
hoz csatoltatott ; a tiszai egyházkerületben szegény egyházak és missziók segélyezésére 
44ÖÖ K, missziói lelkészek segélyezésére 1400 K, idegen iskolákban vallástanítók részére 
2000 K, a nyíregyházi leánygimnáziumnak 5000 K, szervezési alapra 3000 K fordíttatott. 

Tudomásul szolgál. 
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92. (Sz.) Olvastatott az egyetemes adófllapi-bizottság következő jelentése: 92 
Az egyetemes adóalapról szóló szabályrendelet 19. §-a értelmében van szerencsénk 

jelentésünket a következőkben előterjeszteni: 
I. A rendes segélyek évi összege tulajdonképen változást nem szeäived, de figye-

lemmel arra,"hogy csàk à fnég nëm szállott területen levő egyházak részesíthetők az 
adóalapi segélyben, a tényleges szükséglet több mirtt 50°/o-kal csökkent. 

A rendes segélyek évi összege ezidőszerint kerületenként kitesz: 

a bányai egyházkerületben K 26,777-— 
a dunáninneni egyházkerületben „ 29,775*— 
a dunántúli egyházkerületben . . . . . . . . . . 107,396-— 
a tiszai egyházkerületben - . . . . . „ 5,354*— 
a négy kerületnek engedélyezett állandó missziói , segély 

egyenként 1000 koronával. . — — 4 , 0 0 0 ' — 
Összesen . . K 173,302'— 

mely összeg lesz a folyó évtől kezdve a ciklus végéig fizetendő. 
II. A rendkívüli segélyezésre fordítható tartalékalapból az idén csak a négy kerület-

nek missziói célokra adni szokott 2000—2000 korona, együttesen 8000 K-nak kifizetését 
javasoljuk, mert az amerikai testvérek jóvoltából az összes szűkölködő egyház már tetemes 
segélyben részesült az idén s így helyesebbnek tartjuk, ha a rendelkezésre maradt összeget 
tartalékoljuk. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és 
kimondja, hogy a rendes segélyösszeg a jelentésben foglalt részletezés szerint 
minden év január havában lesz az egyházak részére a négy kerületnek megkül-
dendő. Továbbá a közgyűlés utalványozza a missziói célokra javaslatba hozotti 
rendkívüli segéT^ekgT""^ 

93. (Sz.) Tárgyaltatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése, hogy a közigazgatás 
államsegély az eddigi szokásos időben folyósíttassék. 

Az egyetemes közgyűlés méltányolva a kérelmet, kimondja, hogy a köz-
igazgatási államsegélynek az egyes kerületeket megillető, költségvetésileg 
megállapított része minden év december havában egy összegben utaltassék át a 
kerületek pénztárába, hogy ezen összegeknek a következő közigazgatási évben 
leendő költségvetSsszerü felhasználásában a kerületek akadályozva ne legyenek. 

94. (Sz.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerületnek felterjesztése, hogy az egyetemes 
közgyűlésre kiküldöttek költségeit az egyházmegyék fedezzék. 

Az egyetemes közgyűlés a kérelemnek helyt nem ad, mert a kerületi 
kiküldötteket a kerület küldi ki, tehát neki kell viselnie a költségeket is. 

95. (Sz.) Az 1918. évi 113. és 114. jkvi pont kapcsán jelenti a pénzügyi bizott-
ság, hogy a költségelőirányzatba úgy az 1920, mint 1921. évre is 20,000—20,000 K-át 
vett fel a nyugdíjasok, özvegyek és árvák háborús segélyezésére, 15,000—15,000 K-át 
pedig az átmeneti nyugdíjasok segélyezésére. 

Az egyetemes közgyűlés felkéri a nyugdíjügyi bizottságot, illetve a helyettes 
nyugdíjintézeti ügyvivőt, hogy a fenti összegekből egyrészt a nyugdíjasokat, 
özvegyeket és árvákat háborús segélyekben részesítse, különösen figyelemmel a 
kegydíjas özvegyekre és a gyermeknevelési járulékok aránylagos emelésére, más-
részt az átmeneti nyugdíjasokat segélyezze. 

96. (Sz.) Az 1918. évi 120. jkvi pont kapcsán jelenti a pénzügyi bizottság, hogy 
a pozsonyi theol. tanároknak az állami nyugíjintézetbe történt átlépése folytán fizetett nyug-
díjilletményekről szóló végelszámolás még ezideig nem volt megejthető. 

Az egyetemes gyűlés az elszámolásról szóló jelentést elvárja. 

97. (Sz.) Az 1918. évi 122. jkvi pont kapcsán a szarvasi árvaház segélyezése 
tárgyában 

az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát elvárja. 

98. (Sz.) Olvastatott az egyetemes egyház tulajdonát képező üllői-úti és Szentkirály-
utcai épületek kezelésével megbízott dr. Scholtz Oszkár jelentése az 1919—20. évi 
kezeléséről : 

I. Az 1918. évi egyetemes közgyűlés megtartása után az üzlethelyiségek bérét az 
1919. évi májusi negyedtől kezdődőleg ismét emelni szándékoztam, de a proletárdiktatúra 
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103. következtében, majd a lakbéremelési tilalomnak ezt követőleg történt fenntartása folytán a 
bérjövedelem egyelőre növelhető nem volt. Mindössze a Kun János által bérelt divatáru-
üzletnél, továbbá a Popper Lajos könyvkötő, végül a Klein Gyula bútorszállító cég által 
bérelt helyiségeknél állott be némi emelkedés. Kun Jánossal ugyanis már előzőleg meg-
egyeztem abban, hogy ő 3 éves bérleti szerződés ellenében 1919. évi május 1-től kez-
dődőleg évi 400 K-val többet fizet; a másik két üzlethelyiség bérletének az 1919. év 
őszén Eisner Frigyes festékkereskedőre, illetve Varga és Fekete műszerészekre történt 
átruházását pedig csak egy már 1919. évi november 1-ről esedékessé tett negyedévi 425 K, 
illetve 300 K-ás bértöbblet ellenében engedélyeztem. Ily módon sikerült az 1919. év 
folyamán 1025 korona bértöbblettel a kommunizmus folytán májusban szenvedett K 8680*50 
veszteséget némileg leapasztani. < 

A fehérpénz révén a ház nem károsult, mert a pénzt a folyó kiadások fedezésére 
még idejében felhasználtam. 

II. A folyó év augusztus havában törvényesen életbe lépett béremelési engedély 
folytán a lakások bére az 1917. évi novemberi összegekhez képest 30°/o-kal emelkedett. 

Az üzlethelyiségeknél ugyanakkor eszközölt béremelés pedig — ugyancsak az 1917. 
évi novemberi bérekhez viszonyítva — 170%-nak felel meg. A ház bruttó bevétele az 1917. 
évi novemberi negyedben 7035*03 K volt, mely összeggel szemben az 1920. évi augusz-
tusban befolyt 13,84765 K a bérjövedelmeknek átlagos 96'7°/o-kal való emelkedéséről 
tanúskodik. Megjegyzem, hogy az utóbbi összegbe a már 1920. évi májustól kezdve 
beszedett s negyedévenkint 1901*10 K-t kitevő közüzemi pótlék, mint a vízdíj stb. több-
letnek fedezésére szolgáló összeg természetesen beszámítva nincsen. 

III. Jelentem továbbá, hogy a telekértékadó évi 4747*50 K-ban lett megszabva, 
mely kivetés ellen beadott felszólamlásom még elintézést nem nyert. 

IV. Jelentem, hogy a gondnokságom előtti hátralékok teljesen törlesztettek s a bérlők 
fizetéseiket pontosan teljesítik. 

Tatarozási és beruházási munkálatokat csupán annyiban végeztettem, amennyiben 
azokra nagyobb károsodások elkerülése érdekében okvetlenül szükség volt. 

V. Végül jelentem, hogy az 1918. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 100. 
és 125. pontjaiban foglalt rendelkezéseknek eleget tettem. Ami azonban Timáry Mihály évi 
800 K-ás drágasági pótlékát illeti, azt tekintettel az időközben rendkívül megnövekedett 
drágaságra — a közgyűlés utólagos jóváhagyásától feltételezetten — nevezett javára a 
házmesterpénz betudása nélkül folyósítottam. Tisztelettel javaslom, hogy ezt azl intézkedést 
tekintettel Timáry nagy családjára s az ő mindenkori hűséges szolgálatára jóváhagyólag 
tudomásul venni, őt a feltételesen kiadott többlet visszatérítése alól felmenteni s a drága-
sági segély további folyósítását engedélyezni méltóztassék. 

VI. Mindezek után még azt a kérelmet terjesztem elő, hogy a házkezelésért még 
a ház felépülte után évi 600 K-ban megállapított gondnoki honoráriumot a közgyűlés 
belátása szerinti összegre felemelni méltóztassék. 

Budapest, 1920 november 29. 
Az egy. közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, Timáry Mihály házfelügyelő-

nek évi K 800 drágasági pótlékot a házmesterpénztől függetlenül engedélyezi, 
dr. Scholtz Oszkár házgondnoki tiszeletdíját pedig a legközelebbi bérnegyedtől 
kezdődőleg évi 1200 koronára felemeli. 

99. (Sz.) Az üllői-úti ház építése kérdésében kiküldött bizottság megbízását 
az egyetemes közgyűlés megújítja. 

100. (Sz.) Az 1918. évi 21. jegyzőkönyvi pont kapcsán 
áz egyetemes közgyűlés a jubiláris szeretetház-alapra szóló gyűjtést foly-

tatni határozza. 

101. (Sz.) Az 1918. évi 30. jegyzőkönyvi pont kapcsán 
az egyet, közgyűlés az egyet, lelkészválasztási szabályrendelet kérdésében 

a jogügyi bizottságnak adott megbízást megújítja. 

102. (Sz.) Az 1918. évi 90. jegyzőkönyvi pont kapcsán jelenti a pénzügyi bizottság, 
hogy a Gróf Teleky-Róth Johanna-féle ösztöndíjakat az 1918/19. és 1919/20. évekre a 
f. év tavaszán szabályszerűen kiosztotta. 

Tudomásul szolgál. 

103. (Sz.) Az 1918. évi 91. jegyzőkönyvi pont kapcsán a Hunfalvy-alapítványi bizott-
ság jelenti, hogy a fennforgó pénzügyi viszonyoknál fogva az ösztöndíjat a f. évre még 
nem osztotta ki. 

Tudomásul szolgál. 
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104. (Sz.) Az 1908. évi 139. jegyzőkönyvi pont kapcsán az egy. egyháznál kezelt 104-
alapítványok és alapokról szóló tájékoztató kimutatás összeállítása kérdésében 

az egy. közgyűlés az adott megbízását megújítja azzal, hogy az össze-
állítást alkalmas időben terjesszék be. 

105. (Sz.) A püspökök által beterjesztett jelentések szerint az 1918—20. közigaz-
gatási években lelkészi vizsgát tettek és felavattattak a következő végzett theológusok: 

I. A bányai egyházkerületben 1918. évben: Péter Károly, Bohland Frigyes, Bakay 
Zoltán, Kiss Kálmán, Schön Péter, Argay György, Lang János. — 1919. évben: Weiszer 
Ernő. — 1920. évben Brenner Ede, Tichy Géza és Erőss Gyula. 

II. A dunáninneni egyházkerületben : Kolényi Mladen, Krahulecz Iván és Holcsik Sámuel. 
III. A dunántúli egyházkerületben 1918. évben: Nagy Miklós, Vajda Mihály, Stefanik 

M. János. — 1919 évben: Horváth Sándor, Gyarmathy Dénes, Karner Frigyes. — 
1920. évben: Konráth Frigyes, Danielisz Mátyás, Puskás Jenő, Schrancz Zoltán, Schrődl 
Mátyás. 

IV. A tiszai egyházkerületben: Banczik Oszkár, Zachar Kálmán, Komjáthy Béla, 
Tóth Szőllős Mihály és Jakobi Viktor. 

Tudomásul szolgál. 

106. (Sz.) Olvastatott az egy. levéltári bizottság jelentése az egyetemes levéltár 
1919—20. évi állapotáról: 

Sem kézirat, sem nyomtatvány, a Hivatalos Közlöny 1919. évi folyamán kívül, a 
levéltárba be nem érkezett. 

A szovjeturalom alatt a levéltárt az a veszedelem fenyegette, hogy értékesebb darab-
jait kiválogatják és az országos levéltárba helyezik át, a megmaradó rész kezelése mód-
járól későbben fognak határozni. Tényleg azonban csak leltározás'történt, ekkor is csak 
a bútorzatot irták össze, maga a levéltár állaga érintetlenül maradt. 

A levéltári katalógus 3-ik füzetének kézirata kevés hiján készen van, s nemsokára a 
nyomdába adható volna. Lassítja a munkát az a körülmény, hogy a levéltári helyiségben 
a gázfűtés tökéletesen csődöt mondott, minek folytán a levéltári munka már a mult télen 
szünetelni volt kénytelen s ezen a télen is ugyanaz lesz a sorsa. 

Jelentésünk kapcsán tisztelettel beterjesztjük határozathozatal végett a berlini egyetemmel 
kapcsolatos Berlini Magyar Tudományos Intézetnek abbeli kérelmét, hogy Luther Mártonnak 
a 109-ik zsoltárt tárgyaló kézirata 10 napra, tudományos használatra kikölcsönöztessék. 

Budapesten, 1920 dec. 3. 
Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a Berlini Magyar 

Tudományos Intézet előterjesztett kérelmét a szabályzatra való tekintettel nem 
teljesítheti, de megengedi, hogy a kérdéses kézirat itt a levéltárban tanulmány 
tárgyává tétessék és róla esetleg fotografikus másolat készíttessék. 

107. (Sz.) Egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az alábbi ügyek nyilvántartandók : 
a) a tanítók fizetésrendezésének ügye (19/1915); 
b) a zólyomi városi elemi iskola igazgatói állásának betöltése körüli sérelem (21/915); 
c) az 1868. évi 38. t.-c. revíziója (25/1915); 
d) az erdőtarcsai hitoktatási sérelem (35/1915); 
e) a nagygeresdi egyezség megszüntetése folytán a jogügyi bizottságnak adott meg-

bízás (36/915); 
/ ) az egyetemes szabályrendelet-gyűjtemény újabb kiadása (152/915); 
g) a tiszaföldvári sérelem (26/916); 
h) az eperjesi egyetem ügye (34/916) ; 
z) a theol. tanügyi szervezet kérdése (36/916) : 
j ) a latin nyelv tanításának kérdésében a közoktatásügyi bizottság jelentése (71/916); 
k) egy. névtár és statisztikai évkönyv kiadása (92/916); 
/) a vallásoktatás vezérkönyve (48/917); • 
m)d. nem evang. iskolába járó ev. tanulók vallási oktatása és vallástanárok java-

dalmazása (49/917); 
rí) az elemi népiskolai rovatos ívek (51/917); 
o) a levéltári index kinyomatása (124/917). 

Tudomásul szolgál. 

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

a) a külsővathi iskola adósérelem ügyében (1913. évi 20. jegyzőkönyvi pont); 
b) a lamosfalvai, turócdivéki nolcsói és tótprónai iskolák megvizsgálása ügyében 

(70/1913); 
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-109. c) az elemi iskolák VI. osztályának vizsgálatára küldendő biztosok evang. volta 
tekintetében (72/913); 

d) a lókúti sérelem ügyében (149/913): 
é) az alapítványok ügyében (150/913); 
f ) az 1907. évi 27. t.-c. megváltoztatása ügyében (151/913); 
g) Klein Mihály árvanagyfalusi tanító korpótlékügyében (154/913); 
h) tanítói nyugdíjintézeti járulékok mérséklése tárgyában (158/913); 
/) a szervezeti szabályzat és utasítás 15. §-ának az iskolalátogatókra vonatkozólag 

leendő megváltoztatása tárgyában (159/91); 
f ) a pozsonyi munkásbiztosító pénztárak túlkapásai elleni panasz tárgyában (25/916); 
k) a zárdákban bennlakó ev. növendékek istentisztelet látogatása és hitoktatása 

kérdésében (66/916); 
/) a rokkant-kérdésben (89/916); 
m) a tőkekamatadó kérdésében (18/917). 

Az egyetemes közgyűlés a válaszok beérkeztét nyilvántartja. 

109. (Sz.) Végül az egyetemes felügyelőt helyettesítő ker. felügyelő a gyűlés tagjai-
nak kitartó érdeklődésükért Geduly Henrik püspök az elnöklő ker. felügyelőnek a tanács-
kozások odaadó, szakavatott, tapintatos és bölcs vezetéseért az egyetemes közgyűlés nevében 
mondott köszönetet, mire a közgyűlés Geduly Henrik püspök buzgó imájával befejeztetett. 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k., 
ker. felügyelő, világi elnök. 

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

Dr. Szelényi Aladár s. k., 
világi egyetemes főjegyző. 

Dr. Lehotzky Antal s. k., 
világi egyetemes aljegyző. 

Dr. Mikler Károly s. k., 
világi egyetemes aljegyző. 

i Bancsó Antal s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Hitelesítjük 

lándori dr. Kéler Zoltán s. k., 

Dr. Liedemann Frigyes s. k., 

br. Radvánszky Albert s. k., 

Dr. Raffay Sándor s. k., 

Kaczián János s. k., 

Broschko G. Adolf s. k. 



I. FÜGGELÉK. 

AZ EGYETEMES EGYHÁZ TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAI 

TAGJAINAK NÉVSORA. 

AJ Az egyetemes egyház tisztviselői. 

Egyetemes egyházi és iskolai felügyelő: Br. Solymosy Lajos (Apatelek). 
Az egyetemes egyház egyházi elnöke, mint 

hivatalára nézve legidősebb püspök : Geduly Henrik (Nyíregyháza). 
Egyetemes világi főjegyző (1923-ig) : Dr. Szelényi Aladár (Budapest, IV., Ferenc József 

rakpart 3). (Telefon: József 61—38). 
„ „ aljegyző „ Dr. Lehotzky Antal (Monor). 
„ „ „ „ Dr. Mikler Károly (Miskolc). 
„ egyházi főjegyző „ Händel Vilmos (Selmecbánya). 
„ „ aljegyző „ Bancsó Antal (Budafok). 
„ „ „ „ Révész János (Nagybánya). 
„ ügyész „ Sztehló Kornél (Budapest, II., Fő-utca 4). 
„ pénztáros . „ Bendl Henrik (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
„ főellenőr „ Dr. Zsigmondy Jenő (Budapest, V., Zrinyi-u. 14). 
„ ellenőr „ Szelényi Gyula (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
„ levéltáros „ Góbi Imre (Budapest, I., Alkotás-utca 11). 

Az egyet, tanügyi biz. elnöke (1923-ig): Dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Bpest, VIII., Füvészkert). 
„ „ „ alelnöke „ Dr. Polner Ödön (Pozsony). 

„ „ nyugdíjint. ügyvivője 
„ „ számvev. vil. elnöke (1926-ig): Zsigmondy Géza (Budapest, VII., Damjanich-u.). 
„ „ „ egyh. „ „ Materny Lajos (Debrecen). 

Egyet. egyh. gyámintézet világi elnöke: • 
egyházi „ 

Az egyetemes törvényszék tagjai: 

Világiak: Csipkay Károly (1923), dr. Meskó László (1923), dr. Fischer Gyula 
(1923), dr. Polner Ödön (1923), dr. Zergényi Jenő (1923), dr. Kéler Zoltán (1926), 
dr. Zelenka Lajos (1926), dr. Szelényi Aladár (1926). 

Egyháziak: Händel Vilmos (1923), Sárkány Béla (1923), Terray Gyula (1923), 
Horváth Sándor (paksi) (1926), Vargha Gyula (1926), Balogh István (Bokod) (1926), 
Krutschnitt Antal (1926), Liptai Lajos (1926). 

Tanártagok: Bancsó Antal (1923), dr. Kovács Sándor (1923), Rácz László (1926), 
dr. Mikler Károly (1926). 

Jegyző: dr. Mészáros Gyula (1923). 

B) A bizottságok névsora. 

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

Egyházunk kiküldöttei: a) Rendes tagok: báró Solymosy Lajos, báró Prónay 
Dezső, dr. Zsigmondy Jenő, dr. Berzsenyi Jenő, lándori dr. Kéler Zoltán, Meskó 
László, Geduly Henrik, Kapi Béla, dr. Raffay Sándor, Kiss István, Csipkay Károly, 
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Tomcsányi V. Pál, Sztehló Kornél, Haviár Dániel, Osztroluczky Géza, Osttfy Lajos, gömöri 
Szentiványi József, báró Radvánszky Antal, Kaczián János; b) póttagok: dr. Szelényi 
Aladár, Berzsenyi Dezső, Okolicsányi Gyula, dr- Kail Antal, Prok Gyula, Sárkány Béla, 
Bakay Péter, Pálmai Lajos, Materny Lajos, Wenk Károly. 

A magyar református egyház kiküldöttei : a) Rendes tagok : Benedek Sándor, 
dr. Darányi Ignác, dr. Szilassy Aladár, Petri Elek, Németh István, dr. Antal Géza, dr. 
Segesdy Ferenc, gróf Bethlen István, dr. Boér Elek, Nagy Károly, Zeyk Dániel, Dókus 
Ernő, Meczner Béla, dr. Révész Kálmán, dr. Baltazár Dezső, gróf Degenfeld József, György 
Endre, Sass Béla, Sulyok István ; b) póttagok : dr. Bernáth Géza, dr. Szilády Áron, Nagy 
Lajos, Szabó György, Lészay Ferenc, Péter Károly, Kérészy Barna, Ragályi Béla, dr. Dóczi 
Imre és Domahidy Elemér. 

II. Közoktatásügyi bizottság. 

1. a) Elnök és jegyző; 
b) a kerületek püspökei és fölügyelői; 
c) az egyetemes tanügyi bizottság tagjai; 
d) a nyolcosztályú közép- és felsőbb iskolák föl ügyelői és tanári karainak kiküldöttei. 

2. Elnöke az egyetemes fölügyelő, akadályoztatása esetén a hivatala szerint leg-
idősebb kerületi fölügyelő; ezeknek is akadályoztatása esetén a tanügyi bizottság elnöke. 

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

kiküldöttet választ minden iskolai év elején egyévi időtartamra. 
A megválasztottak, valamint a fölügyelők nevei a püspök útján az egyetemes föl-

ügyelővel közlendők. 
Minden kiküldött az uj választás bejelentéséig tagja a bizottságnak. 

III. Tanügyi bizottság. 

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor elnök (1923), dr. Polner Ödön alelnök (1923),. Góbi 
Imre jegyző (1923), az egyházkerületek püspökei és fölügyelői, Blatniczky Pál, dr. Händel 
Vilmos, Berzsenyi Dezső, Kaczián János, Király Ernő, dr. Hittrich Ödön, Rátz László, 
Kruttschnitt Antal, Arató Frigyes, Paulik János, Belicza András, Balogh István, Szigethy 
Lajos, Domanovszky Sándor, Adorján Ferenc, Hollós János, Arató István, Terényi György 
és dr. Mikler Károly egyet, aljegyző, mint bizottsági jegyző. 

IV. Pozsonyi theológiai akadémiai nagybizottság. (1923) 

Báró Sofymossy Lajos egy. felügyelő elnöklete alatt: a négy kerületi fölügyelő és 
a négy püspök, továbbá Kaczián János, Biszkup Béla, Bancsó Antal, Terray Gyula, 
Gyürky Pál, Scholtz Ödön, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a pozsonyi theol. akadémia igaz-
gatója: Draskóczy Lajos, a pozsonyi egyház kebeléből választott tagok és a pozsonyi theol. 
akadémia tanári karából választott egy tanár. 

IV/a. Pozsonyi theológiai akadémiai végrehajtó bizottság. 

Dr. Raffay Sándor elnöklete mellett: dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Kaczián János, 
Scholtz Ödön, dr. Kéler Zoltán" és dr. Szelényi Aladár. 

V. Egyetemes theológiai akadémiai bizottság. (1923.) 

Báró Solymossy Lajos egy. felügyelő elnöklete alatt: a négy kerületi felügyelő és 
a négy. püspök, továbbá Kaczián János, Biszkup Béla, Ziermann Lajos, Gyürky Pál, Beyer 
Teofil, Wagner G. Adolf, Dómján Elek, a pozsonyi, soproni és eperjesi theol. akadémiának 
igazgatói és a pozsonyi, soproni és eperjesi theológiai akadémia tanári karából választott 
egy-egy tanár. 

VI. Lelkészvizsgáló-bizottság. 

1. A bányai egyházkerületi osztály tagjai: dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Liedemann 
Frigyes, Kaczián János, Blatniczky Pál, Broschko G. Adolf; póttagok: Geduly Lajos, dr. 
Hittrich Ödön. 
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2. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai : lándori dr. Kéler Zoltán, Okolicsányi 
Gyula, Mihalovics Samu, Pröhle Henrik, Kovács Sándor, Rácz Vilmos; póttagok: Okályi 
Adolf,'dr. Szelényi Ödön, Belicza András. 

3. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai: dr. Berzsenyi Dezső, Farkas Elemér, 
Pröhle Károly, Stráner Vilmos, Scholtz Ödön, dr. László Kálmán; póttagok: dr. Ajkay 
Béla, Ziermann Lajos, Károlyi Imre, 'Zongor Béla. 

4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjai: dr. Meskó László, dr. Zelenka Lajos, 
Liptai Lajos, Paulik János, dr. Szlávik Mátyás, Dómján Elek; póttagok: Prok Gyula, Dras-
kóczy Lajos és Duszik Lajos. 

VII. Alkotmány- és jogügyi bizottság. 

Egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő vagy az ezen 
állások egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, 
a négy püspök, dr. Meskó László, Okolicsányi Gyula, Haviár Dániel, Berzsenyi Dezső, 
dr. Fischer Gyula, Tomcsányi V. Pál, dr. Kail Antal, br. Kaas Albert, dr. Petrovics Rudolf, 
dr. Rásó Lajos, Mihalovics Samu, Dómján Elek, Bakay Péter, Doleschal Lajos, Horváth 
Sándor (paksi), Takács Elek, Materny Lajos és hivatalánál fogva tagja az egyetemes ügyész, 
Sztehló Kornél. 

VIII. Pénzügyi bizottság. 

Egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és püspökök, Föld-
váry Elemér, Osztroluczky Miklós, Pranger József, dr. Radvánszky Antal, dr. Liedemann 
Frigyes, dr. Mikler Károly, br. Buttler Sándor, Okolicsányi Gyula Lichtenstein László, 
Mesterházy Ernő, Horváth Sándor (nagyvelegi), Izsó Vince, Sztehló Gerő, Gyürky Pál, 
Jánossy Lajos; hivataluknál fogva tagjai: az egyetemes ügyész, Sztehló Kornél, az egyetemes 
főellenőr, dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes pénztáros, Bendl Henrik és az egyetemes 
ellenőr, Szelényi Gyula. 

IX. Egyetemes számvevőszék. (1926) 

Zsigmondy Géza és Materny Lajos elnöklete alatt: Földváry Elemér, Broschko G. 
Adolf, Szeberényi Lajos (fóti), Mihalovics Samu, Szentiványi József, Ajkay Béla, Pözel 
István, Zsigmondy Dezső, Tóth József (fancsali). 

X Egyetemes számvizsgálóbizottság. (1926) 

Az egyetemes számvevőszék elnökségének elnöklete alatt: Kovács Andor, Gyürky 
Pál, Szeberényi Lajos (fóti), Zsigmondy Dezső. 

XI. Hrabovszky-alapítványi bizottság. (1923) 

Dr. Bánó Józef és Kaczián János elnöklete alatt : dr. Purgly Sándor, Majba Vilmos, 
Varsányi Mátyás és dr. Vetsey Aladár. 

XII. Hunfalvy-alapítványi bizottság. 

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

XIII. Egyetemes egyházi nyugdíj intézeti bizottság. 

Báró Solymossy Lajos egyet, felügyelő és Geduly Henrik elnöklete alatt : a bányai 
egyházkerület részéről Sztehló Kornél, Kaczián János, a dunáninneni egyházkerület részéről 
dr. Kéler Zoltán és Kiss István, a dunántúli egyházkerület részéről Bancsó Antal és Izsó 
Vince, a tiszai egyházkerület részéről Fürész Sándor és Liptai Lajos, hivatalból tagja az 
ügyvivő. 

XIV. Egyetemes levéltári bizottság. 

Sztehló Kornél és Kaczián János elnöklete alatt Sárkány Béla, Broschko G. Adolf 
és dr. Szigethy Lajos. 
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XV. Egyetemes adó alapi bizottság. 

Hivatalból tagok: az egyházkerületek elnökségei. Világi elnök: báró Solymosy Lajos 
egyet, felügyelő. Egyházi elnök: Geduly Henrik püspök. Jegyző: dr. Szelényi Aladár 
egyet, főjegyző. 

Választott tagok: a bányai egyházkerületből: Csipkay Károly, Szmik Lajos, Szeberényi 
Lajos (fóti), Broschko G. Adolf; 

a dunáninneni egyházkerületből : dr. Kail Antal, dr. Händel Béla, Mihalovics Samu, 
Balogh István. 

a dunántúli egyházkerületből : Varga Gyula, Szabó Kálmán, Berzsenyi Dezső, 
Radó Lajos; 

a tiszai egyházkerületből: Hevessy Bertalan, Hönsch Dezső, Materny Lajos 
Liptai Lajos. 

XVI. Luther-Otthont kezelő bizottság. 

Sztehló Kornél elnöklete alatt dr. Raffay Sándor, Rácz László, Bendl Henrik, Zsig-
mondy Géza, Zelenka Lajos, Peez Samu, Földváry Elemér, báró Radvánszky Antal, Szalay 
Sándor, Kaczián János, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Gobi Imre, dr. Szelényi Aladár, 
dr. Scholtz Oszkár, dr. Csengery Gyula, dr. Kralovánszky László. 

XVII. Egyetemes énekügyi bizottság. 

Kapi Béla elnök, Kapi Gyula (nyug. tanítóképző int igazgató, Sopron), Payr Sándor 
(theol. akad. tanár, Sopron), Kirchner Elek (ev. karnagy, Győr), Sánta Károly (nyug. lelkész, 
Budapest), dr. Kovács Sándor (theol. akad. igazgató, Budapest), Schmidt K.Jenő (főesperes, 
Pozsony), Csengey Gusztáv (nyug. theol. akad. tanár, Eperjes), ifj. Kapi Gyula (tanítóképző-
int. tanár, Eperjes), Jeszenszky Károly (lelkész, Mezőberény), Sztehló Gerő (lelkész, Beszterce-
bánya), Szauer Frigyes (tanító, Újverbász), Paulik János (lelkész, Nyíregyháza), Vietorisz 
József (gimn. igazgató, Nyíregyháza), Keviczky László (lelkész, Kondoros), Holéczy Zsig-
mond (lelkész). 

XVIII. A Selmecbányái liceumi főgimnázium kormányzótestülete (1921). 

Farbaky István elnöklete alatt Becker Nándor, Bodó János, Boleman Géza, Fekete 
István, Fizély Károly, Földváry Elemér, Grillusz Emil, Händel Vilmos, Hornik Gyula, 
Ivánka István, Jezsovits Károly, Joerges Ágost, Kachelmann Farkas, Kachelmann Károly, 
Király Ernő, Kiss István, Kosztolányi István, Okolicsányi Gyula, Osztroluczky Géza, id. 
Oszvaldt Gusztáv, Raab Károly, Réz Géza, Schelle Róbert, Sobó Jenő, Suhajda Lajos, 
Szever János, dr. Vitális István, gróf Zay Miklós, Zsámbor Pál. 

XIX. Lelkészsegélyezési alap bizottság. 

Dr. Zsigmondy Jenő és dr. Raffay Sándor elnöklete alatt Kaczián János, Duszik 
Lajos, továbbá hivatalból Sztehló Kornél egyetemes ügyész, Bendl Henrik egyetemes pénz-
táros és dr. Szelényi Aladár egyetemes főjegyző. 

XX. Üllői-úti házépítő bizottság. 

Dr. Zsigmondy Jenő és dr. Raffay Sándor elnöklete alatt Sztehló Kornél, dr. Kéler 
Zoltán, Kaczián János, dr. Liedemann Frigyes, dr. Szelényi Aladár, dr. Scholtz' Oszkár. 

XXI. A theol. fakultás ügyében kiküldött bizottság. 

Dr. Zsigmondy Jenő és Geduly Henrik elnöklete mellett Kapi Béla, dr. Raffay Sándor, 
Osztroluczky Miklós, dr. Polner Ödön, dr. Szelényi Aladár, dr. Mikler Károly, dr. Kéler Zoltán, 
Szeberényi Lajos Zsigmond, Schmidt Károly Jenő, Pröhle Károly és a theológiák igazgatói. 
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XXII. Az 1848: XX. t.-c. végrehajtása kérdésében kiküldött bizottság. 

Dr. lándori Kéler Zoltán és Kapi Béla elnöklete alatt dr. Raffay Sándor, dr. Polner 
Ödön, Scholtz Ödön, dr. Zergényi Jenő, dr. Meskó László, Zsilinszky Mihály, dr. Mikler 
Károly, dr. Szelényi Aladár, Meskó Pál, br. Kaas Albert, br. Prónay György, Scholtz 
Ödön, Kovács Andor, Sztehló Kornél, Krug Lajos, Liptai Lajos, dr. Szlávik Mátyás. 

XXIII. Az evang. deáksegélyezési bizottság. 

Dr. Raffay Sándor püspök elnöklete mellett báró Radvánszky Antal, Földváry 
Elemér, Zsigmondy Dezső, Kaczián János, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Rosenauer Lajos, 
Kralovánszky László. 

XXIV. A külügyi egyezményi bizottság. 

A püspökök, dr. Zsigmondy Jenő és dr. Kéler Zoltán ker. felügyelők, Sztehló Kornél 
egy. ügyész, dr. Szelényi Aladár egy. főjegyző, dr. Zergényi Jenő és br. Kaas Albert. 

XXV. A zsinatot előkészítő bizottság. 

Az egyházkerületi felügyelők és püspökök, Földváry Elemér, br. Kaas Albert, dr. 
Liedemann Frigyes, Kaczián János, dr. Szeberényi L. Zsigmond, dr. Hittrich Ödön, Szüsz 
Lajos, dr. Kail Antal, Okolicsányi Gyula, Rákóczy ístván, Balogh Ödön, Mihalovics Samu, 
Belicza András, dr. Kovács Sándor, dr. Zergényi Jenő, dr. Mesterházy Ernő, Pálmai 
Lajos, Stráner Vilmos, dr. Pröhle Károly, Hollós János, Krug Lajos, dr. Zelenka Lajos, 
dr. Mikler Károly, Liptai Lajos, Paulik János, Adorján Ferenc, Gerhardt Béla és Kubácska 
István 



« 

TARTALOMJEGYZÉK. 

Jelenlevők jegyzéke 1 
1. A közgyűlés megnyitása és dr. Zsigmondy Jenő ker. felügyelő megnyitó beszéde 2 
2. Jegyzőkönyvhitelesítő bizottság kiküldése 4 
3. Egyetemes főjegyző évi jelentése 4 
4. Az elszakított felsőmagyarországi és délvidéki lelkészek hazafias nyilatkozata ... 7 
5. Megemlékezés Szentiványi Árpád, dr. Baltik Frigyes, Bognár Endre és Wagner 

Gézáról, valamint gróf Tisza István és Tüdős Istvánról 7 
6. Köszönetnyilvánítás az amerikai testvéreknek 7 
7. dr. Kéler Zoltán dunáninneni egyházkerületi felügyelő üdvözlése 7 
8. A napidíjak megállapítása ... ... ... ... 7 
9. Az egyetemes törvényszék és bizottságok választása (34 ) 7 

10. Az újonnan választott bírák eskütétele ..T 9 
11. A trianoni békeszerződésnek egyházunkat érdeklő kérdéseiről ügyészi vélemény 

és egyezségi bizottság kiküldése ... 9 
12. Köszönetnyilvánítás a protestáns világszövetségnek * 9 
13. Az 1848:20. t.-c. végrehajtásának kérdése (22.) 9 
14. Az egyetemes evangélikus egyház integritása 9 
15. A soproni felső egyházmegye hazafias nyilatkozata 9 
16. Jelentés egy erdélyi—bánáti egyházkerület létesítéserői 10 
17. Felebbezés a nagyhonti egyházmegyének a nógrádi egyházmegyébe történt ideig-

lenes beosztása ellen 10 
18. Jelentés a dunáninneni kerület püspöki állásának be nem töltéséről 10 
19. Határozat a zsinat tartás kérdésében 10 
20. A főjegyzői iroda szervezése 10 
21. Jelentés a katonai lelkészet ügyének állásáról (27.) 10 
22. Indítvány a földreformmal kapcsolatban 11 
23. A lelkészi fizetések rendezésének kérdése (23.) 12 
24. Indítvány a hiványok revíziója tárgyában 12 
25. Szerződés az amerikai egyetemes egyházzal 12 
26. Indítvány a vasárnapi munkaszünet tárgyában 13 
27. Indítvány a haza-és egyházellenes társulatok tárgyában 14 
28. Indítvány a tanárok és tanítóknak az egyházi életbe nagyobb mértékben való 

bevonása iránt 14 
29. Indítvány egyházi ének ügyben 14 
30. Indítvány a fogházi istentiszteletek díjazása tárgyában 14 
31. Az egyházi ingatlanok törzskönyvezése . 14 
32. Az iskolai célú ingatlanok áttelekkönyvezése 14 
33. A dunáninneni egyházkerület felterjesztése a Luther Otthon ügyének megvizs-

gálása tárgyában 14 
34. Indítvány a pénzlebélyegzés alkalmával visszatartott 50°/o soronkívüli visszautal-

ványozása iránt 14 
35. Felebbezés Orosházának a lelkészek háborús segélyezése tárgyában hozott hatá-

rozata tekintetében 14 



47 

Jegyzőkönyvi 0 1 d a l 
pont 

36. Felebbezés a szarvasi tanítónőképző elhelyezése ügyében 15 
37. A dunántúli Luther szövetség alapszabályai 15 
38. Az országos evangélikus szövetség bejelentése megalakulásáról 15 
39—48. A pozsonyi theol. akad. nagybizottság jelentései 15 
49. Az egyetemes theol. nagybizottság jelentése a soproni theol. akadémiának 1918/19. 

és 1919/20. évi működéséről : . 17 
50. Kiss Jenő soproni theol. tanár véglegesítése 17 
51. Ugyanezen bizottság jelentése az eperjesi theol. akad. 1918/19. évéről és a foly-

tatólagos eseményekről 17 
52. Dr. Szlávik Mátyás költözködési költségeinek utalványozása 17 
53. Lelkészi vizsga tételére engedély Varga Jánosnak ... 17 
54. A szak- és lelkészi bizonyítványok kiadásának engedélyezése Jakobi Viktor részére 17 
55. A theol. fakultási bizottság jelentése 18 
56. A tanügyi bizottság jelentése a leányközépiskolák szervezeti és rendtartási szabály-

zatának nyilvántartása tárgyában 18 
57. Tervezet az egyetemes tanügyi előadó munkakörének szabályrendelete tárgyában 18 
58. Tanügyi bizottság jelentése a miniszteri rendeletek közlése tárgyában 18 
59. Egyetemes evangélikus tanítónőképző-intézet létesítésének nyilvántartása 18 
60. A vallástanítási bizottság átszervezése 18 
61. A vallástanítási vezérkönyv pályadíja 18 
62. A vallástanítási reform tárgyában adatgyűjtés 18 
63. A világháborúban hősi halált halt tanárok, tanítók és egyéb egyházi tisztviselők 

emlékének megörökítése 19 
64. Felterjesztés az igazolatlanul mulasztó tankötelesek bírságolása tárgyában 19 
65. Indítvány a „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában" imaszerű fohász alkal-

mazása tárgyában 19 
66. Indítvány a vallástanítási tanterv módosítása és megfelelő vallástanítási könyvek 

megírása tárgyában 19 
67. Határozati javaslat a hadbavonult tanítók helyettesítésére kirendelt állami elemi 

iskolai tanítók javadalmazása tekintetében 19 
68. Határozati javaslat a középiskolai I-ső osztályba való felvételi vizsga törvényhozási 

úton való szabályozása tárgyában 19 
69. Határozati javaslat a közgazdasági és társadalmi ismereteknek a középiskolák tan-

tervébe való beillesztése, a földrajz beható tanítása és a gyorsírásnak kötelező 
tantárgyként való felvétele tárgyában kiadott miniszteri rendeletek folytán... ... 20 

70. Határozati javaslat a népiskolai tanítók és tanítónők képesítéséről és továbbkép-
zéséről kiadott miniszteri szabályzat tárgyában 20 

71. Határozati javaslat az iskolai könyvtárak rendezése tárgyában ... ... ... ... 20 
72. Határozati javaslat a fontosabb tanügyi kormányrendeletek végrehajtásának egysé-

ges módjáról 20 
73. Felterjesztés a vallástannak az iparostanonc-iskolákban rendes tantárgyként való 

tanítása tárgyában 20 
74. Vértesi Zoltán „keresztyén vallástan" című tankönyvének engedélyezése 20 
75. A statisztikai adatok beszolgáltatása 20 
76. Határozat a szabadoktatási tanácsok szervezése tárgyában 21 
77. Az egyetemes nyugdíjintézeti h. ügyvivő jelentése (88.) 21 
78. Nyugdíjintézeti ügyvivő helyettesítése 21 
79. Jelentés a váci siketnéma-intézetről (92.) 22 
80. Jelentés a Hrabovszky alapítványról (93.) 22 
81. Az egyetemes evangélikus gyámintézet jelentése (97.) 22 
82. Az országos ág. hitv. evang. misszió egyesület jelentése (103.) 22 
83. A Luther Társaság jelentése (99.) 23 
84. A Luther Otthon felügyelőbizottságának jelentése (104.) 23 
85. Az 1918. és 1919. évi egyetemes számadás (108.) 26 
86. Az egy. számvevőszék jelentése a kerületek számadásairól (109.)... ... 29 
87. Az 1920.. és 1921. évi. egyet költségelőirányzat (131,) , f 31 
88. A lelkészsegélyezési alap bizottságának jelentése (132.) 35 
89. A közalapi járulékok megállapítása (133.) 36 

^0~7TközäIapi jövedelem felosztása ( 134.) 36 
91. jelentés a közalapi segélyek hováfordításáról (135.) 36 
92- Az adóalap! .bizottság jelentése (136) ... ... ... ... ... 37 
93. À közigazgatási államsegély folyósítása 37 
94. À közgyűlési kiküldöttek költségei 37 



48 

Jegyzőkönyvi 

pont Oldal 

95. A nyugdíjasok, özvegyek és árvák és az átmenetileg nyugdíjazott lelkészek és 
özvegyek háborús segélyezése (113., 114.) 37 

96. A pozsonyi theol. tanároknak az állami nyugdíjintézetbe történt átlépésével kap-
csolatos elszámolás ( 120.) 37 

97. A szarvasi árvaház segélyezés iránti kérvénye (122.) 37 
98. Jelentés az üllői-úti ház kezeléséről (100) 37 
99. Az üllői-úti ház építése kérdésében kiküldött bizottság jelentése (101.) 38 

100. A jubiláris szeretetház alapra vonatkozó gyűjtés folytatása (21.) ... ; 38 
101. Az egy lelkészválasztási szab. rend. előkészítése (30.) 38 
102 Jelentés a Róth—Teleki-féle ösztöndíj kiosztásáról (90.) 38 
103. A Hunfalvy alapítvány bizottság jelentése (91.) 38 
104. Az alapokról és alapítványokról készítendő tájékoztató kimutatás (139.) 39 
105. Püspöki jelentések a lelkészképesítő vizsgálatokról és lelkészavatásokról (94.) ... 39 
106. A levéltári bizottság jelentése (89.) 39 
107. Nyilvántartott ügyek (143.) 39 
108. Nyilvántartott miniszteri felterjesztések (144.) 39 
109. A közgyűlés berekesztése 40 

FÜGGELÉK. 
I. Az egyetemes tisztviselők és a bizottságok tagjainak névsora 41 

\ \ 

Ifj. Kellner Ernő Budapest, V., Csáky-utca 10. 52628 




