
A magyarországi ágostai hitv. evang. keresztyén egyház 

1921. évi november hó 10—11-ik napjain megtartott 

RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZÖKÖNYVE. 
A gyűlés Báró Solymossy Lajos egyetemes egyházi és iskolai felügyelő és Geduly Henrik, mint a 

hivatalára nézve legidősb püspöknek, elnöksége alatt tartatott meg. 

Az ülésen jelen voltak: 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: 

báró Solymossy Lajos, egyet, egyházi és iskolai 
felügyelő ; 

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

dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a tanügyi bizottság 
elnöke ; 

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

démiai dékán és egyet. törv. biró; 
Sztehló Kornél, egyetemes ügyész; 
Bendl Henrik, egyetemes pénztáros ; 
Szelényi Gyula, egyetemes ellenőr; 
Góbi Imre, egyetemes levéltárnok; 

Geduly Henrik, mint hivatalára nézve legidősb 
püspök ; 

Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző; 
Belicza András, egyh. egyet, aljegyző; 
Tóth József (Fancsal), egyh. egyet, aljegyző; 
báró Radvánszky Antal, egyetemes gyámintézeti 

világi elnök; 
Draskóczy Lajos, theológiai akadémiai igazgató; 
Stráner Vilmos, theológiai akadémiai igazgató; 

dr. Meskó László, dr. Zergényi Jenő, dr. Zelenka 
Lajos, dr. Fischer Gyula, dr. Polner Ödön, 
Rácz László; 

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 : 
i 

Horváth Sándor (paksi), Sárk^ 
Gyula, Liptai Lajos, Balog István, Kruttschnitt 
Antal, dr. Kovács Sándor, Dómján Elek, 
Csővári Géza. 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: 
dr. Zsigmondy Jenő, a bányai ker. felügyelője; 
Lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni kerület 

felügyelője ; 
Meskó László, a tiszai kerület felügyelője; 

Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke; 
dr. Raffay Sándor, a bányai kerület püspöke;' 
Kiss István, mint a dunáninneni kerület hivatalára 

nézve legidősb főesperese. 

Földváry Elemér, báró Radvánszky Albert, báró 
Prónay György, báró Kaas Albert, dr. Sailer 

-Vilmos; 

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: 

dr. Szeberényi L. Zsigmond, Kruttschnitt Antal, 
Kovács Andor, Bartos Pál, Blatniczky Pál, 
Geduly Lajos. 

dr. Hittrich Ödön budapesti és dr. Osváth Gedeon aszódi főgimn. igazgatók. 



1. b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 
dr. Haberern J. Pál, Szmik Lajos, dr. Liedemann 

Frigyes, dr. Kralovánszky László, Sárkány 
Ernő, Sárkány László, Mózer Róbert, dr. Szon-
tagh Antal, dr. Scholtz Oszkár, dr. Mészáros 
Gyula ; 

Majba Vilmos, Sommer Gyula, Jakabfi György, 
$aguly János, Broschkó G. Adolf. 

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

a) Megbízó-levéllel: 

báró Prónay Dezső, Okolicsányi Gyula; | Balogh István, Belicza András. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Rákóczy István, dr. Rásó Lajos, dr. Händel Béla, 
dr. lándori Kéler Bertalan, Kirchner Gyula; 

Piri Károly, Dedinszky Aladár, Kirchner Rezső, 
Csővári Géza, Gáncs Aladár, Nagy Lajos. 

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: 
f 

dr. Mesterházy Ernő, Radó Lajos, Mihály Gyula, | Fenyves Ede, Zongor Béla, dr. Pröhle Károly, 
Ajkay Elemér, Bélák Lajos; | Németh Károly, Takács Elek, Hérints Lajos. 

Hollós János soproni főgimn. igazgató. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 
Radó Gyula, dr. Zergényi Jenő, dr. Fischer 

Gyula, dr. Mihályi Kálmán, Mihályi Sándor, 
dr. Krenner György, Hetvényi Lajos, Stráner 
Vilmos, Csemez István, Arató István, dr. Ittzés 
Zsigmond, Kirnbauer Lajos, Szabó Kálmán, 
dr. Fischer Kálmán; 

Czipott Géza, Isó Vince, Szalay Mihály, Kovács 
Zsigmond, Magyary Miklós, Breyer Jakab, 
Nagy Ferenc, Zsiray Lajos, Vértesi Zoltán, 
Mesterházy László, Ziermann Lajos, Horváth 
Lajos, Schöll Lajos, Horváth Sándor, Wagner 
Ádám, dr. Tirtsch Gergely, dr. Mohácsy 
Lajos, Haniffel Sándor, Szabó János, Kutas 
Kálmán, Eősze Zsigmond, Fodor Miklós, 
Müller Róbert, Baldauf Gusztáv, Mühl Lajos, 
Varga Gyula. >> 

« 
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: 

Paulik János, Dómján Elek, Tóth József, Duszik 
Lajos, Nemes Károly, Hronyecz József, Szelényi 
Endre, Marcsek János. 

Adorján Ferenc nyíregyházai leánygimnáziumi, Moravszky Ferenc nyíregyházai főgimnáziumi igazgatók. 

dr. Tomcsányi Vilmos Pál, Lichtenstein László, 
dr. Horvay Róbert, Hönsch Dezső, Gerhardt 
Béla. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Bányai Béla, Fürész Sándor, Zorkóczy Samu ; | Krieger Mihály. 

1. (Sz.) A gyámintézet által rendezni szokott istentisztelet a közgyűlést megelőző napon tar-
tatván meg, amelyen dr. Pröhle Károly, soproni theol. tanár, mondott nagyszabású beszédet, — a köz-
gyűlést az egyetemes egyház egyházi elnöke, Geduly Henrik püspök, nyitotta meg magasan szárnyaló 
imával. Ezután a közgyűlés tagjai helyüket elfoglalván, báró Solymossy Lajos, egyetemes felügyelő, 
üdvözli a megjelenteket és megállapítván, hogy az egyházkerületek kiküldöttei kellő számú megbízó-levelet 
mutattak be és így a közgyűlés határozatképes, azt megalakultnak jelenti ki és ennek megtörténte után 
beterjeszti és felolvassa a következő megnyitó beszédet s egyúttal az E. A. szerint beterjesztendő évi jelentését : 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Nem akarok ismétlésekbe bocsájtkozni, nem akarom mélyebbre sza-
kítani a sebeket, melyek mindnyájunk szívében Magyarhon szerencsétlen sorsának tudatától sajognak, 
eléggé kifejtette azokat a múlt évi egyetemes közgyűlés alkalmából az engem helyettesítő kerületi felügyelő úr 
Azóta siralmasabb eset nem fordult elő az ország életében, mert hiszen Nyugatmagyarország elveszte is 
a már ismert tények közé sorolható. A helyettesítő kerületi felügyelő úr beszédének azon része, melyben 
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azon véleményének adott kifejezést, hogy a nehéz időkben az egyháznak erélyes kezekre, odaadó és buzgó 1. 
vezetőre lett volna szüksége, aki az egyetemes egyház jogait s érdekeit erélyesen megvédje s akinek 
irányító intézkedésétől várta volna a szabadulást a válságos helyzetből — akkor az egyetemes felügyelő 
távol volt és kétségessé tette a vele való érintkezés és közlekedés lehetőségét — fájdalmasan érintett. Tele 
ambícióval foglaltam el állásomat és minden igyekezettel és buzgalommal tettem volna eleget hivatásom-
nak, mert hisz soha életemben nem vállaltam hivatást csak azért, hogy az elnyert címmel és méltósággal 
hízelegjek magamnak s azzal dicsekedjem, tanuk reá azok, akik engem tanítottak s akik velem együtt 
dolgoztak. Jöttem volna én szívesen, de nem jöhettem. — A panasz ellen azonban nekem is van pana-
szom. A Budapesten székelő vezető egyének is megtehettek volna annyit, hogy engem közléseikkel fel-
keressenek. Úgy nézett ki a dolog, mintha szándékosan kerülnék a velem való összeköttetést. 

Egész távollétem alatt emlékem szerint késő ősszel egy jegyzőkönyvet kaptam és az egyetemes 
főjegyző úrtól egy levelet, melyben figyelmeztet, hogy az egyetemes gyűlést meg kellene tartani. Ez a 
levél is jóval a közgyűlés megtartása után jutott hozzám. Nem szoktam magam mentegetni, de, ha úgy 
gondolja a tisztelt egyetemes közgyűlés, hogy mulasztást követtem el, még akaratomon kívül is — becses 
elnézését kérem. Jóval előbb, mielőtt Budapestről eltávoztam, megalkottam az elnöki tanácsot a püspök 
urak, kerületi felügyelők és egyetemes főjegyzőből, tehát az egyetemes egyház ügyeiben minden kerületre 
nézve jártas és tapasztaltabb egyénekből, mint jó magam, tehát az egyház ügyének védelme, irányítása 
jobb kezekben nem lehetett, köszönöm is nekik egyúttal szíves buzgalmukat és fáradozásaikat minden 
téren, bár azt hiszem, sok felesleget végeztek mindaddig, míg a viszonyok folyton változtak és normálisabb 
rányba nem jutottak, mert nem jó mindenre azonnal reagálni. Az előrelátó gondosság nem hiányzott tehát 
nálam. — Önálló és kezdeményező intézkedést tehet az egyetemes felügyelő, de hogy állandó változó viszo-
nyok között érdemes-e, célszerű-e, felette kérdéses. Ha az igen tisztelt egyetemes egyház bölcsesége ambicionál-
tabb, buzgóbb és tehetségesebb embert óhajt az élére állítani, megsértve nem leszek, szerényen visszalépek 
és az egyház színteréről eltűnök. Alkotmányos úton választatván meg, alkotmányos megnyilvánulást kérek ! 

Ezek után áttérek évi jelentésemre. 
A múlt év december hő 9-én tartott egyetemes közgyűlésnek alkalma volt meghallani mindazon 

nevezetesebb eseményeket, amelyek egyházunk életében az 1918. év október havától kezdve a közgyűlés 
napjáig előfordultak és amelyek az egyházi életben nagy rázkódtatásokat idéztek fel, így azok ismét-
lesébe nem bocsájtkozom. 

Fájdalmasan kell megemlékeznem a református testvéregyházat ért veszteségről, Petri Elek, duna-
melléki püspök haláláról. Az egyházunkkal való jóviszonyt szorgalmazta, velünk testvéri egyetértésben 
működött, miáltal halála minket is fájdalmasan érint. Emlékét mi is megőrizzük. Indítványozom, hogy 
emlékét jegyzőkönyvben örökítsük meg és erről a református egyház konventjét értesítsük. 

A református testvéregyház örömében is részvettünk. Balogh Jenő, dunántúli főgondnok és 
dr. Ravasz László, dunamelléki püspök, beiktatása alkalmából egyet, egyházunk együttérzésének azáltal 
is kifejezést adott, hogy beiktatásukon magát képviseltette. Indítványozom, hogy a református egyház 
konventjét együttérzésünkről jegyzőkönyvi kivonatban értesítsük. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztertől 69,892—1921. II. szám alatt leirat érkezett, melyben 
közli, hogy a minisztertanács elvben hozzájárult egy protestáns tábori püspöki állás szérvezéséhez s fel-
kérte a közös protestáns bizottságot, hogy ezen kérdésben kívánságait közölje. A kérdés tárgyalására a 
közös bizottság albizottságot küldött ki, mely albizotíság a püspöki állás szervezésére szabályzatot dol-
gozott ki, melyet megvitatás céljából a református konvent elé terjesztett. A református konvent egy 
másik szabályzatot dolgozott ki, melyet a zsinathoz beterjeszteni rendelt. A szabályzatot a közös bizott-
ság is újból tárgyalván, azt elfogadta és a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez terjeszteni határozta. Az 
egész kérdés egyébiránt a tárgysorozatba fel van véve és bővebben tárgyalva lesz. 

A főjegyzői iroda referensi állására Liptay Lajos főesperes, majd ennek távoztával Kuthy Dezső 
lelkész neveztetett ki. Az iroda helyiségéül az egyetemes levéltár első szobája jelöltetett meg. 

A német birodalmi kultuszminiszter a halle-wittenbergi egyetemmel kapcsolatos bibliotheca 
hungarica-t egy Haliéból kapott levél szerint Berlinbe rendelte átvinni a berlini magyar intézet haszná-
latára, ami ellen ugyan tiltakozásunkat jelentettük be, azonban, utóbb kapott értesülés szerint, a könyvtár 
mégis Berlinbe szállíttatott. 

A kultuszminiszter 113,240—1920. számú rendelettel a magyarországi középiskolák rendtartását 
közvetlenül a gimnáziumoknak küldte meg. Az eljárásnak ez a módja alkotmányellenes, miből kifolyólag 
felkértük a püspököket, hogy szólítsák fel az összes iskolákat, hogy a rendtartást saját véleményükkel 
az egyetemes tanügyi bizottsághoz küldjék fel. 

Az elmúlt év folyamán külföldi vendégei is voltak egyházunknak. Dr. Söderblom svéd érsek 
megbízásából Nystedt, dalai svéd lelkész, járt közöttünk egyházunk helyzetének tanulmányozása céljából. 
Megtekintette nevesebb egyházi intézményeinket is. Dickinson, a World Alliance főtitkára, ugyancsak 
meglátogatta egyházunkat. A svéd és angol vendég tiszteletére egyaránt ünnepélyes fogadtatást rendeztünk 
a deáktéri templomban. Köztünk járt egyházunk amerikai barátja, Dr. Morehead tanár is, aki átvizsgálta 
az amerikai segélyről szóló számadásokat, azok feletti megelégedésének adván kifejezést. 

Egyházunk felhívást kapott, hogy a Krisztus egyházainak világkonferenciájába tagokat küldjön ki. 
A konferencia bizottságába megneveztettek: Dr. Raffay Sándor, Pelényi János és báró Kaas Albert. 

De nemcsak a Krisztus egyházaival általában, hanem különösen a mi hitünkbeli testvérekkel is 
kereste egyházunk az érintkezést, a külföldi evang. egyházakkal. A wormsi jubiláris ünnepen megjelent 
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1—6. egyházunk képviseletében Kuthy Dezső, koszorút is helyezvén a Luther-szobor talapzatára. Az eisenachi 
jubileumi ünnepen Dr. Raffay Sándor és báró Kaas Albert képviselték egyházunkat. Belépett egyházunk 
az Általános lutheri-evangélikus konferenciába is, amelynek ezidei ülésszakán Dr. Raffay Sándor volt 
egyházunk képviselője. A Német Evang. Egyházi Szövetség megalakulása és az ezzel kapcsolatos eisen-
achi Luther-ünnep alkalmából Dr. Raffay Sándor volt egyházunk üzenetének tolmácsa, aki az utóbbi 
hetekben Hollandiában és Angliában is járt, ahol a vallásról, mint a világbéke megvalósításának tényező-
jéről tartott előadást. Itt említem meg azt is, hogy egyetemes egyházunk a wormsi jubileum alkalmából 
üdvözlő irattal fordull a világ evangélikusaihoz. 

Szarvason megnyílt a Luther-árvaház, amelynek felszereléséhez Pedlow kapitány, az amerikai 
bizottság elnöke, félmillió korona értékű anyagot adott. Indítványozom, hogy az egyetemes egyház 
mondjon érte köszönetet. 

A változott politikai és területi viszonyokra való tekintettel, különösen költségkímélés szempontjából, 
célszerűnek tartottuk felhívni a dunáninneni és a tiszai egyházkerületet, hogy ideiglenesen adminisztráció 
szempontjából egyesüljenek oly formában, hogy a tiszai kerület ne válasszon ker. felügyelőt, hanem 
vállalja a dunáninneni kerület felügyelőjét, a dunáninneni kerület pedig ne válasszon püspököt, hanem 
vállalja a tiszai kerület püspökét. Amint tudomásomra jutott, a kerületek ezen álláspontot nem fogadták 
el, sőt a tiszai kerület már meg is választotta, be is iktatta felügyelőjét, akit ez alkalomból melegen üdvözlök. 

Nem akarván az egyetemes gyűlés drága idejét kinyújtani, sem az igen tisztelt tagok figyelmét 
túlságosan igénybe venni, sem ismétlésekbe bocsájtkozni, mert, amit jelentésembe még fölvehetnék, annak 
jórésze úgyis tárgyalás alá kerül — jelentésemet befejezem, a közgyűlés munkájára Isten áldását kérem, 
a Közgyűlés tagjaihoz azon kéréssel fordulok, szíveskedjenek fölszólalásaikat mérsékelni, szorosan a 
tárgynál maradni és röviden beszélni, mert rövid beszéddel könnyebben megérthetők lesznek. 

Az egyetemes közgyűlés egyetemes felügyelő jelentését és annak külön határozatot 
nem igénylő pontjait tudomásul veszi és Geduly Henrik püspök indítványára az egyetemes 
felügyelő irányában bizalmát fejezi ki; báró Kaas Albert közgyűlési tag indítványára pedig 
kimondja, hogy a helyettes elnökséget támogató elnöki értekezletre tovább szükség nincs és az 
értekezleti tagoknak az egyház érdekében kifejtett ténykedésükért köszönetet mond és a fel-
mentvényt megadja. Végül az ügyrend értelmében a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére az 
elnökség elnöklete mellett, a jegyzői karon kívül kiküldi Dr. Raffay Sándor, Dr. Kéler Zoltán, 
Dr. Liedemann Frigyes, Kaczián Jánoé és Broschko G. Adoff közgyűlési tagokat. 

2. (Sz.) Az egyetemes felügyelő jelentésével kapcsolatban 
az egyetemes gyűlés melegen üdvözli Dr. Meskó Lászlót, a tiszai egyházkerület újonnan 

megválasztott és beiktatott felügyelőjét, úgyszintén a testvér református egyház újonnan beiktatott 
dunántúli főgondnokát, Dr. Balogh Jenőt és dunamelléki püspökét Dr. Ravasz Lászlót és erről 
a ref. konventet értesíti. 

3. (Sz.) Ugyancsak az egyetemes felügyelő jelentése kapcsán 
az egyetemes közgyűlés mély megilletődéssel emlékezik meg Csipkay Károly egyet, 

törvényszéki bíró elhunytáról, kinek emlékét jegyzőkönyvileg megörökíti; hasonló őszinte 
kegyelettel örökíti meg a testvér református egyház halottjának, Petri Elek, dunamelléki püspöknek 
emlékét és erről a ref. egyház konventjét értesíti. ' 

4. (Sz.) Az egyetemes felügyelő jelentésében foglalt indítványhoz képest 
az egyet, közgyűlés hálás köszönetét fejezi ki Pedlow kapitánynak, az amerikai Vörös 

Kereszt Egyesület megbízottjának, azon bőséges adományért, mellyel a Szarvason megnyílt 
Luther árvaház felszereléséhez járulni szíves volt. 

5. (Sz.) Ezután a bizottságok választásának kérdésével kapcsolatban jelenti egyet, főjegyző, hogy 
Góbi Imre tanügyi bízottsági előadó ezen állásáról lemondott és hogy Mihalovics Samu és Liptai 
Lajos szintén különböző bizottságokban elfoglalt állásaikról való lemondásukat jelentették be. 

Az egyet, közgyűlés a bejelentett lemondásokat tudomásul veszi, egyúttal elhatározza, 
hogy az elszakított területen levő tisztviselők, törvényszéki bírák és bizottsági tagok hivatásuk-
ban gátolva lévén, helyettesítésükre új tagokat választ és így elsősorban egyet, egyházi főjegy-
zőnek megválasztja Bancsó Antalt, az egyetemes aljegyzők helyettesítésére Tóth Józsefet és 
Belicza Andrást ; a további választások nem lévén előkészítve, a közgyűlés azok megejtését 
a délutáni ülés első tárgyául jelöli meg és ugyanakkor fog határozni dr. Kéler Zoltán és 
dr. Meskó László törvényszéki bíráknak, valamint Sztehló Kornél, Kaczián János, dr. Mágócsy-
Dietz Sándor és dr. Szelényi Aladárnak a Luther-Otthon bizottságban elfoglalt állásaikról 
történt lemondásáról. 

6. (Sz.) Tárgyaltatik a dunáninneni egyházkerület felterjesztése egyetemes egyházunknak a 
magyar és cseh kormányok tárgyalásainál való képviseltetése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés figyelemmel arra, hogy múlt évi jegyzőkönyvének 11. pont-
jában már intézkedett a szomszéd államokkal való tárgyalások tekintetében, pótlólag felhatal-
mazza a kiküldött bizottságot, hogy ezen tárgyalásokon magát egy vagy két tagjával kép-
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viseltesse és hogy, amennyiben ehhez forma szerinti megbízás volna szükséges, azt az egyet. 6—12« 
egyház nevében az egyet, elnökség fogja kiállítani. A bizottság kiküldött tagjait ezen megbíza-
tásukban megerősíti és a bizottság elnökévé dr. Zsigmondy Jenő ker. felügyelő urat jelöli 
ki, végül elhatározza, hogy felterjesztésben megkeresi a külügyminisztert, hogy az egyez-
ményes eljárás folyamatba tételéről egyházunkat értesíteni szíveskedjék. 

7. Tárgyaltatik a dunáninneni egyházkerület felterjesztése az elszakított területek lelkészeinek 
helyzete tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés fentartva a múlt évi jegyzőkönyv 14. pontjában elfoglalt 
álláspontját, kijelenti, hogy amennyiben a hatalmak tilalma miatt az egyes egyházaknak a 
a kapcsolatot a magyarhoni egyetemes egyházzal fentartani nem lehetett, az elszakított 
területen működő lelkészek és egyházi tisztviselőktől nem kívánja, hogy azok hivatalukat 
elhagyják és nem tekinti az egyet, egyház érdekébe ütközőnek, ha a kényszerhelyzetből 
kifolyólag azokat a feltételeket teljesítik, amelyek ottmaradásukat lehetővé teszik. 

8. (Sz.) Olvastatnak az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása tárgyában beérkezett felterjesztések. 
Az egyetemes közgyütés a kérdést továbbra is nyilvántartja, egyúttal indokolt fel-

terjesztési intéz a kormányhoz, hogy a végrehajtás iránt mielőbb lépjen érintkezésbe az 
egyetemes egyházzal és az újabb sérelmeket orvosolja. 

9. (Sz.) Olvastatik a tiszai egyházkerület felterjesztése a haza belső békéjének megóvása tár-
gyában, melyben hangsúlyozza az egész polgárság együttműködésének szükségét és különösen óva int 
minden kulturharc kezdeményezésétől és kérve kér minden illetékes tényezőt, hogy kerüljenek minden 
olyan ténykedést, amely a jogos felekezeti érzékenység sérelmével jár, hogy így minden magyar szív minden 
energiája a haza egységes magasztos céljai szolgálatába zavartalan odaadással legyen odaállítható. 

Az egyet, közgyűlés a tiszai kerület felterjesztését magáévá teszi és az 1848. XX. t.-c. 
végrehajtása tárgyában beadandó felterjesztésbe ezen kérdést is felvenni rendeli azzal, hogy 
a felterjesztés szövegé' a protestáns közös bizottsággal közöltessék. 

10. (Sz.) Tárgyaltatnak a főrendiház reformjával kapcsolatban a kormány reformtervezetében 
foglalt egyházunkra sérelmes intézkedések orvoslása tárgyában beérkezett felterjesztések. 

Az egyetemes közgyűlés a magyar kir. kormány által a főrendiház megújítására 
vonatkozó törvénytervezetbe felvett azt a rendelkezést, hogy püspökeink és felügyelőink nem 
valamennyien tagjai a főrendiháznak, míg a római és görög kath. püspökök valamennyien 
tagjai — az 1848: XX. t.-c.-ben lefektetett vallásegyenlőség és viszonosság elvébe ütközőnek 
tekinti, ezen sérelem orvoslása tekintetében a kormányhoz felterjesztést intéz, amiről a protes-
táns közös bizottságot is értesíti. 

11. (Sz.) Olvastatik a tiszai egyházkerület tiltakozó felterjesztése a magyar nemzeti hadseregnek 
Kapisztrán János ferencrendi szerzetes védőszentsége alá való helyezésének terve ellen. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi az elnökségnek ez irányban tett intéz-
kedésé, mely szerint figyelemmel arra, hogy a nemzeti hadseregnek nemzetinek és magyar-
nak kell lennie, de nem felekezetinek, ezen tervbe vett intézkedés ellen sikerrel fellépett és 
további intézkedés szükségét nem látja. 

> 

12. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerületnek felterjesztése a vegyes házasságok érvényessége 
kérdésében, melynek kapcsán a jogügyi bízottság a következő jogvéleményt terjeszti elő : 

Az 1920-ban megjelent Codex iuris canonici nem tartalmaz jogszabályt, amely a vegyes vallású 
házasfelek között létrejött házasságot a megkívánt cantiók hiányában érvénytelennek mondaná ki. 
A Codex a vegyesházasságokat általában eltiltja és csak akkor enged felmentést a tilalom alól, ha a 
nem katholikus fél biztosítékot nyújt, hogy a katholikus felet vallásától való elpártolásra csábítani nem 
fogja és valamennyi gyermeket katholikus vallásban nevelteti. A sérelem reánk nézve abban van és ez 
nem új rendelkezése a kánoni jognak, hogy a vegyesházassághoz is a tridenti forma betartása 
megköveteltetik. Ezen. szabályból implicite az következik, hogy a római katholikus egyház nem a 
proprius parochus vagyis nem a katholikus fél parochusa előtt kötött vegyesházasságot érvénytelennek 
tekinti. Ezen szabály káros következményei enyhítésére szolgált hazánkban a Lombruschini-féle dekretumot 
és a Ne Temere dekretumot módosító pápai kijelentés azon intézkedése, amely a vegyés házasság 
megkötését Magyarországon a tridenti forma alól felmentette és ezáltal lehetővé tette, hogy a protestáns 
lelkész előtt kötött vegyesházasság is érvényesnek tekintessék. 

A protestáns közös bizottság 1909. évi szeptember 22-iki ülésében tárgyaltatott a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter leirata, amelyből és az ahhoz csatolt rendeletekből értesültünk, hogy 
a Sacra Congregatio de Sacramentis 1909. évi február 27-én 883 /= 8. szám alatt felvett jegyző-
könyve szerint: 

1. A magyar püspökök a vegyes házasságok tárgyában a római Szentszékhez kérvényt adtak be ; 
2. hogy a Congregatio tagjai .arra a kérdésre, mit kelljen tenni, azt az indítványt terjesztették 

elő, hogy figyelembe véve az adott esetben fennforgó különös körülményeket, kérelmezendő, hogy a 
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VU—1«. Szentséges Atya méltóztatnék a vegyes házasság dolgában a Németország részére 1906. évi január 18-án 
kibocsájtott „Provida" Constitutiót a S. C. Concilii 1908. évi február 1-én és március 28-án erről 
kiadott magyarázatai fenntartásával ez idő szerint a magyar királyságra kiterjeszteni. 

3. Ö Szentsége 1909. évi február 23-án megtartott audienciájában meghallgatván a Secretarinsa 
által tett előterjesztést, a főmagasságú atyák véleményét mindenben kegyesen helybenhagyni méltóztatott 
és ezenfelül kijelentette, hogy Magyarországon a Ne Temere kihirdetése után eddig a dekretum alak-
szerűségeinek mellőzésével kötött vegyesházasságokat, ha más akadály fenn nem forog, szintén érvényesnek 
kívánja tekinteni. 

A magyar püspöki kar a pápai döntés vétele után 1909. évi március 16-án tartott értekezletében 
egy instrukciót bocsájtott ki, amely az r. k. lelkészeket a döntés értelmében teendő eljárásra utasítja. 

Az új Codex megjelenése után akadtak egyes jogtudósok, akik azt a nézetet vallották, hogy a 
pápa most ismertetett döntése az új Codex folytán érvényét vesztette és a katholikus egyházi lapokban 
megjelent közleményekből is az következtethető, hogy a katholikus közvélemény erre az álláspontra 
helyezkedett. 

Ha ez a felfogás érvényesülne, megújulna az az áldatlan régi harc, amely hazánkban a vegyes 
házasság dolgában a felekezeti békét annyiszor megzavarta. 

Ennek a felfogásnak téves voltát azonban a leghitelesebb forrás, maga a Codex állapítja meg, 
amely a 4. Canonban rendeli : 

„Iura aliis quesíta, itemque privilégia atque indulta, quae, ab Apostolica Sede ad haec usque 
tempóra personis sive physícis sive moralíbus concessa, in usu adhuc sunt, nec revocata, intégra 
manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur." 

Minthogy a Codexben a római pápa által 1909-ben adott exemtió a Codexben kifejezetten 
visszavonva nincs, az ma is érvényben van. 

A jogügyi bizottság javaslata nyomán az egyet, közgyűlés ezen véleménye közlésével 
felkéri a püspököket, hogy a lelkészeket tanítsák ki, hogy a vegyes házasságkötések alkalmából 
a véleményben kifejtett állásponthoz alkalmazkodjanak és a vegyes házasságot kötni akaró 
feleket világosítsák fel, hogy házasságuk - még a kánoni jog szerint is érvényes, ha azt az 
evang. lelkész előtt kötik meg és hogy kötésük érvényességéhez nem szükséges a reverzális-
adás; ezen jogi megállapításról a vallás- és közoktatásügyi minisztert és a protestáns közös-
bizottságot értesíti. 

13. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerületnek felterjesztése a zsinattartás kérdésében, amelyben 
annak összehívását sürgeti és beterjeszti Békéscsaba kérelmét, hogy a zsinat Békéscsabán tartsa üléseit. 

Az egyet, közgyűlés ezen kérdésben fenntartja a mult évi 19. jegyzőkönyvi pont 
alatt hozott határozatát, a zsinat tartása helyének megállapítását szintén az elnökségre bízza 
és a kiküldött bizottság megbízatását továbbra is érvényben tartja ; abba Mihalovics Samu 
helyébe Kirchner Rezsőt választja meg és kimondja, hogy annak az egyet, felügyelő és az 
egyet, világi főjegyző is tagja. 

11. (Sz.) Egyetemes főjegyző jelenti a főjegyzői iroda szervezése tárgyában, hogy az előadói 
teendőkkel elsősorban Liptai Lajos menekült főesperes lett megbízva, kinek leikésszé történt megválasztása 
folytán való eltávozása után, Kuthy Dezső menekült lelkész lett megbízva. Javasolja, hogy ezen ideiglenes 
megbízás még egy további évre fenntartassék és hogy a szabályzat kidolgozása is egy további évre 
elhalasztassék, hogy a szerzendő tapasztalatok figyelembe vétessenek. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

15. (Sz.) Tárgyaltatik a múlt évi jegyzőkönyv 21. pontja kapcsán a katonai lelkészet ügye. 
Egyetemes főjegyző előterjeszti a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztertől érkezett leiratot, 

melyben közli, hogy a minisztertanács elvben hozzájárult egy protestáns tábori püspökség szervezéséhez 
és melyben felhív, hogy ennek szervezésére vonatkozólag az egyet, egyház kívánságai vele közöl-
tessenek. Miután a református egyház hasonló felszólítást kapott, a kérdés elintézését a protestáns közös 
bizottságra bíztuk, amely ismételt ülésezés után egy szervezeti tervezetet dolgozott ki, amely szerint a 
szervezendő közös protestáns tábori püspöki tisztet a református és evangélikus lelkészek sorából felváltva 
kinevezett lelkész töltené be. 

Az egyetemes közgyűlés, bár megfelelőbbnek tartaná, hogy egy külön evang. tábori 
püspök legyen, az ország mai anyagi viszonyaira való tekintettel, a maga részéről is jóvá-
hagyja a közös protestáns bizottság által egy közös protestáns tábori püspökség létesítése 
tárgyban kidolgozott tervezetet és megkeresi a m. kir. kormányt, hogy egyrészt a szervezést 
mielőbb vigye keresztül, másrészt addig is, míg ez megtörténik, a m. kir. honvédelmi 
minisztérium VIII-ik ügyosztályába osztassék be egy evang. és illetve egy ref. tábori lelkész 
hogy a folyó ügyeket ellássa és megszűnjék az a tarthatatlan helyzet, hogy a protestáns 
ügyeket más vallású tábori lelkész intézi ; végül megkeresi a reform konventet, hogy a püspöki 
állásra leendő jelölésnél, a két protest, egyház egymást kölcsönösen meghallgassa. 

10. (Sz.) Tárgyaltatnak az egyházkerületek felterjesztései a lelkészi fizetések rendezése tárgyában, 
melynek kapcsán egyetemes főjegyző előterjeszti a vallás- és közoktatásügyi miniszter 114.378/1921. II. számú 
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éiratát, melyben közli, hogy a lelkészek és egyházi alkalmazottaknak a közszolgálati alkalmazottak 16—24 . 
közé való felvétele, a pénzügyminiszter ellenzése folytán, nem volt keresztülvihető. Ezzel kapcsolatban 
tárgyaltatik a magyarhoni evang. lelkész egyesület eziránybani javaslata is, melynek nyomán 

az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy újabb felterjesztéssel él a m. kir 
kormányhoz, hogy ha már az összes lelkészek és egyházi alkalmazottaknak a közalkalmazottak 
sorába való felvétele nehézségekbe ütközik is, legalább azon lelkészeket, theol. tanár, vallás-
tanár és egyházi tisztviselőket vegye fel a közalkalmazottak sorába, akiknek nincs természetbeni 
illetménye, mert a mai drágaság nyomása alatt főképen a készpénzfizetéses és a városi lelkészek 
nyomorognak ; egyben felhívja a püspökök figyelmét arra és felkéri őket, hogy járjanak közbe 
a gyülekezeteknél, hogy a lelkészek készpénz illetményeit emeljék fel és hassanak oda, hogy, 
ahol csak lehetséges, a terménybeni fizetések állítassanak vissza. 

17. (Sz.) A múlt évi jegyzőkönyv 25. pontjánál egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az amerikai 
egy. lutheránus egyházzal kötött szerződést az amerikai egyház is aláirta és így az véglegessé vált. 

Az egyet, közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy az amerikai egyet, lutheránus 
egyházzal kötött megegyzés végérvényesen létrejött, egyúttal a múlt évi határozatban foglalt 
egyéb intézkedéseket továbbra is érvényben fenntartja. 

•u 

18 (Sz.) A múlt évi jegyzőkönyv 26. pontja kapcsán olvastatnak a vasárnapi munkaszünet 
kérdésében a dunántúli és a tiszai kerületből ujabban felérkezett felterjesztések. 

Az egyet, közgyűlés figyelemmel a múlt évben a m. kir. kormányhoz e tárgyban intézett 
felterjesztésre, a kérdést nyilvántartja. 

19. (Sz.) Olvastatik a dunáninneni egyházkerület felterjesztése egy evang. nyomda felállítása és 
az evang. sajtó létesítése tárgyában. 

Az egyet, közgyűlés a kérdés fontosságától áthatva, kimondja, hogy azt legcélszerűbben 
társadalmi úton látja megvalósíthatónak és felkéri ennek folytán az országos evangélikus 
szövetséget, hogy ezen kérdéssel behatóan foglalkozzék. 

• . 

20. (Sz.) Tárgyaltatott a bányai egyházkerület felterjesztése az országos munkásbiztosító pénztár 
zaklatásai tárgyában, ugyanis legújabban már az egyház iskoláit üzemeknek minősítvén, a tanítóknak, 
mint üzemi alkalmazottaknak, biztosítási kötelezettségét is megállapította. 

Az egyet, közgyűlés ezen sérelmet magáévá tévén, felterjesztést intéz a m. kir. 
kormányhoz, hogy az országos munkásbiztosító pénztár ilyen túlkapásaival szemben az 
egyházat megoltalmazni szíveskedjék. , 

21. (Sz.) Tárgyaltatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése és panasza ifj. Reichert Gyula 
volt evangélikus lelkész, jelenleg dombovári lakos ellen, ki ott a methodista propaganda szolgálatába 
állott, intézkedést kér, miután őt sem a lelkészi karhoz tartozónak, sem az evang. lelkészi cím haszná-
latára feljogosítottnak nem tekinti. 

Az egyet, közgyűlés a tényállást tisztázottnak nem látván, felhívja a dunántúli egyház-
kerületet, hogy a kérdést vizsgáltassa meg és a beszerzendő adatok alapján saját hatás-
körében intézkedjék. 

22. (Sz.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerületnek háztartási szabályrendelete 39-ik pontjának módo-
sítására vonatkozó határozata, mely szerint a ker. pénzügyi bizottság tagjainak számát 8-ról 10-re emeli fel. 

Az egyet, közgyűlés a tiszai kerület háztartási szabályrendelete 39-ik §-ának módo-
sítását azzal a pótlással hagyja jóvá, hogy ennek folytán a bizottsági tagok összlétszáma 
15-ről 17-re emelkedik. 

23. (Sz.) Tárgyaltatik Kovácsi Kálmán, rákospalotai evang. lelkész, felebbezése a bányai egyházkerü-
let összehívása tárgyában a közgyűlésen tett felszólalását mellőző 5 jegyzőkönyvi pont alatt hozott határo-
zata ellen. Tekintettel arra, hogy a bányai egyházkerület ügyrendjének 5-ik §-a értelmében a napirend 
csak lehetőleg küldendő meg 8 nappal a közgyűlést megelőzőleg a közgyűlési tagoknak és tekintettel 
arra, hogy a közgyűlés maga ezen felszólalás felett napirendre tért, 

az egyet, közgyűlés nem lát okot fennforogni arra, hogy a kerület autonom jogkörébe 
belenyúljon és ennek folytán a felebbezést elutasítja. 

24. (Sz.) Tárgyaltatik Kovácsi Kálmán rákospalotai evang. lelkész felebbezése a bányai egyház-
kerületnek 70. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata ellen, melyben ellene az elnökséggel szemben 
tanúsított tiszteletlenség miatt a fegyelmi eljárást rendelte el. 

Tekintettel arra, hogy az E. A. 360 §-a értelmében az egyházkerületi közgyűlés autonom jogát 
képezi, hogy a hatósága alá tartozó egyházi tisztviselő ellen, amilyennek a kerület kötelékébe tartozó 
minden lelkész tekintendő, az eljárást és a vizsgálatot elrendelhesse és tekintettel arra, hogy az E. A.-nak 
a felebbezésben felhozott 23. §. a jelen esetben nem alkalmazható, 

az egyet, közgyűlés a felebbezést elutasítja. 
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30. 25. (Sz.) Tárgyaltatik Kovácsi Kálmán rákospalotai evang. lelkész indítványa, hogy az egyet. 
1 egyház nyisson egy adományok könyvét, amelyben az adományozók nevei összegyűjtessenek és meg-

örökítessenek és hogy ezen adományokról való elszámolás ezúton megejtessék. 
Az egyet, közgyűlés az indítványt elutasítja, mert elegendőnek tartja, ha a segélyeket 

nyert egyházak saját jegyzökönyveikben örökítik meg jótevőik neveit. 

26. (Sz.) Az egyházi ingatlanok törzskönyvezése kérdésében 
— a z egy e t közgyűlés a munkálatok befejezésére további egy évi halasztást engedélyez. 
• 

27/ (Sz.) Az iskolai célú ingatlanok áttelekkönyvezése kérdésében 
/ az egyet, közgyűlés a jelentések beterjesztésére további egy évi halasztást ad. 

28. (Sz.) Az egyet, felügyelő jelentésére utalással egyet, főjegyző előterjeszti, hogy a legutóbb a 
magyar kir. külügyminisztériumtól érkezett leirat értelmében a halle-wittenbergi egyetemen levő Bibliotheca 
Hungarica egy része, dacára az elnökség ebbeli tiltakozásának, Berlinbe átszállíttatott és a berlini 
magyar tudományos intézetnek használatra átadatott, ahol az külön teremben elzárva, üvegszekrényekben, 
portól megőrizve, gondosan kezeltetik és külön katalogizálva, külön felállítva, eredeti signaturáival ellátva, 
önállóságát megőrizi és az alapító intencióinak megfelelően valóban a magyar tudomány szolgálatában áll. 

Az egyet, közgyűlés, bár tudomásul veszi a porosz államminiszteriumnak azon intéz-
kedését, hogy a könyvtár egy részét Berlinbe átszállíttatta, mégis újból tiltakozik az ellen, 
hogy ez minden megkérdezése és hozzájárulása nélkül történt és felterjesztést intéz a külügy-
miniszterhez, hogy hasonló, az evang. közegyházat érdeklő kérdésekben az egyet, egyház meg-
kérdezése nélkül ne bocsátkozzanak külföldi hatóságokkal tárgyalásokba. 

29. (Sz.) Tárgyaltatik Bodnár József csákvári evang. kántortanítónak felebbezése a dunáninneni 
egyházkerület 76. jkvi. pont alatt hozott határozata ellen, amellyel közigazgatási úton az 1920. évi augusz-
tus hó 19-én megtartott kántortanító választást megsemmisítette és az egyházmegyei közgyűlésnek a 
hívány jóváhagyását megtagadó határozatát helybenhagyta. 

Tekintettel arra, hogy egyházközségi gyűlések illetőségéhez tartozó választások az E. A. 329. §. 
e) pontja alapján csak keresettel támadhatók meg, de figyelemmel másrészt arra, hogy a kérdéses tanító-
választás teljesen szabálytalanul tartatott meg, és a tanító állását a híványnak törvényes megállapítása 
nélkül foglalta el, 

az egyet, közgyűlés úgy a fehérkomáromi egyházmegye, mint a dunáninneni egyház-
kerület vonatkozó határozatait hatályon kívül helyezi és az egész ügyet az E. A. 329. §. g) 
pontja alapján az egyházi törvénykezési eljárásra utalja. 

30. (Sz.) Egyetemes felügyelő a délutáni ülést megnyitván, a közgyűlés határozata értelmében 
az egyetemes törvényszék és a bizottságok választása vétetett napirendre és miután szavazást senki sem 
kért a választások közfelkiáltással következőleg ejtettek meg: 

1. Az egyetemes törvényszékbe: dr. Meskó László, dr. Kéler Zoltán és Liptai Lajos lemondá-
sukat visszavonván — Csipkay Károly helyébe dr. Kéler József, Händel Vilmos helyébe Csővári Géza 
és Terray Gyula helyébe Dómján Elek választattak meg 1923. évig terjedő időtartamra. 

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, dr. Szelényi Aladár, 
Sztehló Kornél, Haviár Déniel, Tomcsányi Vilmos Pál, Okolicsányi Gyula, dr. Zelenka Lajos, Ostffy 
Lajos, báró Radvánszky Antal, Kaczián János; 

póttagok : Berzsenyi Dezső, báró Kaas Albert, dr. Kail Antal, Prok Gyula, Sárkány Béla, Pálmai 
Lajos, Wenk Károly, Saguly János és Dómján Elek. 

3. A tanügyi bizottságba a lemondott előadó helyébe Szigethy Lajos, tagokul Kaczián János, 
Blatniczky Pál, Kruttschnitt Antal, Berzsenyi Dező, dr. Hittrich Ödön, Rácz László, Paulik János, Belicza 
András, Balogh István, Domanovszky Sándor, Adorján Ferenc, Hollós János, Melich János, Mikolik 
Kálmán, dr. Beyer Ede, Süsz Kajos, Kiss Sándor, Gerhard Béla, Bielek Aladár, dr. Mikler Károly egye-
temes aljegyző. 

4. A pozsonyi theol. akad. nagybizottságba: Kaczián János, Bancsó Antal, Scholtz Ödön, 
dr. Mágocsy Dietz Sándor és Paulik János. 

5. Az egyet, theol. akad. bizottságba : Kaczián János, Ziermann Lajos, Dómján Elek, Szeberényi 
L. Zsigmond, Paulik János és Zongor Béla. 

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

b) a dunáninneni egyházkerületből : dr. Kéler Zoltán, Okolicsányi Gyula, dr. Kovács Sándor ; pót-
tagokul: dr. Szelényi Ödön, Belicza András, Kardos Gyula; 

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; 
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d) a tiszai kerületből: dr. Meskó László, dr. Zelenka Lajos, dr. Szlávik Mátyás, Dómján Elek, 3 0 
Paülik János ; póttagokul : Draskóczy Lajos, Duszik Lajos, Prok Gyula és Tóth József. 

7. Az alkotmány- és jogügyi bizottságba: Okolicsányi Gyula, Haviár Dániel, Berzsenyi Dezső, 
dr. Fischer Gyula, Tomcsányi Vilmos Pál, dr. Kail Antal, báró Kaas Albert, dr. Petrovics Rudolf, dr. Rásó 
Lajos, dr, Prok Gyula, Kirchner Rezső, Kruttschnitt Antal, Bartos Pál, Tóth József, Horváth Sándor 
(paksi), Takács Elek, Dómján Elek. 

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 Vince, Horváth Sándor (Nagyveleg), Dómján Elek, Jakabfy György. 

9. Az egyetemes számvevőszék egyházi elnökévé: Szeberényi Lajos (fóti); tagjaivá: Földváry 
Elemér, Broschko Gusztáv Adolf, Ajkai Béla, Pőzel István, Zsigmondy Dezső, Tóth József (Fancsal), Dómján 
Elek, Meskó Károly és dr. Horvay Róbert. 

10. Az egyetemes számvizsgáló bizottságba: Kovács Andor, Zsigmondy Dezső, Tóth József és 
Majba Vilmos. 

11. 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. 

12. A nyugdijintézetí bizottságba: Sztehló Kornél, Kaczián János, dr. Kéler Zoltán, Kiss István, 
Bancsó Antal, Izsó Vince, Fürész Sándor és Dómján Elek. 

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

14. Az adóalapi bizottságba : Szmik Lajos, báró Prónay György, Szeberényi Lajos (Fóti), Broschko 
Gusztáv Adolf, dr. Kail Antal, dr. Händel Béla, Belicza András, Balogh István, Varga Gyula, Szabó 
Kálmán, Berzsenyi Dezső, Radó Lajos, Hönsch Dezső, dr. Zelenka Lajos, Paulik János, Dómján Elek. 

15. Az egyetemes énekügyi bizottságba: Sztehló Gerő és Szauer Frigyes helyett Chugyik Pál 
(lelkész Aszód) és Uhrin Károly (igazgatótanító Békéscsaba), különben a régi tagok. 

16. A lelkészsegélyezési alap bizottságba a régi tagok. 
17. Az üllői-úti házépítő bizottságba a régi tagok. 
18. A theológiai fakultás ügyében kiküldött bizottságba: Schmidt Károly Jenő kivételével a 

régi tagok. 
19. Az 1848 : XX. t.-c. végrehajtása kérdésében kiküldött bizottságba a régi tagok. 
20. Az evangélikus diáksegélyező bizottságba a régi tagok. 
21. A Luther-Otthon kezelőbizottság választását a közgyűlés a kormányzóbizottság jelentésével 

kapcsolatban ejtendi meg. 

31. (Sz.) Beterjesztetett a Luther-Otthon kormányzóbizottságának következő jelentése : Méltóságos 
Egyetemes Közgyűlés ! Az elmúlt tanév változatlanul nehéz viszonyai mellett is legjobb tudásunkkal ipar-
kodtunk az intézet színvonalát minden vonatkozásban fenntartani s fiaink részére igazi otthont teremteni, 
hol tanulmányaiknak szentelhették idejüket s emellett a protestáns öntudat és együttérzés fejlesztését 
is munkálhatták. 

A wormsi évfordulót az üllői-úti imaházban ünnepély keretében ülték meg az ifjak, ezen az 
ünnepi beszédet a tőle megszokott ékesszólással Farkas Viktor vallástanár mondta. 

A reformáció évfordulójáról az ifjak háziünnepély keretében emlékeztek meg. Jánossy Lajos 
theológus világos, tömör előadásban vezette végig hallgatóságát ama történelmi idők kimagasló ese-
ményein, egyúttal lelkesítő szavakat intézett társaihoz, buzdítva őket, hogy mint jó lutheránusok töreked-
jenek méltókká lenni Luther nagy szelleméhez. 

Klasszikus zeneszám s karénekek egészíttették ki a műsort, melynek befejeztével Dr. Mágócsy 
Dietz Sándor intézett buzdító szavakat az ifjakhoz. 

Miként a múlt tanév kezdetén, a mostaniban is megtartottuk az évnyitó ünnepélyt. Az ünnepi 
beszédet Dr. Mágócsy Dietz Sándor tartotta — az ifjak ezután letették az intézeti fogadalmat. 

A múlt tanév lefolyása normálisnak volt mondható. Az ifjak magatartása, viselkedésük, szorgalmuk, 
ha még fokozható is, tekintve az egyesekben élő, még mindig eleven harci kedvet, az elvétve észlelt, 
túltengő önérzetet s egyáltalán több szabadság utáni vágyakozást, megállapíthatjuk, hogy az év folyamán 
a fegyelem minden különös intézkedés nélkül fenn volt tartható, s az ifjak tanulmányi előmenetele sem 
esett komolyabb kifogás alá. 

Az új tanév kezdetével régi lakóink majdnem mind visszatértek, s az új kérvényezők száma 
azokét kétszer is meghaladta. 

így tehát ebben az évben is előfordult, ami elkerülhetetlen ily nagyszámú kérvényezőnél, hogy 
mindenkit nem vehettünk fel, de az összes körülmények gondos mérlegelésével, beható tanácskozás 
alapján 56 ifjút vettünk fel és az esetleg évközben megüresedő helyekre 15 ifjút jelöltünk ki. 

A korm. bizottság a Luther-Otthon szervezetében lefektetett elvek szemmeltartásával azon 
nézőpontból irányította a felvételnél követett eljárást, hogy az elsőségben részesülő lelkészek és tan-
férfiak gyermekei mellett az egyház körül érdemeket szerzett világi családok sarjadékai is megfelelő 
számarányban találhassanak helyet az intézetben és élvezhessék annak jótéteményeit. 
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papfiú 
papunoka 
tanférfiak gyerm. 
világiak gyerm. 

A fölvett 56 ifjú közül i 
21 (lemondott papfiú 

1 „ papunoka ... 
11 „ tanférfiú gyerm. 
23 „ világiak gyerm. 

Ezek közül bányai egyházkerületi lakos ... 10 
dunáninneni „ „ ... 12 
dunántúli „ „ ... 14 
tiszai „ „ ... 20 

6 
1 
1 
2.) 

Tanszakok szerint: 
medikus 
technikus 
közgazdász 
ker. akadémikus 
bölcsész 
rajzt.-j 
theológus 
gyógyszerész .. 
jogász 
állatorvos 
zeneakadémikus 

24 
17 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Az Otthonnak: 
új lakója ... 
2. éve lakója 

n » 
4 » n 
Pj 
6. „ 

20 
13 
14 
5 
3 
1 

elszakított területről való 25 

A piaci árak folytonos emelkedése folytán a tartásdíjak élelmezési hányadát a tanév megnyitásakor 
havi 900, később 1000 koronára kellett emelnünk s így is csak a Dr. Raffay Sándor püspök úr által 
kiutalt élelmiszer és a nagym. vallás- és közokt. miniszter pénzsegélye tette lehetővé, hogy az ifjaknak 
kielégítő élelmet nyújthattunk. 

Vidéki lelkészeink és gazdálkodással foglalkozó híveink segélyei pedig teljesen hiányoztak. 
Egyetlen egy papunokának apja volt a dicséretes kivétel, ki fiának egész évi tartásdíját terményekben 
szállította. 

A jelen tanév sem biztat e téren könnyebbüléssel. Amerikai élelemre nincs kilátás s így ismét 
emelni kellett a felvételi, lak- és élelmezési díjakat, hogy az élelmezést megfelelő minőség- és mennyi-
ségben nyújtani és a nagy kezelési költségeket fedezni tudjuk. 

Bejentjük, hogy Ns. W. W. Meynen dortrechti holland lelkész 3 heti budapesti tartózkodása 
alatt az intézetben lakott. Teljes megelégedéssel és hálás köszönettel vett tőlünk búcsút. 

Bejelentjük, hogy az intézetben 11 éven át mint házvezetőnő alkalmazott Szalay Jolán Magyar-
kéren, hol súlyos betegségében fivérénél keresett üdülést, f. évi aug. 23-án befejezte munkás életét. 

Rokonszenves egyénisége, lankadatlan szorgalma, megbízhatósága úgy az ifjak megbecsülését, 
mint az igazgató teljes megélegedését szerezte meg részére. Halálát mindannyian őszintén fájlaljuk. 

Bejelentjük, hogy az E. E. öt egyenként évi 1000 koronás segélyét az 1920. évben: Magyary 
D. Kornél, a kapolcsi, Zsámbor István, a Selmecbányái, Homola István, a kassai lelkész és Máyer Elek, 
az eperjesi theol. akad. volt dékánjának fia, valamint Famler Jenő, a torzsai lelkész árvája, a bányai 
egyházkerület két egyenként évi 500 koronás segélyét Bakay Jenő, a nagyócsai és Bohus Viktor, a temes-
vári lelkész fiai, élvezték. 

Tekintettel a mindinkább fokozódó drágaságra, arra kérjük az egyetemes gyűlést, hogy az 
évenként és egyénenként 1000 koronával megállapított segélyt felemelni méltóztassék. 

Bejelentjük, hogy karhatalmi szolgálatot teljesítő 5 ifjúnak a szünidő alatt is adtunk lakást a 
bizottsági teremben. 

Három waggon szén beigérése folytán az idei tél beálltával a lakószobák fűtése lehetővé lesz. 
Bejelentjük, hogy Kermeszky György, intézetünk igazgatójának saját maga ellen kért fegyelmi 

vizsgálatát az illetékes budapesti egyházm. törvényszék — a közvádló indítványára — beszüntette. 
Ezzel kapcsolatban kötelességünknek tartjuk kinyilatkoztatni, hogy az igazgató kötelességeit 

mindig híven és lelkiismeretesen teljesítette, amiért neki, az őt alaptalanul ért támadás alkalmából, 
bizalmunkat és elismerésünket kifejeztük. 

Alaptalan támadás érte a korm. bizottságot is a nógrádi egyházmegye részéről. Kérjük az egye-
temes közgyűlést, utasítsa a dunáninneni kerület felügyelőjét, tegye az ellenünk emelt vádakat vizsgálat 
tárgyává, az eredményről pedig tegyen jelentést az Egyet. Egyháznak. 

Lándori Dr. Kéler Zoltán, ki a L.-O. fennállása óta nagy buzgalommal osztotta meg velünk 
az intézet felvirágoztatása körül kifejtett munkánkat, bizottsági tagságától megvált. 

Érdemei méltatása mellett köszönetet mondunk neki önzetlen munkájáért. 
Bemutatjuk az Otthon 1920. évi zárszámadását, mely 11,968 K 09 fill, felesleggel zárul. Ebből 

10,619 K 64 fillért az egyet, adóalapnál fennálló 64,541 K 77 fill, tartozásunk részben való törlesz- * 
tésére fordítottunk, a fennmaradó 1348 K 39 fii), pénztári maradvány az 1921. évre bevételeztetett. 

Az Otthon 1921. évi költségelőirányzatában a bevételek a kiadásokat teljesen fedezik. 
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Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a kormányzó bizottságnak ügy- 31 
buzgó és az intézmény érdekében kifejtett tevékenységeért köszönetét és bizalmát fejezi, ki 
és az őt ért támadásokat helytelenítve, azokat visszautasítja ; az 1920. évről szóló szám-
adásokat jóváhagyja, a kezelőknek a szokásos fenntartással a felmentvényt megadja, az elő-
terjesztett 1921—22. tanévre szóló költségelőirányzatot megállapítja és az utalványozási 
jogot a költségelőirányzat keretében a bizottság elnökének megadja. Ezután a bizottság elnökévé 
megválasztja Sztehló Kornélt, a bizottság tagjaivá a négy püspököt és a régi tagokon kívül 
Dr. Kéler Zoltán, Okolicsányi Gyula és Bielek Aladárt. 

32. Ezután az újonnan megválasztott törvényszéki bírák közül a jelenlevő Dómján Elek az E. A.-
ban előírt bírói esküt a közgyűlés színe előtt letette. 

33. (B.) A pozsonyi theol. akad. nagybizottság beterjeszti jelentését az akadémiának 1920/21. év 
életéről, melyet az akadémia a múlt évivel egyenlő helyzetben és berendezéssel ugyanazon a helyen, 
Budapesten töltött. 

A jelentés szerint az akad. nagybizöttság mindenekelőtt tudomásul vette Dr. Deák János akad. 
tanár, a Theol. Otthon felügyelőjének jelentését, melyből a nagybizöttság örömmel értesült úgy a Theol. 
Otthon mintaszerű belső életéről, valamint azokat a tetemes összegeket tevő kegyes adományokról, 
melyekben a Theol. Otthon az amerikai segélyből s azonkívül egyeseknek, gyülekezeteknek s egyéb 
testületeknek adakozásából részesült, mely adományoknak mérvét eléggé szemlélteti az, hogy a Theol. 
Otthon bevétele a terményeken kívül 229,227 koronát tesz. Ezek a kegyes adományok tették lehetővé, 
hogy az akadémia hallgatói a mai nehéz időkben az anyagi gondok terhétől menten, derült lélekkel 
fordíthatták minden idejüket tanulmányi kötelességeik teljesítésére. Ugyanazért az akad. nagybizottság az 
amerikai testvéreknek s a többi összes adakozóknak köszönetét nyilvánítja. Köszönetet mond továbbá 
Dr. Pékár Mihály, a pozsonyi egyetem orvoskari dékánjának, Dr. Kaló és Dr. Kelemen tanársegédeknek 
az akad. hallgatók ingyenes gyógykezeléséért. Köszönetet mond végül Dr. Deák János felügyelő tanárnak 
az Otthonnak minden ügyeire kiterjedő céltudatos buzgó vezetéséért s az Otthonnak a tanári kar által 
megvizsgált számadásaira vonatkozólag neki a felmenívény megadását javasolja s őt az Otthon további 
vezetésével megbízza. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az Otthon összes jóltevőinek 
keresztyén szeretet sugallta adományaikért a maga részéről is köszönetét nyilvánítja ; Dr. Deák 
János felügyelő tanárnak az Otthon számadásaira vonatkozólag a felmentvényt a szokásos 
fentartással megadja és további megbízatását jóváhagyja. 

M. (B.) A pozsonyi theol. akad. nagybizottság jelentése szerint tudomásul veszi Draskóczy Lajos 
akad. igazgatónak az akadémia egész életére kiterjedő részletes jelentését, melynek kapcsán az igazgatói 
pénztárnak a tanári kar által megvizsgált számadásaira vonatkozólag neki a felmentvény megadását 
javasolja és őt az igazgatói teendők további ellátásával megbízza. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi ; Draskóczy Lajos igazgatónak az 
igazgatói pénztár számadásaira vonatkozólag a felmentvényt a szokásos fenntartással megadja 
és további igazgatói megbízatását jóváhagyja. 

35. (B.) A pozsonyi theol. akad. nagybizottság jelenti továbbá, hogy az akad. költségvetése 
teljesen elkészíthető nem volt, mivel a rendes tanárok fizetésének a megváltozott viszonyokhoz mért, 
újból való megállapítása szükségesnek mutatkozik. Javasolja ennélfogva, hogy a többi tételekre nézve 
összeállított csonka költségvetés adassék ki a múlt évi egyet, közgyűlés jegyzőkönyvének 48 p.-ban 
megalakított végrehajtóbizottságnak azzal, hogy a rendes tanárok fizetését a viszonyok kellő mérlegelése 
alapján megállapítván, a teljes költségvetést elkészítse. 

Az egyetemes közgyűlés a javaslathoz hozzájárul és a végrehajtóbizottságot megbízza, 
hogy annak értelmében az akadémia költségvetését elkészítse. 

36. (B.) A pozsonyi theol. akad. nagybizottság kéri az egyetemes közgyűlést, hogy az akad. 
könyvtár számára az utolsó rendes költségvetésben megállapított 1000 korona évi járulékot az utolsó 
3 évre, mely időben a járulék nem folyosíttatott, utalja ki. 

Az egyetemes közgyűlés a kérés jogosságát elismerve, az akad. könyvtár számára az 
1919., 1920. és 1921. évekre az elmaradt járulékot évi 1000—1000 korona összegben, az egyetemes 
pénztárból kiutalja és annak felvételére megfelelő nyugta ellenében az akadémia igazgatóját 
felhatalmazza. 

37. (B.) Pozsonyi theol. akad. nagybizottság jelentése szerint szükségesnek ítéli az Eperjesről 
menekült és az akadémián alkalmazott tanárok, névszerint Dr. Deák János, Draskóczy Lajos és Dr. Szlávik 
Mátyás jogviszonyának tisztázását és rendezését, nehogy az esetben, ha a nyugdíjügyi hatóság nevezett 
tanároknak Eperjesről eltávozását a hivatali működés megszakításának venné, ők nyugdíjazásuk tekin-
tetében sérelmet szenvedjenek. Az akad. nagybizottság ennek az ügynek elintézésére külön bizottság 
kiküldését javasolja. 
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37—48 . Az egyet közgyűlés a javaslathoz hozzájárulván, az akad. nagybizottság ajánlatára 
a külön bizottságot Geduly Henrik, Kapi Béla. dr. Raffay Sándor, dr. Zsigmondy Jenő, 
dr. Mágócsy Dietz Sándor, dr. Polner Ödön és dr. Pröhle Károly tagokból megalakítja, fel-
hatalmazván a bizottságot, hogy a kérdéses ügyben az egyetemes gyűlés nevében vég-
érvényesen intézkedjék. 

38. (B.) A pozsonyi theol. akad. nagybizottság az egyet, közgyűlés elé terjeszti Benkóczy 
Dániel, Dendely Károly, Gyurán György, Petreász János, Kemény Gábor és Szilárd Gyula akad. hallgatók 
kérvényeit. Nevezett hallgatók ugyanis a háború folyamán hosszabb ideig tartó katonai szolgálatot 
teljesítettek s így tanulmányi idejükből sok időt elveszítettek, amiért az akad. tanári kar tekintettel arra, 
hogy ők jó magaviselet mellett tanulmányaikban teljesen kielégítő előmenetelt tanúsítanak, nekik az 
elveszett idő kárpótlásául 1—2 félévet a rendes tanúimányi időből elengedett, amihez az akad. nagy-
bizottság nem járult hozzá. Jelen kérvényeikben arra kérik az egyet, közgyűlést, hagyja jóvá az akad. 
tanári karnak rájuk nézve kedvező határozatát. 

Az egyet, közgyűlés tekintettel az akad. tanári kar határozatának megokolására, mely 
szerint a kérvényező hallgatók tanúlmányaikban kielégítő előmenetelt tanúsítanak, a tanári kar 
határozatát jóváhagyja és a tanári kart felhatalmazza, hogy nevezett hallgatókat, ha tanulmányi 
kötelességeiknek továbbra is eleget tesznek és leckekönyveik rendben lesznek, a nekik adott 
engedményekhez alkalmazott időben bocsáthassa vizsgákra. 

39. (B.) A pozsonyi theol. akad. nagybizottság jelentése szerint L. Kéler Bertalan akad. hallgató 
kérvényére, melyben szakvizsgára bocsáttatását kéri, az akad. nagybizottság úgy határoz, hogy kérvényező 
ha különben okmányai rendben lesznek, a folyó iskolai félév befejezése (1922 január 31 ) után szak-
vizsgára bocsátható. 

Tudomásul szolgál. 

40. (B.) Az egyetemes theol. akad. bizottság beterjeszti az 1920/21. évről szóló jelentését, 
A bizottság mindenekelőtt örvendetes tudomásul veszi Stráner Vilmos a soproni theol. akadémia 
igazgatójának jelentését, mely szerint az akadémia a lefolyt iskolai évben zavartalanul folytathatta 
működését a régi helyén. 

Tudomásul szolgál. 

41. (B.) Az egyet, theol. akad. bizottság jelentése szerint Frenyó Lajos eperjesi főgimn. vallás-
tanár theol. tanári vizsgája ügyében a soproni akad. tanári kar előterjesztésére az egyet, theol. akad. 
bizottság nevezeit tanárnak a theol. tanári vizsgára már régebben történt jelentkezését érvényben állónak 
tekinti, minek folytán érvényben maradnak az írásbeli munkáknak akkor kitűzött tételei is; a nevelés-
tudományi munka készítésétől, tekintettel 23 évi tanári működésére, felmenti és megengedi, hogy írásbeli 
szakmunkáját nyomtatás helyett írásban adja be. 

Tudomásul szolgál. 

42. (B.) Az egyet, theol. akad. bizottság folytatólag jelenti, hogy úgy a budapesti, mint a 
soproni theol. akadémián nők is jelentkeztek hallgatókként való felvételre. Mivel pedig a theol. tanügyi 
szervezetben erre vonatkozólag intézkedés nincsen, azért azt javasolja az egyet, közgyűlésnek, engedje 
meg egyelőre kivételesen, hogy theol. akadémiáinkon a tanügyi szervezetben megkívánt bizonyítványok 
alapján nők is felvétessenek rendes hallgatókként, de mégis azzal a kikötéssel — ami nekik a felvételkor 
tudtukra adandó — hogy felavatásra nem bocsájtatnak, hanem szakvizsgai bizonyítványaik alapján 
vallástanári vizsgát tehetnek és mint vallástanárok, vagy a belmissziói munka egyéb körében nyerhetnek 
egyházunkban alkalmazást. Különben pedig küldjön ki az egyet, közgyűlés bizottságot a theol. tanügyi 
szervezet megfelelő átdolgozására és egyúttal a vallástanári vizsga szabályzatának elkészítése céljából. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul véve, az egyet, theol. akad. bizottság 
javaslatát egész terjedelmében elfogadja s a theol. akadémiák igazgatóit felhatalmazza, hogy 
a javaslat értelmében nőket is felvegyenek rendes hallgatókul. A theol. tanügyi szervezet 
megfelelő átdolgozása .és egyúttal a vallástanári vizsga szabályzatának elkészítése céljából 
Stráner Vilmos elnöklete alatt Draskóczy Lajos, Dr. Kovács Sándor, Dr. Pröhle Károly, Hetvényi 
Lajos, Szeberényi Lajos Zsigmond és Ziermann Lajos tagokból álló bizottságot küld ki azzal, 
hogy munkálatát az egyet, theol. bizottság elé terjessze. 

Egyúttal a nő-hallgatók felvételének kérdését alkotmányos tárgyalás céljából leszállítja 
az egyházkerületekhez azzal, hogy határozataikat az egyetemes elnökséghez küldjék el oly 
időben, hogy azok az egyet, theol. akad. bizottság ülése elé kerülhessenek. 

43. (B.) Az egyet, theol. akad. bizottság javasolja, hogy a lelkészi képesítés gyülekezeteink 
mind a három nyelvének (magyar, német, tót) tudásához köttessék és ebből folyólag akadémiáinkon az 
illető nyelvekből gyakorlati nyelvmesterek alkalmaztassanak. Továbbá, a lelkészi vizsgán a jelöltek az 
egyházi beszédből próbaszónoklatot és a katechetikából próbatanítást tartsanak. 

Az egyetemes közgyűlés a javaslatot kellő figyelembe vétel céljából kiadja a theol. 
tanügyi szervezet átdolgozására az előbbi pontban kiküldött bizottságnak. 
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44. Jp.) Az egyet, theol. akad. bizottság nagyon óhajtandónak tartja annak kieszközlését, hogy 4 4 
a theol. Qkad. tanárok az állam által nyújtott közellátás kedvezményében részesíttessenek, amivel helyze-
tükön az uralkodó drágaságban tetemesen könnyítve lenne. Mivel pedig úgy értesült, hogy a közellátás 
kedvezményének a készpénzfizetéses, különösen városi lelkészek javára leendő megszerzése végett a 
kormányhoz felterjesztés készül, azért azt javasolja, hogy a felterjesztésbe a theol. akad. tanárok is 
foglaltassanak bele. 

Az egyetemes közgyűlés a javaslathoz hozzájárul s annak értelmében a felterjesztésbe 
a theol. akad. tanárok belefoglalását elrendeli. 

45. (B.) Az egyet, theol. akad. bizottság tudomást szerezvén arról, hogy Dr. Schneller István 
kolozsvári egyetemi tanár el akarja adni könyvtárát, azzal a kéréssel fordul az egyetemes közgyűléshez, 
keressen módot arra, hogy ezt az értékes könyvtárt akadémiánk számára megszerezze. Egyúttal hasson 
oda, hogy pozsonyi és eperjesi akadémiáink lefoglalt könyvtárait is visszakaphassuk. 

Az egyetemes közgyűlés Dr. Schneller István könyvtárának megszerzését óhajtandónak 
tartja és ebből a célból meghatalmazza az elnökséget, hogy a megvétel érdekében az eladóval 
érintkezésbe lépjen s amennyiben a szükséges fedezetet megtalálja, a könyvtárt meg is vehesse. 
Felkéri továbbá az elnökséget, hogy a pozsonyi és eperjesi lefoglalt könyvtárak ügyét 
kísérje figyelemmel és alkalmas időben és módon tegyen lépéseket azoknak visszaszerzésére. 

46. (Sz.) Tárgyaltatik a theol. fakultási bizottság jelentése. A jelentés szerint az evang. theologiai 
fakultásnak a pozsonyi m. kir. Erzsébet tudományegyetembe szervesen való bekapcsolása a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter által kilátásba helyeztetvén, a fakultás szervezése tárgyában beható tárgyalásokat 
folytatott és a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez részletes felterjesztést intézett, melyet a miniszter az 
egyetem tanácsával közölt, és arra az egyetem tanácsa is megtette a maga észrevételeit. A bizottság a theol. 
fakultás fenntartásához a felállítandó 8 tanszék után rendes tanszékenként 10.000, rendkívüli tanszékenként 
7000 K évi hozzájárulást ajánlott fel éppúgy, mint a debreceni egyetembe bekapcsolt református theol. fakultás 
fenntartásához a magyarhoni ref. egyetemes egyház, míg minden további személyi és dologi kiadás az 
államkincstár terhét képezné. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az új fakultás működésének tényleges 
megkezdését mindennemű közbejött akadály folytán csak a jövő 1922/23. tanév elejére veszi tervbe, 
miért is a végleges szervezés előtt a pénzügyminisztert megkereste, hogy elvi hozzájárulásán kívül a 
szükségletet az 1922/23. évi költségvetésbe illessze be. Bejelenti továbbá a bizottság, hogy a minisz-
tériummal és az egyetemmel leendő részletes tárgyalásokra egy dr. Zsigmondy Jenő, Kapi Béla, dr. Raffay 
Sándor, dr. Mágocsy \Dietz Sándor és dr. Szelényi Aladár bizottsági tagokból álló sztikebbkörű bizottságot 
küldött ki ; jelenti végül, hogy az Erzébet tudományegyetem elhelyezése ezidőszerint Pécsre van 
tervezve és, bár a bizottság ezen várost kicsinyszámú evangélikus lakosságánál fogva a fakultás elhelye-
zését nem tartja legmegfelelőbbnek, mégis javasolja, hogy a kormány ebbeli elhatározása értelmében 
a theol. fakultásnak az Erzsébet m. kir. tudományegyetembe való bekapcsolását elfogadni és a bizottság 
ténykedését jóváhagyni méltóztassék. 

Ezzel kapcsolatban beterjeszti egyetemes főjegyző a dunáninneni egyházkerületnek és a magyar-
országi evang. lelkészegyesületnek egy-egy idevonatkozó indítványát. 

Az egyet, közgyűlés a bizottság jelentését tudomásul veszi, az evang. theol. fakul-
tásnak a m. kir. Erzsébet tudományegyetembe való bekapcsolását köszönettel elfogadja 
és a bizottság által e célra felajánlott évi hozzájárulást jóváhagyja ; felkéri az elnökséget és az 
eljárt 5 tagű bizottságol, hogy úgy a kormánnyal, mint az egyetem tanácsával a további 
tárgyalásokat lefolytassa és teljhatalommal felhatalmazza, hogy a szükséges szerződéses meg-
állapodásokat végérvényesen az egyetemes egyház nevében megkösse. Egyben magáévá teszi 
az egyet, közgyűlés a beterjesztett indítványokat és elhatározza, hogy a fakultás felállításával 
egyidejűleg a lelkészképzés érdekében egy theol. szemináriumot is fel fog állítani és ennek 
előkészítésével megbízza a egyet, theol. nagybizottságot; hasonlóképpen magáévá teszi a lelkész-
egyesület indítványát és elhatározza, hogy egy alapot fog létesíteni oly célból, hogy a 
lelkészeket évről-évre néhány heti továbbképző tanfolyamra összegyűjthesse, mely utóbbi 
kérdésnek részletei tekintetében felkéri az egyházkerületeket indítványaik megtételére. 

47 (M.) Az egyet, tanügyi bizottság indítványára. 
Az egyet, közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul, hogy Góbi Imre az egyet, tanügyi 

bizottság jegyzőelőadói tisztéről lemondott. 24 éven át teljesített szakavatott, hű és lelkes 
szolgálataiért neki jkvi köszönetet szavaz s ezt vele jkvi kivonatban közli. 

48. (M. A múlt évi jkv 56. pontja kapcsán az egyetemes tanügyi bizottság jelenti, hogy a 
leányközépiskolai rendtartásra vonatkozó ügyiratok az elszakított területen tartozkodó Révész János 
volt egyet, jegyzőnél maradtak; míg azokat visszaszerezni nem lehet, az ügy függőben tartandó. 

Tudomásul szolgál. 

49. (M.) A múlt évi jkv 57. pontja kapcsán az egyet, tanügyi bizottság jelenti, hogy az egyet, 
tanügyi előadói állás tervezetére vonatkozó szabályzat-tervezetet három egyházkerület nem fogadta el, 
mivel ez most nagy anyagi megterheléssel járna s mivel az előadó munkaköre az eddigi módon is ellátható. 
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49 — 56. Az egyet, közgyűlés a bizottság javaslatára a tanügyi előadói szabályzatot a napi-
rendről leveszi s minden tekintetben fenntartja az eddigi állapotot. Az egyet, tanügyi 
bizottságnak jegyzője, úgy mint eddig, továbbra is előadói teendőket is teljesít; a bizottság 
az ügyeket referálás végett — szaktudásukhoz képest — lehetőleg saját tagjai között osztja ki. 

50. (M.) A műit évi jkv 59. pontja kapcsán a tanügyi bizottság jelenti, hogy a tiszai és bányai 
egyházkerületek a tanító- és tanítónőképzést egyetemes jellegűvé kívánják tenni egy-egy egyet, fiú- és 
tanítóképzőintézet szervezésével. 

A tanügyi bizottság indítványára az egyet, közgyűlés megbízza az egyet, tanügyi 
bizottság elnökét, hogy a kérdés megoldását készítse elő s a jövő évi egyet, közgyűlésnek 
tegyen részletes, a szervezés pénzügyi oldalát is megvilágító jelentést és javaslatot. 

51. (M.) A múlt évi jkv. 59. pontja kapcsán az egyet, tanügyi bizottság jelenti, hogy a vallás-
tanítási bizottság tagjai a négy egyházkerületből a következők: a) a bányaiból Kaczián János és 
Blatniczky Pál; b) a tiszaiból Paulik.János és Adorján Ferenc; c) a dunáninneniből Balogh István és 
Belicza András ; d) a dunántúliból Ziermann Lajos és Krug Lajos. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság jelentését tudomásul veszi s határozatilag 
kimondja, hogy az egyet, tanügyi bizottság elnöke a vallástanítás^ bizottság indítványait 
közvetlenül az egyet, közgyűlés elé terjesztheti. 

52. (M.) A múlt évi jkv. 70. pontja kapcsán, 
az egyet, közgyűlés kimondja, hogy a tanító- és tanítónőképzés fejlesztését szüksé-

geének tartja és elhatározza, hogy a vallás-és közoktatásügyi miniszter úrhoz javaslatot terjeszt 
az iránt, hogy 

a) a tanító- és tanítónőképző intézetek évfolyamainak száma- a jelenlegi 4-ről 5-re 
emeltessék; 

b) a tanítói oklevél megszerzését az 5. évfolyam sikeres elvégzésén kívül egy tanévi 
sikeres próbaszolgálat igazolásához és egy neveléstani, vagy módszertani tétel terjedelmesebb 
kidolgozásához kösse; 

c) felkéri a vallás- és közoktatásügyi miniszter urat arra, hogy a tanító- és tanítónőképző 
intézetek számát és jellegét a szükségelt tanítók és tanítónők számának alapján állapítsa meg 
és a felekezeti tanítóképző intézeteket oly mérvű anyagi támogatásban részesítse, hogy azok 
az állami tanítóképző intézetektől semmi tekintetben elmaradni ne kényszeríttessenek. 

53. (M.) A múlt évi jkv. 63. pontja kapcsán az egyet, tanügyi bizottság jelenti, hogy a tiszai 
és a dunántúli egyházkerületek a hősi halált halt egyházi alkalmazottakról szóló jelentésüket beterjesztették. 

Az egyetemes közgyűlés felhívja az egyházkerületeket a még hiányzó jelentések 
beküldésére, illetve a netán még szükségesek pótlásra ; az egyetemes tanügyi bizottságot 
pedig arra, hogy a jövő évi egyetemes közgyűlésnek teljes kimutatást terjesszen be. 

54. (M.) A múlt évi jkv. 73. pontja kapcsán a tanügyi bizottság jelenti, miszerint a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium az egyet, egyház elnökségének felterjesztésére azt válaszolta, hogy a tanonc-
iskolákban a kötelező vallásórák óradíjának fizetésére elsősorban az iskolafenntartó községek illetékesek. 

Tudomásul szolgál s tudomásvétel végett az egyházkerületekkel közöltetik. 

55. (M.) A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 115.145/1921. sz. rendeletével kapcsolatban az 
egyet, tanügyi bizottság bemutatja a dunántúli egyházkerület véleményét a középiskoláknak történelmi 
nagyjainkról való elnevezése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatára a középiskoláknak történelmi 
nagyjainkról való elnevezését az iskolafenntartókra bízza s ebben a kérdésben elvi határozatot 
hozni nem kíván. 

56. (M.) A tanügyi bizottság jelenti, hogy az egyházkerületi iskolai bizottságok és több közép-
iskola előterjesztése alapján az 1903. évi egyetemes középiskolai rendtartás némileg elévült s új 
rendtartásra van szükség. 

Az egyet, közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatára elhatározza, hogy 
a) Az I. osztályba való felvételi vizsgálat kérdésében saját iskoláikra nézve az 

egyházkerületekre bízza a döntést. 
b) Az ötödik osztályba nem vehető fel az az állami vagy községi középiskolából 

átjövő tanuló, akinek IV. oszt. bizonyítványára nincs rávezetve a tanári kar határozata, hogy 
az V. osztályba felvehető. 

c) Az egyet közgyűlés megbízza az egyetemes tanügyi bizottságot, hogy az állami 
középiskolai rendtartás figyelembevételével, bevárván ennek az országos közoktatási tanács 
részéről most folyó átdolgozását, készítsen új középiskolai rendtartás-tervezetet. 
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57. (M.) A tanügyi bizottság jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 136.328/1921. sz. 57—64. 
szabályzattervezetét, mely a felekezeti tanárok fizetéskiegészitésére vonatkozik, észrevételezés céljából 
megküldte. ê 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság indítványára tudomásul veszi, hogy a 
tanügyi kormány éppen olyan fizetéskiegészítést és pótlékokat biztosít tanárainknak, mint az 
államiaknak, ha az iskolafenntartók ugyanazon alapfizetést, korpótlékot, lakáspénzt és 
lakáspénzpótlékot adják, mint az állam. 

Az ebből folyó költségtöbbletet a felvételi és tandíjnak a szükséghez képest való 
felemelése útján kívánja fedeztetni. 

Az egyetemes közgyűlés a tervezetnek azt a módosítását kívánja, hogy a magasabb 
fizetési fokba való rendkívüli előléptetés, vagy a büntetésszerű mellőzés csak az iskolafenntartó 
előterjesztése alapján történhessék; továbbá, hogy ha az igazgató szolgálati ideje alatt megy 
nyugdíjba, akkor az eddigi gyakorlat szerint megfelelő állami fizetéskiegészítésül a nyugdíjba 
beszámíttassék. 

Jelen határozat a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériummal felterjesztésben 
közöltetik. 

58. (M.) A tanügyi bizottság előterjeszti a dunántúli egyházkerület javaslatát a mindennapi 
iskoláztatásnak 6 évről 8 évre való kiterjesztése tárgyában. 

Az egyet, közgyűlés a tanügyi bizottság indítványára elvileg helyesli a dunántúli 
egyházkerület nagyjelentőségű javaslatát. A kérdést tárgyalás végett kiadja az egyházkerületeknek. 

59. (M.) A tanügyi bizottság előterjeszti a dunántúli egyházkerület javaslatát aziránt, hogy az 
egyetemes közgyűlés tegyen lépéseket aziránt, hogy a felekezeti tanítók mindennemű javadalma, pótléka 
és segélye az állami tanítókéival egyenlő legyen. 

Az egyet, közgyűlés a tanügyi bizottság indítványára kimondja, hogy a dunántúli egyház-
kerület javaslata értelmében a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz feliratot intéz. 

60. (M.) A tanügyi bizottság jelentést tesz a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak 
106.500/1921. VIII. sz. s a felekezeti tanítók és óvónők fizetéskiegészítésének gyorsabb utalványozására 
vonatkozó szabályrendelet-tervezetéről. 

Az egyet, közgyűlés elhatározza, miszerint felterjesztésben arra kéri a minisztériumot, 
hogy a fizetéskiegészítés utalványázosánál várja be az illetékes egyházi főhatóságnak meg-
erősítését, amely a választás után 15 nappal történik. 

61. (M.) A tanügyi bizottság jelenti, hogy felekezeti tanáraink a fizetési, drágasági és rendkívüli 
ségélyeket nem kapják abban az összegben, mint az állami tanárok s továbbá kétséges, vájjon a leg-
újabban rendszeresített betegsegélyezésben részesülnek-e? 

Az egyet, közgyűlés a tanügyi bizottság indítványára elhatározza, hogy tanáraink 
összes illetményeinek az állami tanárok illetményeivel való egyenlővé tétele, valamint beteg-
segélyben való részesítése iránt a vallás- és közoktatásügyi és illetve a népjóléti m. kir. 
minisztériumhoz felterjesztést intéz. 

62. (M.) Az előző ponttal kapcsolatban 
az egyet, közgyűlés nyomatékosan felhívja az iskolafenntartókat, gondoskodjanak 

arról, hogy mindazon fizetési pótlékokat és betegsegélyeket, amelyeket — esetleg — az állam 
nem adna meg tanárainknak, biztosítsák s adják meg saját erejükből. Fedezetül szolgálhat 
— más bevétel hiányában — a tandíjbevétel, mely a pénz értékének változása folytán 
nagyfokú emelést elbír. 

63. (M.) A tanügyi bizottság előterjeszti a bányai egyházkerület indítványát a körlelkészek és 
tanügyi előadók vasúti igazolványa tárgyában. 

Az egyet, közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatára felterjesztést intéz a kereskedelem-
ügyi m. kir. minisztériumhoz aziránt, hogy a körlelkészeket és a tanügyi előadókat sorozza a 
lelkészigazgatók csoportjába s adja meg nekik a kedvezményes vasúti jegy váltására jogosító 
arcképes igazolványt, mert általános tanügyi érdeken felül kötelességük is az iskoláknak minél 
gyakrabban való meglátogatása. 

64. (M.) A tanügyi bízottság előterjeszti a bányai egyházkerület indítványát az ev. vallású 
állami tanítók vallástanításra való kötelezéséről. 

Az egyet, közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatához képest felterjesztést intéz a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz aziránt, hogy az ev. vallású állami elemi 
iskolai tanítók ott, ahol az illetékes lelkész azt alapos okból nem tehetné, az illetékes egyházi 
hatóság felterjesztésére az ev. vallású növendékek vallásoktatására köteleztessenek olyformán, 
hogy a megfelelő óradíjat nekik a minisztérium — tekintet nélkül a tanítványok számára — 
utalványozza, vagy pedig számítsa be a vallásórákat kötelező óraszámukba. 
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65—71. 65. (M.) A tanügyi bizottság előterjesztést tesz az állami iskolákhoz ev. vallású tanítók kinevez-
tetése tárgyában. 

Az egyet, közgyűlés a tanügyi bizottság indítványára felterjesztést intéz a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz aziránt, hogy a több tanítós állami iskolákhoz 
— amennyiben ott ev. vallású tanulók is vannak — ev. vallású tanító is kineveztessék. 

66. (M.) A tanügyi bizottság pártolólag beterjeszti Hamvas József Pozsonyból kiutasított lyceumi 
tanár kérvényét. 

Az egyet, közgyűlés a tanügyi bizottság indítványára felterjesztést intéz a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz aziránt, hogy Hamvas József, valamint a vele hasonló 
helyzetben levő ev. egyházi, menekült vagy kiutasított tanárok és tanítok ügye a trianoni 
béke végrehajtásával kapcsolatban szabályoztassék. 

67. (M.) A tanügyi bizottság előterjeszti a bányai egyházkerület indítványát az elemi iskolai 
tanítók részére theológiai tanfolyamok rendezése tárgyában. 

Az egyet, közgyűlés elvileg helyesli azt, hogy az elemi iskolai tanítók, kántortanítók 
s tanítónők részére vallási ismereteik gyarapítása céljából s hitük erősítésére theológiai 
tanfolyamok rendeztessenek. 

A gyakortati kivitel szempontjából véleményadásra kéri fel a theol. akadémiák tanári 
karait, az „Ev. Tanárok és Tanítók Egyesületének" tanítói és vallástanári szakosztályát. 
Helyesli, ha az egyes egyházak, vagy egyházi hatóságok ilyen tanfolyamokat rendeznek, s 
erről annak idején jelentést kíván. 

68. (M.) A tanügyi bizottság bemutatja a bányai egyházkerületnek a háromtanítós iskolák 
tantestületeire vonatkozó szabályrendeletét. 

Az egyet, közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatára a bányai egyházkerületnek a 
háromtanítós iskolák tantestületeire vonatkozó s három példányban bemutatott szabály-
rendeletét megerősíti s a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

69. (M.) A tanügyi bizottság előterjeszti a bányai egyházkerület javaslatát a tanítóképesítő vizsga 
egyszerűsítéséről' s a sédahúzás eltörléséről. 

A tanügyi bizottság indítványára : a) az egyetemes közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minisztériumhoz felterjesztést intéz a tanítóképesítő vizsgának olyképen való egyszerű-
sítése iránt, hogy az alsóbb osztályok osztályzatai külön vizsga nélkül vétessenek be a 
képesítő oklevélbe; b) elrendeli, hogy a tanítóképesítő vizsgán ezentúl 'ne húzzanak a jelöltek 
sédát, hanem a tanár jelölje ki a kérdéseket. 

70. (M.) A tanügyi bizottság előterjesztést tesz az aszódi főgimnázium igazgatójának két jelentéséről. 
Az egyet, közgyűlés a tanügyi bizottság indítványára elrendeli, hogy: á) az összes 

fiúközépiskolák évenként tegyenek jelentést a leány magántanulókról ; b) az összes polgári és 
középfokú iskolák, tanítóképzők évenként tegyenek jelentést a újonnan bevezetett tankönyvekről 
az egyet, tanügyi bizottságnak, megfelelve a tanügyi bizottság szabályzata 33. pontjának. 

71. (M.) A tanügyi bizottság előterjeszti a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak 
az államtól fizetett hitoktatókra vonatkozó rendeletét. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ugyanis f. év május hó 21-én 50,180—1921. sz. a, kelt 
rendeletével szabályozza a hitaktatók szolgálati viszonyait s megállapítja díjazásukat; E rendelettel az 
összes egyházkerületek foglalkoztak és szükségesnek találták, hogy az önálló hitoktatók szolgálati viszo-
nyait egyházi szempontból rendezzék. Szükséges ez már azért is, mert a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium e rendelet kibocsátása előtt egyházi hatóságaink véleményét ki nem kérte, mint az más 
minisztériumoknál szokásos, mikor a minisztériumon kivül álló szakköröket ankéteken meghallgatják 
s miként az a múltban több ízben megtörtént, mikor oly rendelet kibocsátásáról volt szó, mely egy-
házunkat, iskoláinkat közelebbről érintette. 

A tanügyi bizottság javaslatára az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy : 
1. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 50,180—1921. sz. rendeletét, mint befejezett 

tényt fenntartással tudomásul veszi, de felterjesztésben a vallásügyi miniszterhez azt a kérel-
met intézi, hogy mindannyiszor, valahányszor oly törvény meghozataláról, vagy oly rendelet 
kibocsátásáról van szó, mely egyházunkat, iskoláinkat közelebbről érinti, hallgassa meg egy-
házi főhatóságainkat. 

2. Kimondja, hogy az önálló hitoktatók szolgálati viszonyait szabályrendeletileg rendezi. 
3. A vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz feliratot intéz aziránt, hogy a hit-

oktatói tiszteletdíj megállapításánál ne tegyen különbséget az önálló és nem önálló hitoktató 
között, hanem utóbbiak tiszteletdíját az 50,180—1921. sz. miniszteri rendelet 6. §-nak figye-
lembe vételével azon kulcs szerint állapítsa meg, mely szerint az óratöbbletet az azon iskolánál 
működő többi tanároknak fizeti. 
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4. A megalkotandó szabályrendeletben szükségesnek tartja az egyet, nyugdijintézeti 71-
szabályzat oly irányú módosítását, hogy az önálló hitoktató az egyet, nyugdíjintézetnek 
jogosult és kötelezett tagja. Ha állása az államsegély megvonása folytán megszűnik, egy éven 
belül más hitoktatói, segéd vagy rendes lelkészi állást vállalni köteles, különben nyugdíj-
igényét elveszíti. 

5. Megkeresi a ref. konventet aziránt, hogy az 50,180—1921. sz. miniszteri rendelet-
tel szemben elfoglalt álláspontját egyet, egyházunk elnökségével közölni s amennyiben az 
önálló hitoktatók viszonyait már rendezte volna, az erre vonatkozó szabályzatot ugyanahhoz 
áttenni szíveskedjék. Egyúttal felveti azt a kérdést, nem tartaná-e a ref. konvent nyomatéko-
sabbnak, ha az egyházak előzetes meghallgatása tárgyában intézendő feliratot a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez közösen intéznők? 

72. (M.) A tanügyi bizottság jelentést tesz az országos állatvédelmi egyesület megkereséséről. 
Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság indítványára a nemes célokért küzdő 

országos állatvédelmi egyesületet az iskolafenntartó egyházak és az iskolák pártfogásába ajánlja. 

73. (M.) A tanügyi bizottság jelentést tesz a befejezett tankönyvbírálatokról. 
Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatára: a) Szeberényi Lajos Zsig-

mond : „Vynéovanie Konfirmandov" ; b) Korén Pál : „Jézus élete" ; c) Grieshaber András : 
„Dr. Martin Luther's Kleiner Katechismus" című müveket engedélyezi. Mind a három szer-
zőt egyúttal utasítja, hogy új kiadásnál a bírálók megjegyzéseit követve, pótolják könyvük 
hiányait, illetve javítsák ki hibáit. 

74. (M.) A tanügyi bizottság jelenti, hogy az iskolai statisztikai kimutatások jórészt beérkeztek, 
de néhány csak az utolsó napokban s ennélfogva összefoglaló statisztikai jelentést nem terjeszthet elő. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság indítványára felhívja az összes iskolai 
hatóságokat, hogy a statisztikai kimutatásokat idejekorán, statisztikai minták leküldésének 
bevárása nélkül küldjék be. Minták hiánya esetén az előző évi jegyzőkönyvekben foglalt 
kérdések nyomán tegyék meg jelentésüket. 

Az egyetemes közgyűlés az összefoglaló statisztikai jelentés benyújtásának megokolt 
késését tudomásul veszi. 

75. (M.) A tanügyi bizottság előterjesztést tesz Petőfi Sándor születése százéves jubileumának 
megünnepléséről. 

A tanügyi bizottság indítványára az egyetemes közgyűlés felhívja az összes gyüle-
kezeteket és iskolákat, hogy Petőfi Sándor születése százéves fordulójának alkalmával ünne-
pély-sorozatokat rendezzenek. Ezeken emlékezzenek meg arról is, hogy nemzetünk nagy köl-
tője a mi egyházunk fia, örök dicsősége. Emlékezzenek meg arról, hogy a mi iskoláink, 
közöttük az aszódi Petőfi-főgimnázium, mely nagy tanítványa nevét büszkén viseli, segítettek 
lelkében lángra lobbantani az isteni szikrát, mely azután az egész nemzetre, sőt az egész 
emberiségre kiterjesztette éltető melegét s ragyogó világosságát. 

A jubileumi ünnepélyek jövedelmét fordítsák az aszódi Petőfi-főgimnázium javára, 
hogy ez a Petőfi-jubileum, de egyúttal az iskola fennállása 150 éves jubileuma emlékére, 
méltó hajlékot emelhessen a helyett az iskolakunyhó helyett, ahová Petőfi járt. 

Felkéri végül az egyetemes közgyűlés a püspököket, hogy körlevélben hívják fel a 
a Petőfi-jubileummal kapcsolatos egyetemes egyházi határozatra az egyházközségek és isko-
lák figyelmét. 

76. (M.) A tanügyi bizottság elnöke jelenti, hogy a vallástanítási szakbizottsághoz a tanügyi 
bizottság által kiadott ügyek az idő rövidsége miatt elintézhetők nem voltak s így csak a jövő évi 
gyűlésnek tehet érdemleges jelentést. 

Tudomásul szolgál. 

77. (Sz.) Olvastatott a nyugdíjintézet teendőit ideiglenesen ellátó Kaczián János főesperesnek 
a magyarhoni evang. egyetemes egyház nyugdíjintézetének 1920. évi állapotáról szóló jelentése: 

I. Bevétel: 
1. Államsegélyből 
2. Tagok járulékaiból 1919-

1920. évre 
3. Üllői-úti ház jövedelme . 
4. Kamatjövedelem . 

200.000 K — f 

66.509 „ 14 „ 
2.819 „ 50 „ 

390.010 „ 71 „ 
Összesen: 659.339 K 35 f 

Kiadás : 
1. Kifizetett nyugdíjak 
2. Tiszti illetmények, posta stb. 

költség 
3. Tőkésítésre 

269.371 K 38 f 

14.395 
275.572 

72 
25 

Összesen: 559.339 K 35 f 
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77. Kegydíjalap. 

Bevétel : 
1. 1919. évi maradvány 40.991 K 51 f 
2. Egyetemes közalapból ... 12.000 „ — „ 
3. „ közigazgatási számlától 15.000 „ — „ 
4. Államsegély 1848:XX. ... 20.000 „ — „ 
5. Kamatjövedelem -614 „ 87 „ 

Összesen: 88.606 K 38 f 

Kiadás : 
1. Kifizetett kegydíjak 
2. Rendkívüli segélyezés 

Összesen 
Maradvány 

5^15 K — f 
23.600 „ — „ 
29.115 K - f 
59.491 K 38 f 

Tökevagyon : 
1. 1919. év végén volt ... 
2. 1920. évi tőkésítés ... 

. 5,044.864 K 50 f 
275.572 „ 25 „ 

Összesen: 5,320.406 K 75 f 

II. Előírt járulékok az 1921. évre : 
1. Egyetemes egyház fenntartási járuléka... 200.000 K 
2. Bányai egyházkerület fenntartási járuléka 13.590 „ 
3. Dunáninneni „ „ „ 5.550 „ 
4. Dunántúli „ ^ , im 20.876 „ 
5. Tiszai „ „ „ 3.751 „ 

68 
19 
82 
31 

Összesen: 243.769 K — f 

III. Az előirányzat az egyetemes egyház költségvetésébe van beillesztve. 
IV. A múlt évi járulékok rendesen befolytak, hátralékban csupán egy tag van. 
V. Tagok létszáma: 317. 
VI. Nyugdíjasok állománya : 

1. Rendes nyugdíjas lelkész van 
2. Nyugdíjas özvegy van ... . 
3. Félárva 
4. Szülőtlen árva 
5. Átmeneti lelkész van ... . 
6. „ özvegy 
7. Kegydíjas lelkész 
8. Kegydíjas özvegy van ... . 

35 
83 
78 
2 
2 

40 
1 

17 
Összesen : 258 

Tekintettel a nyugdíjasok mai sanyarú helyzetére, tisztelettel javaslom, hogy, amennyiben az 
1921. évben várható 250.000 K fölösleg segélyre fordítható, a 35 nyugdíjas lelkész közül azoknak, 
akiknek nyugdíjuk 3000 koronáig terjed 60°/0-os, a 3000-től 4800 K nyugdíjat élvezőknek 50%-os, a két 
nyugalomba vonult püspöknek 3—3000 K segély adassék. Az átmeneti és nyugdíjas lelkészek, özvegyek, 
valamint árváik 100%-os segélyben részesíttessenek. Az ily módon kiosztandó segélyösszeg 225.870 K. 
A fenmaradó 24.130 K egyrészt az előre nem látható, másrészt a jövő évi segélyezésekre fordíttassák. 

A kegydíjasok segélyezésére 26 600 K fordítható. Ezen összegből a 19 kegydíjas 1200 K segély-
ben részesíttessék. A kiutalandó összeg 29.600 K. A fenmaradó 5000 K a jövő évi segélyezésekre 
tartassék fel. 

Méltóságos és Főtisztelendő Közgyűlés ! 
Idestova három éve foglalkozom a nyugdíjintézet ügyeivel. Kezelését azonban felette megnehezíti 

az a körülmény, hogy az összes törzskönyvek, a tagok okmányai, a jegyzőkönyvek s egyéb iratok — 
dacára többszöri felszólításomnak — még mindig Gyürky Pál volt ügyvivő úrnál vannak. Hogy a mai 
rendellenes állapotnak véget vessünk, tisztelettel javaslom, keresse meg a közgyűlés a külügyminisztériumot, 
hogy sürgesse meg a cseh-szlovák kormányt irataink kiadására, mivel azt kell hinnem, hogy Gyürky Pál 
úrnak nem áll módjában ügyirataink elküldését kieszközölni. Egyben tisztelettel javaslom azt is, hívja 
fel a közgyűlés az egyházkerületeket, hogy új törzskönyvek felfektetése céljából Írassák össze a nyugdíj-
intézet tagjait, javadalmaikat, családi állapotukat, szolgálati éveiket feltüntető adatokkal s az így elkészült 
anyagot az egyetemes központi iroda dolgozza fel s a jövő évi közgyűlésnek mutassa be s végül, hogy 
a szabályrendelet módosítására is a szükséges intézkedések megtétessenek. Tekintve, hogy az egyetemes 
egyház a központi irodát felállította, a személyem iránt tanúsított bizalmat megköszönve, megbízatásom 
alóli felmentésemet tisztelettel kérem. Kaczián János s. k. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, Kaczián János 
helyettes ügyvivőnek odaadó fáradozásáért köszönetet mondván, felhatalmazza az elnökséget, 
hogy részére működéséért megfelelő tiszteletdíjat folyósítson; elhatározza, hogy felterjesztést 
intéz a külügyminisztériumhoz, hogy eszközölje ki a cseh-szlovák kormánynál, hogy a nyug-
díjintézet iratait és könyveit Gyürky Pál ügyvivő szolgáltassa ki és egyetemes egyházunk 
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részére küldje meg. Egyben felhívja a közgyűlés az egyházkerületeket, hogy egy új nyugdíj- 77—80. 
törzskönyv felfektetése céljából írassák össze a nyugdíjintézet tagjait, azok javadalmait, családi 
állapotát, szolgálati éveit és az így összegyűjtött anyagot 1922 február végéig az egyetemes 
főjegyzői irodába küldjék be feldolgozás végett; újból utasítja a nyugdíjintézeti bizottságot, 
hogy a szabályrendelet átdolgozása tekintetében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Hasonlóképen a magyarhoni evang. lelkészegyesület indítványa alapján magáévá teszi azon 
álláspontot, hogy a változott politikai viszonyok folytán a nyugdíjintézet szükséges átalakítá-
sával járó teendőket szakértő közbenjöttével eszközöltetni kell és utasítja ez irányban is a 
nyugdíjintézeti bizottságot a szükséges intézkedések megtételére; elhatározza, hogy az 1921 
évre visszamenőleg ugy az egyházak, mint a lelkészek befizetési járulékát a régi járulék 
négyszeresére emeli, felhívja az összes gyülekezeteket, hogy az eddig szokásos offertoriumon 
kívül évenként legalább egy vallásos estélynek jövedelmét a nyugdíjintézet céljaira fordítsák; 
elhatározza, hogy a kormányhoz az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása tárgyában intézendő 
felterjesztésben kéri, hogy a nyugdíjintézmény időszerű kiépítéséhez megfelelő évi járulékot 
juttasson. Felkéri továbbá a közgyűlés a püspököket, hogy alkotmányos úton hívják fel 
minden gyülekezetüket, hogy a még 40 évet meg nem haladó lelkészeiket és illetve minden 
újonnan megválasztandó lelkészt, beiktatása alkalmával, halálesetre, illetve 40-ik szolgálati 
évének betöltésére, legalább 20,000 K összegre biztosítsa oly módon, hogy a biztosított 
összeg évi járulékát felerészben az egyház, felerészben a lelkész tartozik viselni ; végül fel-
hívja az egyetemes közgyűlés a lelkészeket, illetve a lelkészek közül azokat, akik természet-
ben élvezett illetményeik folytán ma sokkal kedvezőbb anyagi helyzetben vannak, hogy lelkész-
testvéreik segélyezésére adakozzanak és felhívja az összes lelkészeket, hogy esetleg a híveket 
felkeresve, a nyugdíjas lelkészek segélyezésére gyűjtéseket rendezzenek és a gyűjtött összege-
ket az egyetemes pénztárba szolgáltassák be. 

A gyűlés második napja. 
78. (Sz.) A váci siketnéma intézet vallástanítója Sommer Gyula lelkész jelenti, hogy az 1920—21. 

tanévben 9 evangelikus növendék volt az intézetben felvéve és részesült vallásos gondozásban. 
Tudomásul szolgál. 

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

1. Gondnok által bemutatott és az idecsatolt 1920. zárszámadása szerint az alapítványi tőke 

1919. év végén volt K 248.555.36 
1920. évi apadás volt 850.18  
s így az év végén kitett K 247.705.18 

Ezen számadásokat megvizsgáltuk, az egyes tételeket a pénztári okmányokkal összehasonlítván, 
teljesen rendben levőknek 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. 

2. Hrabovszkyj László budapesti egyetemi orvostan-hallgatónak, Hrabovszky Dezső felsőlövői 
evang. főgymnáziumi Vl-ik osztályú tanulónak, Hrabovszky László keresk. akad. hallgatónak, 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 VII. oszt. tanulóknak, végül Brunner Aurél a közgazdasági 
egyetem hallgatójának, miután bizonyítványaik az alapítvány szabályainak megfeleltek, az 1200, illetve 
1000 koronára felemelt ösztöndíjakat kiadtuk. 

Budapest, 1921 november hó 7-én. 
Tudomásul szolgál. 

80. (Sz.) A magyarhoni E. E. E. Gyámintézet beterjeszti következő jelentését : 
Magyarhoni E. E. E. Gyámintézetünk folyó évi november hó 10-én Budapesten tar-

totta évi rendes közgyűlését, mely alkalommal az egyhangúlag megválasztott világi elnök, báró Radvánszky 
Albert, budapesti egyházmegyei felügyelő és pestmegyei gyámintézeti világi elnök úr hivatalába iktattatott. 
Minthogy a szintén egyhangúlag megválasztott egyházi elnök, Pálmai Lajos győri lelkész-esperes úr, nagy-
mérvű- elfoglaltságára való hivatkozással a választást el nem fogadta, a közgyűlés új választást rendelt 
el s az egyházi elnöki teendők ideiglenes ellátásával Broschko G. A. budapesti lelkészt és budapesti egy-
házmegyei gyámintézeti egyházi elnököt, ki Scholtz Ödön eddigi h. egyházi elnök visszalépése után az 
elnöki teendőket végezte, bízta meg. Lándori dr. Kéler Zoltán jogtanácsos urat, ki 25 éven át önzetlen-
séggel, áldozatkészséggel és hűséggel töltötte be ezt a tisztséget és ezen állásról másirányú munkálko-
dására és a munkamegosztás elvére való hivatkozással lemondott, a közgyűlés tiszteletbeli jogtanácsossá 
választotta. Utóda dr. Händel Béla egyházkerületi főjegyző úr lett. A levéltár ideiglenes kezelésével 
Kirchner Rezső püspöki titkár úr bízatott meg. Egy magát megnevezni nem akaró nagynevű hittestvé-
rünk lándori dr. Kéler Zoltán világi helyettes elnök úr kezeihez 10,000 K adományozott azzal a rendel-
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SO—88* tetéssel, hogy abból az elszakított területén lévő két gyülekezetnek, úgymint a komáromi és somorjai egy-
háznak 5000—5000 K utaltassék át. A nagy szeretetadományt 36,288 K 65 fillértSzekszárd kapta, kisebb-
nagyobb segélyben összesen 44 egyház, illetve intézet részesült. A Gusztáv Adolf-egylet Bremenben, 
1921. évi szeptember hó 20—21-én tartott közgyűlésén E. E. E. Gyámintézetünket Broschko G. A. 
lelkész képviselte. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az újonnan megválasztott 
báró Radvánszky Albert világi elnököt melegen üdvözli. 

81. (Sz.) Az Országos Evang. Szövetség 1921. évi működéséről szóló jelentését a következők-
ben terjeszti elő: 

A szövetség ezideig a fővárosi gyülekezeteken kívül az újpesti, rákospalotai, pestújhelyi, aszódi, 
cinkotai, albertii, irsai, apostagi, ceglédi, kecskeméti, szegedi, hódmezővásárhelyi, orosházai, tótkomlósi, 
békéscsabai, mezőberényi I. és II., gyomai, szarvasi, kondorosi, gádorosi, szentetornyai, csorvási, salgó-
tarjáni, lapujtői, lucafalvai, száki, galgagutai, oroszlányi, gyömrői anya-, illetve leányegyházakban alkotta 
meg gyülekezeti szervezeteit. 

Jelentékenyebb munkásságot eddig csak a budapesti deák-téri, fasori, óbudai továbbá a szarvasi 
szövetségek fejtettek ki, de a többi szövetségek is tartottak részint a helyi, részint az országos célokat 
szolgáló kultúrális jellegű összejöveteleket; egyes egyházakban pedig a gazdasági és szociális feladatok 
iránt is élénkebb érdeklődés mutatkozik. 

Az Országos Evang. Szövetség munkásságában jelentékenyebb fellendülés várható, mihelyt a 
szövetségek kerületijeg is megszerveztetnek. Ennek megtörténtével — ami közeljövőben várható — a már 
eredetileg is kerületileg szervezkedett dunántúli Luther Szövetség is be fog kapcsolódni az országos 
szövetségbe, mely tény az országos szervezetnek jelentékeny erőbeli gyarapodását fogja eredményezni. 

Az Országos Evang. Szövetség által kiadott „Evangélikusok Lapja" jelenleg 1500 példányban 
jelenik meg s bár a lap kiadását ezideig a külföldi segélyek megkönnyítették, a nyomda- és papirdrá-
gulás folytán elkerülhetetlenül szükségesnek s egyébként is kívánatosnak mutatkozik az, hogy a hívek 
lapunkat jobban felkarolják. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

82. (Sz.) A magyarországi Ágostai Hitvallású Evang. Misszió Egyesület a következő jelentését 
terjeszti be : ^ 

A Misszió Egyesület 1920. évi bevétele 6621.69 K, kiadása 6621.55 K volt. Pénztári maradvány 
—.14 K. A missziói-alap állása 1921. évi december hó 31-én 5553.78 K, a missziói alapítványoké pedig 
7466.25 K. A lipcsei Misszió részére fenntartott járandóság 20,210.78 K. Az egyesület összvagyona 
13,020.17 K. Gyűlést ezidén sem tarthattunk. 

Tudomásul szolgál. 

83. (Sz.) Beterjesztetett a Luther-Társaság következő jelentése : 
A Luther-Társaság hároméves szünet után ismét megkezdte munkáját. 1921 okt. 16-án Szom-

bathelyen megtartotta közgyűlését, amelyen új elnöke, báró Radvánszky Albert, családi hagyományai-
hoz méltó beszéddel elfoglalta székét s amelyen titkáraivá Dr. Kovács Sándor és Dr. Pröhle Károly 
theol. akad. tanárokat választotta meg. 

A Társaság a reformáció és a wormsi nagy történelmi jelenet 400 éves évfordulójának emlékére 
elhatározta egy Országos Luther-könyvtár és Múzeum alapítását, amelyben a magyar reformáció törté-
nelmének, szellemi és erkölcsi hatásának emlékeit gyűjti össze. Az eddig beérkezett adományok, pénz 
és becses könyvek felajánlása bizonyítja, hogy e gondolat egyházunk közönségének lelkéből fakadt. 
A Luther-könyvtár és Múzeum élére a társaság az intézmény tervezőjét Dr. Kovács Sándort állította, aki 
a könyvtár és múzeum tervét az „Ösvény"-ben tájékozásul közzétette. Helyiséget egyelőre a helybeli pol-
gári iskola ajánlott fel, de, ha fejlődése nagyobb arányban megindul, az egyetemes egyháztól kérünk 
megfelelő helyiséget. 

A társaság kiadványai alkalmazkodnak a jelenkor életszükségletéhez. Az „ösvény" a jövő évtől 
fogva havonként jelenik meg és tartalma kibővül világnézeti cikkekkel és tanulmányokkal. Az eddigi 
szerkesztőt, Dr. Kovács Sándort, a jövőben mint társszerkesztő támogatni fogja Dr. Pröhle Károly. Új 
kiadványsorozatot indít meg, apologetikus, hitvédelmi irányzattal, amelynek vezetését mint szerkesztő 
Dr. Pröhle Károly intézi, Egyháztörténelmi életképeket ad ki „Keresztyén Hithősök" címe alatt Dr. Kovács 
Sándor szerkesztésében. E sorozatból az első füzet, mely a nikolsburgi béke alkalmából Bethlen Gábor 
alakját idézi életre, a közel jövőben megjelenik és pedig magyar, német és tót nyelven. Végül a Tár-
saság elhatározta, hogy az ágostai hitvallásnak 1930-ban bekövetkező 400 éves fordulójára kiadja 
összes hitvallásainkat korszerű magyar fordításban, bőséges magyarázatokkal. E terv megvalósításával 
a Társaság igazgatótanácsa Dr. Pröhle Károlyt bízta meg. Az evangélikus öntudat ébresztésére ország-
szerte ünnepélyeket rendez, főkép azon helyeken, amelyeket a magyar reformátorok munkája, neve tesz 
emlékezetessé és mozgalmat indít, hogy nevük és működésük az illető gyülekezetekben emléktáblával 
örökítessék meg. 

Jelentésünknek fájdalmas része, hogy tagjainknak kétharmadrészét az ellenséges megszállás 
következtében elvesztettük s a nagy drágaság szintén akadályokat gördít munkánk elé. Azonban remél-
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jük, hogy úgy híveink, mint egyházi testületeink felkarolják új életre éledt társaságunkat s lehetővé 83 
teszik munkaprogrammja megvalósítását. Sajnos, könyvkereskedésünk még most sem részesül megfelelő 
támogatásban. P. o. a fővárosi evang. iskolák jó része is másutt szerzi be könyvszükségletét és ezzel 
idegen, sokszor ellenséges erők tőkéjét, harcképességét gyarapítja. Óhajtandó volna, hogy egyházi közön-
ségünk megérezze az összetartásban rejlő nagy erőkifejtés szükségét. A mivel a Luther-Társaság anyagi 
ereje gyarapszik, az szellemi erő formájában visszaszáll, mint termékenyítő hatás egyházi életünkre. 
A taggyűjtés most új erővel megindult. A tagsági díjakat a társaság kénytelen volt fölemelni s meg-
apadt jövedelmét igyekszik azzal is pótolni, hogy a belügyminisztertől mozgóképszínház nyitására kapott 
engedélyt átruházta 40%-as jövedelemrészesedés fejében az Újpest-Árpád-úti Mozgóképszínház részvény-
társaságra. Ily módon egyúttal irányzó befolyást nyert a kártékonynyá vált mozgóképüzemnek nemesebb 
irányba való fordítására. 

Tudomásul szolgál. 

84. (Sz.) Beterjesztetett az egyetemes egyház számadását vizsgáló bizottság által átvizsgált és 
megfelelő záradékával ellátott, az 1920. évről szóló egyetemes egyházi számadás. 

Az egyetemes evangélikus egyház Í920. évi zárszámadása. 

a) Közigazgatási számla. 

Bevétel : 

Múlt évi maradvány (államsegélyből 1920-ra) 
Államsegélyből 192 l-re 
Államsegély, lelkészek továbbmenő segélyezésére 
Államsegély, kerületek részére 
Kamatjövedelem 
Alapítványok kezelési járulékaiból 
Üllői-út 24. sz. ház jövedelmeiből 
Vegyesekből . . . 

K 212,200 — 
„ 301,012 — 
„ 75,000-— 
„ 259,311.— 
„ 25,745 73 

1,931-71 
1,87968 
6,368 56 K 883,448-68 

Kiadás : 

Egyetemes tisztviselők díjazása 
Lelkészek kárpótlékszerű segélyezése . . . . . 
Rendes évi segélyekre . . . 
Rendkívüli segélyekre 
Egyetemes egyházi elnök útiátalánya 
Útiköltség és napidíjak 
Az üllői-úti hivatalos helyiségek fűtése és világítása 
Nyomtatványok 
Illeték-egyenérték 
Vegyesekre 
Jubiláris szeretetház alapnak 
Kegydíj alapnak 
Menekült tanároknak előlegezett fizetések . . . . 
Budapesten székelő theol. akadémia költségei . . 
Kerületi államsegély a 4 kerületnek 
Lelkészsegélyezési alapnak . 
Fenntartva: Államsegélyből 1921-re 
Mutatkozik a tartalékalapból fedezett túlkiadás . . 

K 14,92540 
3,500 — 

35,600 — 
87,500 — 

4,500 — 
24,798-40 

6,722 — 
327 — 

3,302-28 
1,21072 

50,000-— 
15,000 — 
15,784-81 
90,895-— 

168,416 — 
70,000-— 

301,012-— K 893,493-61 
K 10,044-93 

b) Alapok és alapítványok. 

1. Az egyetemes egyház szabad rendelkezési tökéi: 

Saját tőkevagyona K 89,303.58 
Tartalékalapja w 88,069-89 
Bauhofer György alapítvány 302 62 K 

Átvitel ; K 

177,676*09 

177,676-09 
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8 4 — 5 8 . Áthozat: K 177,67609 
2. Átmeneti jellegű tőkék : 

Közigazgatási számla (1921. évi költségre) K 301,012'— 
Egyetemes közalap (1920. évi jövedelme) 77,665 04 
Egyetemes adóalap : 

1921. évi segélyekre K 476,698 — 
Tartalék „ 460,000 — „ 936,698 — 

Egyetemes adóalap tartalékalapja (1921. évi segélyekre) „ 87,647 03 
Theol. tanárok fizetéskiegészítési tartaléka 54,652'59 
Gróf Teleky—Róth Johanna alapítvány maradványa „ 1,764 42 
1848. XX. államsegélyből a kerületek részére 192l-re 300,000 — 
Theol. akadémiák 1921. évi költségeire „ 61,566'40 
Tiszai egyházkerület letétje „ 18,200'— 
Theológusok Otthona 1921. évi költségeire „ 10,877'32 
Segédlelkész! congrua „ 19,000 — „ 1.869,082 80 

3. Ösztöndíj alapítványok : 
Gróf Teleky—Róth Johanna alapítvány „ 91,146.30 

tartalékja „ 33550 
Szinovitz Lajos alapítvány „ 231,957 33 
Lissovényi László alapítvány „ 5,342 24 
Gróf Blankenstein György alapítvány „ 19,727'70 
Hunfalvy Pálné alapítvány „ 114,347 29 
Hrabovszky Zsigmond alapítvány „ 234,200'— „ 697,056 36 

4. Egyetemes nyugdíjintézet tőkéje ,, 5.320,436 75 
5. Kegydíj-alap v „ 59,491'38 
6. Egyetemes közalap . „ 554,889 70 
7. A pozsonyi theol. akadémia tőkéje „ 77,480'39 
8. Zelenay Gedeon alapítvány (a pozsonyi theol. akad. javára) . . . 26,560 47 
9. Eöry Sándor alapítvány (a Luther Otthon javára) „ 101,05405 

10. Haubner Máté alapítvány (gyámint. és árvasegélyezés) „ 40,130'38 
11. Dr. Weszter Lajos alapítvány „ 63,602'18 
12. Lelkészsegélyző alap „ 354,853 90 
13. Lelkész-árvaalap . . . „ 10962 
14. Jubiláris szeretetház-alap . . „ 300,692-76 
15. Báró Prónay Dezső szeretetház alapítványa „ 10,604 45 
16. Ezredéves pályamű-alap „ 7,124 54 
17. Brassói magyar egyház letétje „ 656 67 
18. Báró Solymossy Lajos alapítványa „ 59,450*85 
19. Diák Otthon alap 11,288 68 

A tőkék összege: K 9.732,24202 
c) A tőkék elhelyezése. 

1. Értékpapírokban (a magyar földhitelintézetnél letétben) K 5.618,950'— 
2. Takarékpénztári betét és készpénz „ 3.398,651*90 
3. Üllői-út 24. sz. ház „ 656,613*49 
4. A Luther Otthonnak előlegezett összeg „ 53,922*13 
5. Az egyetemes koráikönyvre előlegezett összeg „ 4,104 50 

Budapest, 1921. évi december hó 31-én. A vagyon összege: K 9.732,242*02 

Az egyetemes közgyűlés a számvizsgáló bizottság által átvizsgált 1920. évi számadást 
tudomásul veszi, hogy a számadásban feltüntetett értékpapírok a magyar földhitelintézet kimu-
tatása szerint ott letétben vannak és Bendl Henrik egyetemes pénztáros, dr Zsigmondy Jenő 
egyetemes főellenőr és Szelényi Gyula ellenőrt ezen számadásokra nézve a szokásos fenntar-
tással a további felelősség alól felmenti. 

85. (Sz.) A pénzügyi bizottság bemutatja az 1922. évre szóló költségelőirányzatot. 

A magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyházegyetem Í922. évi költségvetése. 
A) Bevétel. 

I. Átmeneti tételek. 
1. Államsegélyből: 

a) 1848: XX. t.-c. értelmében K 1.163,600 — 
b) Orsz. közalapi segély 102,700 — 
c) Kerületek államsegélye w 232,000*— K 1.498,300 — 

Átvitel: „ 1.498,300 — 
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2. Pozsonyi theol. akad. alap: 
a) Kamatjövedelem 
b) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből Vio 

K 

Áthozat : 

1,537 — 
1,500-— 

K 1.498,300 — 

K 3,037-— 
• 

3. Közalap-pénztár : 
a) Kamatjövedejem 
b) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből 3/io 
c) Kerületek járulékai 

K 
» 

n 

19,000-— 
4,500-— 

20,000 — 
d) Országos közalapsegély n 102,700 — K 146,200 — 

4. Egyetemes nyugdíjalap : 
a) Kerületek járulékaiból 
b) Kamatjövedelem 
c) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből 3/io 
d) Államsegélyből 1848: XX. t.-c. alapján 

K 
» 

» 
» 

60,000-— 
200,000 — 

4,500'— 
200,000'— K 464,500-— 

5. Egyetemes kegy díj alap: 
a) Államsegélyből a nyugdíjasok segélyezésére 
b) Az egyetemes közalap-pénztárból 
c) Az egyetemes közigazgatási pénztárból az átmeneti nyugdíjasok 

segélyezésére . . 

K 
» 

n 

40,000-— 
12,000 — 

25,-000-— K 77,000 — 

6. Egyetemes adóalap: 
a) Államsegélyből 1848: XX. t.-c. alapján 
b) Kamatjövedelem 

K 
» 

200,000-— 
13,500-— K 213,500 — 

7. Zelenay Gedeon alapítvány : 
Kamatjövedelem K 1,000'— K 1,000-— 

8. Szinovitz Lajos alapítvány : 
a) Kamatjövedelem 
b) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből Vio 

K 
» 

8,000'-
1,500-— K 9,500-— 

9. Eöry Sándor alapítvány: 
Kamatjövedelem K 4,000-— K 4,000-— 

10. Haubner Máté alapítvány: 
Kamatjövedelem K 1,600-— K 

i 

1,600-— 

11. Dr. Weszter Lajos alapítvány: 

Kamatjövedelem K 2,900'— K 2,900--

12. Jubiláris szeretetház alap: 
a) Adományokból 
b) Kamatokból 

K 
n 

4,000-— 
14,000-— K 18,000-— 

13. Ezredéves pályamű-alap : 
Kamatokból K 350 — K 350 — 

14. Brassói magyar egyház letétalapja: 
Kamatokból K 18 — K 18-— 

15. Theol. tanári fizetéskiegészítési tartalék: 
Kamatjövedelem K 2,750 — K 2,750-— 

16. Ösztöndíj alapok: 
a) gróf Teleki—Róth Johanna alap kamatjövedelem 
b) Lissovényi László alapítvány kamatjövedelem 
c) gróf Blankenstein György alapítvány kamatjövedelem . . . . 
d) Hunfalvy Pálné alapítvány kamatjövedelem 

K 
» 

» 
» 

4,240 — 
200*— 
780-— 

4,400'— K 9,620'— 

Átvitel : K 2.452,275.— 
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85 . 17. Lelkészsegélyezési-alap: 
a) Kamatjövedelem K 
ti) Közigazgatási pénztárból 

18. Báró Prónay Dezső szeretetház alapítványa: 
Kamatjövedelem K 

19. Báró Solymossy Lajos nevelési alapítványa: 
Kamatjövedelem K 

20. Theologiai akadémiák fenntartási költségére : 
. a) a pozsonyi theologiai akádémiai alapból 

b) A kerületek államsegélyéből 
c) 1848: XX. t.-c. államsegélyből . . . . 

II. Rendes tételek. 

A közigazgatási pénztár javára : 
a) Államsegélyből 1848: XX. t.-c. alapján 
b) Kamatokból 
c) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből 2/io . . . . 
d) Alapítványok kezelési díjaiból 
é) Hrabovszky Zsigmond alapítvány kezelési díjából 

Áthozat: K 2.452,275'-
14,000.— 
40,000— K 54,000-

450— K 450'— 

2,400'— K 2,400'-

K 3,037 — 
63,584 — 

„ 160,000— K 226,621 -

K 353,600 
20,000 

3,000 
1,172 

800 K 378,572 — 
Összesen K 3.114,318 — 

B) Kiadás. 

I. Átmeneti tételek. 
1. Államsegélyből: 

Az 1848:XX. t.-c. alapján nyert államsegélyből: 
a) Közigazgatási célokra az egyetemes egyház közigazg. pénztárába K 353,600 

a bányai egyházkerületnek . . „ 60,000 
a dunáninneni egyházkerületnek „ 30,000 
a dunántúli „ 90,000 
a tiszai „ „ 30,000 

Y 
— K 563,600' 

b) Egyetemes nyugdíjalapnak K 200,000'— 
a nyugdíjasok, kegydíjasok és lelkészözvegyek segélyezésére . . „ 40,000'— K 240,000 — 

c) Egyetemes adóalapnak K 200,000 — 
d) Egyetemes közalapnak „ 102,700-— 
é) A theológiai akadémiák fenntartási költségeire „ 160,000 — 
f ) A kerületek államsegélyéből : 

a bányai egyházkerületnek K 42,102*— 
a dunáninneni egyházkerületnek 13,244-— 
a dunántúli „ 75,932 — / 
a tiszai „ 17,138*— 

Rendkívüli segély: 
a dunáninneni egyházkerületnek 12,000'— 
a tiszai „ \ . . „ 8,000'— 
a theológiai akadémiák fenntartásához „ 63,584 — K 232,000-— 

2. Pozsonyi theol. akadémia alapból a theol. akadémiák fenntartására : K 3,037-— 

3. Közalap pénztár: 
a) A jövedelem 20°/o-a a tőkésítésre K 29,240 — 
b) Költségre „ 260-— 
c) A közgyűlés rendelkezésére áll 116,700 — K 146,200 — 

4. Egyetemes nyugdíjalap: 

a) Költségre K 20,000 — 
b) Nyugdíjakra 300,000'— 
c) Nyugdíjak felemelésére 144,500 — K 464,500'— 

Átvitel: K 2.112,037 — 
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5. Egyetemes kegydíjalap: 
a) Kegydíjakra 
b) Nyugdíjasok, átmeneti nyugdíjasok és kegydíjasok segélyezésére 

6. Egyetemes adóalap: 
a) Egyházközségek adóterheinek csökkentésére szolgáló rendes 

segélyekre 
b) Rendkívüli segélyekre a tartalékalapot képező kamatjövedelem 

és a felesleg 

7. Zelenay Gedeon alapítvány: 

A pozsonyi theológiai akadéma részére fenntartva 

8. Szinovitz Lajos alapítvány: 
a) Kezelési díj 
b) Tőkésítésre és ösztöndíjakra 

9. Eöry Sándor alapítvány: 

A Luther-Otthon fenntartására 

10. Haubner Máté alapítvány : 

a) evang. egyetemes egyházi gyámintézetnek: 
1. a német Gusztáv Adolf egylet részére 
2. Egy szegény egyház részére . 

b) A protestáns országos árvaegylet részére . . 
c) Kezelési díj 
űf) Tőkésítendő 

11. Dr. Weszter Lajos alapítvány: 

a) Kezelési díj 
b) Tőkésítendő . . . , 

12. Jubiláris szeretetház-alap : 

Tőkésítendő 

13. Ezredéves pályamü-alap: 

Tőkésítendő irodalmi célokra 

14. Brassói magyar egyház letétje : • 

A brassói magyar egyház részére fenntartva 

15. Theológiai tanári fizetés kiegészítési tartalék: 

Tartalékba : . . 

16. Ösztöndíj alapítványok: 

Gróf Teleky—Róth Johanna alapítvány: 
a) 60 ösztöndíjra 70'— koronával 
b) Tőkésítendő 

Lissovényi László alapítvány : 
a) Kezelési díj 
b) Egy ösztöndíj 
c) Tőkésítendő 

Gróf Blankenstein György alapítvány: 
a) Kezelési díj 
b) Egy ösztöndíj 
c) Tőkésítendő 

K 

Áthozat: K 2.112,037 — 8 5 . 

12,000-— 
65,000— K 77,000 — 

K 173.302 — 

40,198— K 213,500-

K 

K 1,000-— 

570*— 
8,930*— K 9,500-

K 4,000-— 

K 200 — 
» 800 — 
» 500-— 
» 96 — 
» 4-— K 1,600 — 

K 174*— 
» 2,726*— K 2,900 — 

K 18,000'— 

K 350-— 

K 18 — 

K 2,750 — 

K 4,200*— 
» 40 — K 4,240 — 

K 12*— 
» 150 — 
a 38 — K 200 — 

K 46'— 
» 640 — 
» 94-— K 780 — 

Átvitel : K 2.447,875'--
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8 5 . Áthozat: K 2.447,875 — 
Hunfalvy Pálné alapítvány: 
a) Kezelési díj K 264 — 
b) Theológusok ösztöndíjára 4,000 — 
c) Tőkésítendő 13fr— K 4,400'— 

17. Lelkészsegélyzési alap: 
a) Segélyezésre K 40,500'— 
b) Tőkésítendő 13,500 — K 54,000'-

18. Báró Prónay Dezső szeretetház-alap : 

A pesti evangélikus magyar egyház szeretetházának K 450 — 

19. Báró Solymossy Lajos nevelési alapítványa: 
Tőkésítendő . . . . , K 2,400 — 

20. A theológiai akadémiák fenntartására : 

a) A soproni theológiai akadémiának rendes segély . . . . . K 12,190 — / 
b) „ „ „ „ rendkívüli segély . . . . „ 3,000 — ^ 
c) 10 theológiai akadémiai tanár fizetéskiegészítésére „ 30,000'— 
d) a Budapesten székelő theológiai akad. szükségletei fedezésére . „ 181,431— K 226,621*— 

II. Rendes tételek. 

21. A közigazgatási pénztár terhére : 

à) A négy püspök részére a kerületek által megszavazott tisztelet-
díj kiegészítésére à K 30,000-— . K 120,000 — 

b) Tisztidíjak : 
' 1. Világi főjegyző K 2,000'— 

2. Egyházi főjegyző „ 400 — 
3. Két világi aljegyző à 200'— 400'— 
4. Két egyházi aljegyző à 200'— . . „ 400 — 
5. Egyetemes ügyész „ 800*— 
6. „ levéltáros „ 1,200'— 

„ „ drágasági segélye . . . . . . . „ 1,000 — 
7. Pénztári hivatal 15%-os hozzájárulás a budapesti evangélikus 

testvéregyházaknak „ 10,594'50 
8. Pénztáros személyes pótléka „ 600'— 
9. Pénztári ellenőr személyes pótléka ^ „ 400'— 

10. Tanügyi bizottsági előadó . . 1,000— K 1*8,794'50 

c) Egyetemes egyházi elnök útiát'alánya K 6,000'— 
d) Napidíjak, útiköltségek „ 30,000'— 
é) Egyetemes törvénykezési költség „ 1,200'— 
/ ) Tanügyi bizottság költségei és díjai . „ 1,800'— 
g) Hivatalos helyiségek fűtése, világítása és tisztogatása . . . . „ 10,000'— 
h) Nyomtatványok „ 25,000 — 
/) Rendkívüli és előre nem látható kiadások „ 18,177'50 
j) Rendes évi segélyek : 

1. A váci siketnéma intézetben ellátott hitoktatásért . . . . K 400 — 
2. 1—1 theológusnak az Otthonban való elhelyezéséért à 1000'— „ 2,000 — / 
3. A Luther Otthonnak 5 kedvezményes helyre lelkészek fiai 

részére à 1000 — „ 5,000 — 
4. A soproni tanítóképzőnek 2,400 — / 
5. A szarvasi tanítónőképzőnek „ 2,400*— 
6. Az aszódi ker. leányiskolának „ 4,500'— 
7. A kőszegi „ „ 4,500*-
8. A Miskolcon működő eperjesi főiskola és tanítóképzőnek . „ 7,000*— K 28,200*— 

k) Egyéb segélyek: 
1. A felsőlövői tanítóképzőnek rendkívüli segély K 2,400*— 
2. A nyíregyházai leánygimnáziumnak rendkívüli segély . . „ 2,000— K 4,400 — 

Átvitel: K 2.999,318*— 
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Áthozat: K 2.999,318'— 8 5 — 8 8 . 
/) Lelkészsegélyezési alapra » 40,000'— 

m) Főjegyzői iroda költségeire s . ' „ 30,000'— 
ti) Lelkészek korpótlékszerü államsegélyének kiegészítésére . . . „ 10,000-— 
ő) Átmeneti nyugdíjasok támogatására „ 25,000'— 
p) Az evangélikus Diáksegélyző-alap részére adomány . . . . 10,000'— 

Összesen K 3,114.318 — 

Budapest, 1921. évi november hó 7-én. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott költségelőirányzatot jóváhagyja és ezzel a beér-
kezett segélyezési kérvényeket is elintézetteknek tekinti. Egyben elhatározza az egyetemes köz-
gyűlés, hogy az 1848: XX. t.-c. végrehajtására tárgyában beadandó felterjesztésben az állam-
segély felemelését fogja kérni azon okból is, mert a mai összeg a valutáris viszonyoknak 
nem felel meg. 

86. (Sz.) Olvastatott a lelkészsegélyezési alap bizottságának következő jelentése : 
Az alap 1920. évi jövedelmeiből a szabályrendelet határozmányaihoz képest és az 1915. évi 

közgyűlés 142. jkv. pont alatt hozott határozatában nyert felhatalmazás értelmében a segély kiosztását 
eszközöltük, de figyelemmel a rettenetes drágaságra, mellyel a szabályrendeletileg megállapított segélyek 
összhangban nem állanak és figyelemmel arra, hogy a folyamodók létszáma aránytalanul csökkent, a 
közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében a rendes segélyeket 500 koronában, a rendkívüli segélyeket 
400 koronában folyósítottuk. 

Beérkezett az 1920. évben 43 segélykérvény, amelyben 74 gyermek után kérnek segélyt, akik 
közül, ha 59 gyermekre vonatkozólag a szabályrendelet a) és c) pontja volt alkalmazható, míg a többi 
csak a rendkívüli segélyezés keretében volt figyelembe vehető. A kérvények alapján 55 gyermek kapott 
500 koronájával 27,500 K rendes segélyt és 15 gyermek 400 koronájával 6000 K rendkívüli segélyt, 
végül két lelkész részére az 1918. évi 124. jkv. pont alatti határozat értelmében egyenként 1000 K 
rendkívüli segélyt osztottunk ki, míg a fennmaradó összeget a tőkéhez csatoltuk. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és felhatalmazza 
a bizottságot, hogy amennyire a kérvényezők száma és a rendelkezésre álló összeg megengedi, 
a segélyösszegeket a folyó évben is a szabályrendelettől eltérőleg állapíthatja meg. 

87. (Sz ) A közalap tekintetében jelenti a pénzügyi bizottság, hogy az 1914—1923. évekre meg-
állapított járulék a folyó évre nem változik. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul véve, a közalapi járulékot a folyó évre 
is a tavalyi összegben állapítja meg és felhívja az egyházkerületeket, hogy ezen járuléknak 
a megmaradt országrészeken levő egyházakra eső aránylagos részét a. folyó év végéig az 
egyetemes pénztárba fizessék be, illetve elszámolás útján egyenlítsék ki. 

88. (Sz.) A közalap jövedelmének felosztása tekintetében a pénzügyi bizottság jelenti, hogy az 
1921. évi költségelőirányzat szerint 111,800 K 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 segélyösszege-
ket utalványozza az 1921. évre: 

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

egyházmegyéért . . „ 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 — 
c) a dunántúli egyházkerületnek . . . . . . 22,000'— 
d) a tiszai egyházkerületnek „ 10,000'— 
ë) a bányai egyházkerületnek a pesti magyar 

egyház hitoktatási szükségleteire való figye-
lemmel 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 . . . . „ 111,800'— 
Ezen segélyösszegek 1922 január 1-én lesznek kifizetendők és az 1922. évi szük-

ségletekre felhasználhatók ; ezen felosztással elintézést nyertek az összes a közalapból való 
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38— 94c. segélyezés iránti felterjesztések és segélykérvények, melyek tekintetében minden kerület a 
saját hatáskörében intézkedjék. 

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

89. (Sz.) Az 1920. évi közgyűlés által a közalapjövedelmekből az egyházkerületeknek vallás-
oktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére utalványozott összegek felhasználásáról beérkezett 
jelentések szerint: a bányai egyházkerületben szegény egyházak segélyezésére 500 K, a lelkészek 
és hitoktatók segélyezésére 700 K fordíttatott ; a dunáninneni kerületben missziók segélyezésére 4800 K, 
missziói hitoktatók segélyezésére 2400 K fordíttatott, 12,800 K a missziói tartalékalaphoz csatoltatott; 
a dunántúli egyházkerületben 18,700 K fordíttatott az egyházmegyék hitoktatói szükségleteinek fede-
zésére, 2300 K a hitoktatói tartalékalaphoz, 3000 K a missziói alaphoz csatoltatott ; a tiszai egyház-
kerületben szegény egyházak és missziók segélyezésére 4700 K, missziói lelkészek segélyezésére 600 K, 
idegen iskolákban vallástanítók részére 4400 K, a nyíregyházai leánygimnáziumnak 10,000 K, új szám-
lára 300 K fordíttatott. 

Tudomásul szolgál. 

90. (Sz.) Olvastatott az egyetemes adóalapi-bizottság következő jelentése : 
Az egyetemes adóalapról szóló szabályrendelet 19. §-a értelmében van szerencsénk jelentésünket 

a következőkben előterjeszteni : 
I. A rendes segélyek évi összege a múlt évihez képest változást nem szenved. 
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 K-val „ 4,000'— 

Összesen . . K 173,302 — 
mely összeg lesz a ciklus végéig fizetendő. 

II. A rendkívüli segélyezésre fordítható tartalékalapból az idén a négy kerületnek missziói célokra 
adni szokott 2000—2000 K^és az újonnan anyásított Magyaróvár egyház segélyezésére 5000 K, összesen 
13,000 K kifizetését javasoljuk, mert helyesebbnek tartjuk, ha egy-egy egyházat erőteljesebben 
segítünk és 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 megküldendő. Továbbá a közgyűlés utalványozza 
a missziói célokra és Magyaróvár részére javaslatba hozott rendkívüli segélyeket. 

91. (Sz.) A pénzügyi bizottság előterjeszti a budapesti deák-téri evang. testvéregyházak képviselő-
testületének megkeresését, hogy a pénztári hivatal kiadásának emelkedése folytán folyó évi jul. 1-től 
kezdődőleg az eddigi hozzájárulást 10,594 K-ra felemelni szíveskedjék. 

Az egyet, gyűlés méltányolva a megkeresést, a jövő évi költség-előirányzatba a 
megfelelő összeg beállításáról gondoskodás történt, a folyó év II. felére járó különbözet 
folyósítására pedig a pénztári hivatalt utasítja. 

92. (Sz.) A pénzügyi bizottság előterjeszti, hogy a dunáninneni egyházkerület dr. Baltik Frigyes 
püspöknek sírkövet és emlékkövet állít, amely célra gyűjtést rendez és kéri az egyetemes egyháznak 
hozzájárulását is. 

Az egyet, közgyűlés rokonérzéssel, hálás elismeréssel és köszönettel üdvözli a dunán-
inneni egyházkerület ezen nemes gondolatát, hogy dr. Baltik Frigyes püspöknek, egyet, 
egyházunk ezen erős oszlopának, ily szép emléket kíván szentelni, ezen célra a maga részéről 
10,000 K-t adományoz és utasítja a pénztárt, hogy ezen összeget a folyó évi közigazgatási 
számla terhére fizesse ki, egyúttal kimondja, hogy az ezen célra szolgáló gyűjtést erkölcsileg 
támogatja. 

93. (Sz.) A pénzügyi bizottság bemutatja az evang. tanárok és tanítók országos egyesületének 
segély iránti kérelmét a bizottság javaslata nyomán, hogy módot nyújtson az egyesület nyomtatványainak 
legalább némileg leendő kiadásához, 

az egyet, közgyűlés a folyó évre 2000 K segélyt utalványoz a közigazgatási számla 
terhére és utasítja a pénztári hivatalt, hogy azt dr. Szelényi Ödön egyesületi titkár kezéhez 
fizesse ki. 

94. (Sz.) Tárgyaltatik a dunáninneni egyházkerület kérelme, hogy a püspöki iroda elhelyezésére 
átengedett helyiség ezen célra továbbra is rendelkezésére meghagyassék, készséggel felajánlván annak 
használatáért megfelelő bérösszeget. 



29 

Az egyet, közgyűlés további intézkedésig a dunáninneni kerületi püspöki iroda 94—103. 
elhelyezésére átengedett tanácstermet a kerület használatában meghagyja, azért külön bért 
nem számít, csak a fűtés és világítás költségeinek, visszamenőleg a használatbavétel idejétől, 
leendő megtérítését kívánja és ezen költségek tényleges megállapítását az elnökségre bizza. 

95. (Sz.) A múlt évi 95. jkvi pont kapcsán jelenti a pénzügyi bizottság, hogy a költség elő-
irányzatba 40,000 K-át vett fel a nyugdíjasok, özvegyek és árvák háborús segélyezésére, 25,000 K-át 
pedig az átmeneti nyugdíjasok segélyezésére. 

Az egyetemes közgyűlés felkéri a nyugdíjügyi bizottságot, illetve a helyettes nyugdíj-
intézeti ügyvivőt, hogy a fenti és a kegydíjalapra a költségelőirányzatba beállított 12,000 K 
összegekből egyrészt a nyugdíjasokat, özvegyeket és árvákat, különösen figyelemmel a 
kegydíjas özvegyekre és a gyermeknevelési járulékok aránylagos emelésére, másrészt az 
átmeneti nyugdíjasokat segélyezze. 

96. (Sz.) A múlt évi 97. jkvi pont kapcsán a szarvasi árvaház segélyezése tárgyában a pénz-
ügyi bizottság javaslata értelmében 

az egyetemes közgyűlés a szarvasi árvaháznak 2000 K segélyt utalványoz a f. évi 
közigazgatási számla terhére. 

97. (Sz.) Olvastatott az egyetemes egyház tulajdonát képező épületnek kezelésével megbízott 
Dr. Scholtz Oszkár jelentése az 1921. évi kezelésről: 

I. A múlt évi egyetemes közgyűlés óta a lakás- és üzletbéreket a 2,300/921 sz. miniszteri 
rendelet alapján újból felemeltem s a közüzemi pótlék után a rendelettel engedélyezett többletet 1920 
nov. l-ig visszamenőleg beszedtem. 

A béremelés az üzleteknél általában véve az 1920. évi augusztusi bérhez viszonyítva 100%-ot 
tesz ki, de öt üzletnél egyelőre valamivel alacsonyabb emeléssel kellett beérnem. 

A lakások bérét a rendelettel engedélyezett maximális ősszegre emeltem s két nagyobb lakás 
bérének jelentékenyebb emelése tekintetében a bíróságnak eredménnyel járt jogsegélyét vettem igénybe. 

Kincstári haszonrészesedés cimén az 1917. évi novemberi bérösszegek 20%-át szedtem be és 
fizettem be az adóhivatalba. 

II. A bérek rendesen befolytak; hátralék nincsen. 
III. Tatarozási és beruházási munkálatokat csupán az elkerülhetetlen szükség mértékéhez képest 

végeztettem. 
Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a pénzügyi bizottság javaslata 

nyomán Tímári Mihály házfelügyelőnek további évi 1000 K drágasági segélyt engedélyez f. évi 
nov. 1-től kezdődő joghatállyal a házkezelési számla terhére. 

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

99. (Sz.) A múlt évi 100. jegyzőkönyvi pont kapcsán 
az egyetemes közgyűlés a jubiláris szeretetház-alapra szóló gyűjtést folytatni határozza. 

100. (Sz.) A múlt évi 101. jegyzőkönyvi pont kapcsán jelenti a pénzügyi bizottság, hogy a 
Gróf Teleky-Róth Johanna-féle ösztöndijakat 1920/1921. évre szabályszerűen kiosztotta. 

Tudomásul szolgál. 

101. (Sz.) A Hunfalvy-alapítványi bizottság jelenti, hogy a fennforgó pénzügyi viszonyoknál fogva 
a rendes összegű ösztöndíjak nem felelnek meg az alapítvány intencióinak és javasolja, hogy a folyó 
évben egy 4,000 korona ösztöndíj adassék kí. 

Az egyetemes közgyűlés a 1921/22. tanévre egy 4,000 koronás ösztöndíjat ad ki és 
azt a már jelenleg Halléban tanuló Horeczky Béla IV. éves theológusnak itéli oda a szokásos 
feltételek igazolása esetére. 

102. (Sz.) Tárgyaltatik a jogügyi bizottság jelentése a Zpevnik-bizottság állapotáról, mely szerint 
a cseh-szlovák kormány az egész vagyonra reátette a kezét és azt lefoglalta. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul véve a rendelkezésre álló adatokat 
kiadja a külügyi egyezményi bizottságnak, hogy a szlovenszkói egyházzal tartandó egyezményi 
tárgyalásoknál felhasználhatók legyenek és az egyetemes egyház követelése megállapítható legyen. 

103. (Sz.) A püspökök által beterjesztett jelentések szerint az 1921. közigazgatási évben lelkészi 
vizsgát tettek és felavattattak a következő végzett theológusok: 

I. A bányai egyházkerületben : Erőss Gyula, Konecsny Sándor, Botyánszky János, Trucz Károly, 
Berényi Sándor, Balogh Ernő, Péter Henrik. 

II. A dunántúli egyházkerületben: Danielisz Mátyás, Puskás Jenő, Schrancz Zoltán, SchrödI 
Mátyás, Pál Béla, Varga János, Gőcze Gyula, Schöck Gyula, Horeczky Béla. 

Tudomásul szolgál. 
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104—106. 104. (Sz.) Egyetemes főjegyző bemutatja Király Ernő, Szever János és Szever Pál volt Selmec-
bányái lyceumi tanárok kérvényeit, melyekben az egyetemes egyház intézkedését kérik, hogy a Selmec-
bányái takarékpénztár jogutódja, a Hospodarska Banka az egyetemes egyház elnökségének hozzájárulá-
sával a lyceumi vagyon lekötése mellett részükre és tanártársaik részére előlegezett illetményeik folyósí-
tásából kifolyólag ellenük támasztott igények kielégítése által őket anyagi károsodástól mentesíteni szíves-
kedjék. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló adatokból meg nem állapítható, hogy a tanárok a 
takarékpénztárral szemben milyen anyagi felelősséget vállaltak és hogy a takarékpénztár betartotta — e azon 
feltételeket, melyek mellett az egyetemes egyház felhatalmazást adott a tanárok illetményeinek előlegezésére — 

az egyetemes közgyűlés az összes iratokat további eljárás és a tényállás megállapí-
tása végett kiadja az egyetemes ügyésznek és felhatalmazza az elnökséget, hogy ez ügyben a 
legjobb belátása szerint járjon el és a kérelmező tanárokat lehetőséghez képest esetleges káro-
sodástól óvja meg. 

105. (Sz.) Olvastatott az egyetemes levéltári bizottság jelentése az egyetemes levéltár 1921. évi 
állapotáról. 

A levéltár gyarapodása a múlt évi egyetemes gyűlés óta a mai alulírott napig, az iratok számát 
tekintve, jelentéktelen. 

1. Az egyetemes tanügyi bizottság elnöke beküldte a Hivatalos Közlöny 1919-i évfolyamát; 
2. Imrék Sámuel bajai lelkész az általa szerkeszett „Vándorút" cimfi lap Il-ik és III-ik évfolyamának 10—12 
számát és a IV-ik évfolyam (1920.) 1-ső számát, valamint a szintén általa szerkesztett „Magyar Protestáns 
Naptár" 1920. és 1921. évi folyamát; 3. A békéscsabai főgimnázium beküldte 1920—1921. évi Értesítőjét. 

A múlt évi egyetemes gyűlésnek az egyik Luther kézirat tudományos felhasználására vonatkozó 
határozatát a levéltáros közölte a berlini egyetem Magyar Intézetével, melyre az intézet nem reagált. 

A levéltári katalógus 3-ik füzete teljesen elkészült s a már régebben elkészült Index-szel együtt 
nyomdába volna adható, illetőleg adandó, ha a pénzügyi helyzet megengedi. 

Budapest, 1921. évi november hó 4-én. 
Tudomásul szolgál. 

106. (Sz.) Beterjesztetett a magyarhoni evang. egyetemes egyház egyetemes számvevőszékének 
1921. évi nov. hó 9-én megtartott üléséről felvett jegyzőkönyv: 

1. Zsigmondy Géza világi elnök üdvözli a betegsége után elnöki székét újból elfoglaló 
Materny Lajos egyházi elnöktársat és a számvevőszék megjelent tagjait, az ülést megnyitja. 

2. A jegyzőkönyv vezetésére Tóth József számvevőszéki tagot kéri fel. 
3. Materny Lajos előterjeszti, hogy a kerületek számadásaikat a tiszai kerület kivételével, 

benyújtották és a felülvizsgálás eszközlése végett előadóknak kiosztotta. Felhívja az előadókat, hogy az 
egyes kerületek számadásaira vonatkozólag észrevételeiket terjesszék elő. 

4. Materny Lajos ismerteti a bányai kerület 1920. évi számadásait. 
A kerület közigazgatási pénztára 1920. évi összes 

bevétele... ... 3.993,15956 K 
kiadása 3.967,24073 

készpénz maradványa 25,918 83 K 
A bevételben szerepel az amerikai segélyből befolyt összeg ... 3.196,200— „ 
melyből az év folyamán segélyezésre fordíttatott 3.108,000-— „ 

kiosztatlan maradt még 88,200 — I< 
A kerület vagyona tőkében 262,251 84 „ 
Tartalékalapja 1919 végén ... 
1920. évi gyarapodása 

34,503 22 „ 
8,547-43 „ 

1920 végén alapítványok és alapok összege 609,155-73 „ 
összesen 914,458 22 K 

Az aszódi intézet vagyona, amely az intézet ingatlanából áll, az intézet épületének értéke a ker. 
vagyonában bennfoglaltatik. , 

A kerület segélyző intézetének számadása a megszállott területen lakó tagok miatt teljes képet 
nem nyújt. 

Az 1920. évi bevétele 345,149-11 K 
kiadása 342,312 98 „ 

készpénzmaradványa 1920 végén 2,836*13 K 
az intézet vagyonállománya 1920 végén 278,491-92 „ 

mely nagyobb részben ingatlanra betáblázott kölcsönből áll. 
Mind a három számadás jóváhagyandó. 
5. Tóth József előterjeszti a dunáninneni kerület 1920. évi számadásait. 
A kerület 1920. évi összes 

bevétele 2.646,671 82 K 
kiadása 2.645,540-18 „ 

maradványa 1920 végén 1,131-64 K 
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Folyószámlán kezelt vagyona 517,767 64 „ 106—10». 
a különféle számlák terhe 510,810-94 „ 

eredményszámla egyenlege tehát 6,956*70 K 
tesz ki. 

A kerület Pozsonyban kezelt egyéb vagyona, mint a Reischel-alapítvány, Csemez tanítóképző 
int., modori polgári leányiskola az 1918. évi egyet, közgyűlés 109. pontjában van kimutatva 

A számadások szabályszerűen vannak hitelesítve. 
A számvevőszék jóváhagyja. 
6. Szeberényi Lajos, számvevőszéki tag, előterjeszti a dunántuli kerület számadásait. 
Az összesített számadás az év végén : 

bevétel 9.866,953 70 K 
kiadás 9.850,527-75 „ 

16,425-95 K 
pénztári maradvánnyal záródik. 

A tőkeállomány állampapírokban, magánintézeti részvényekben, takarékbetétekben és magán-
kötvényekben 1.843,936-58 K tesz ki, ami az előző évi állapothoz képest 22,954*55 K apadást jelent. 

A számadást a dunántúli egyházkerület 1921. évi szeptember 22-én tartott közgyűlése 
jóváhagyta. 

Számvevőszék a számadást jóváhagyja. 
7. A számvevőszék javasolja az egyet, közgyűlésnek, utasítsa a tiszai egyházkerületet a száma-

dásai sürgős beküldésére. 
8. A Luther Otthon számadásainak felülvizsgálása az 1920. évi egyet. jkv. 84. pontja értelmében 

a Luther Otthon Bizottság hatáskörébe tartozik, miért is számvevőszék a Luther Otthon számadásait 
nevezett Bizottság elnökéhez utalja vissza. 

9. Materny Lajos egyházi elnök hivatkozva arra, hogy nyugalomba vonult, többi tisztségéről is 
lemondott, bejelenti lemondását a jelen elnöki tisztségéről is. 

Számvevőszék őszinte sajnálkozással veszi tudomásul a lemondást. A számvevőszék élén eddig 
kifejtett önzetlen, fáradtságot nem ismerő működéséért őszinte elismerésének ad kifejezést. Köszönetét 
jegyzőkönyvben is megörökíti. 

A megüresedett egyházi elnöki tisztségre a számvevőszék Szeberényi Lajos (fóti) számvevőszéki 
tagot, a megüresedett tagságra pedig Dómján Elek tiszavidéki főesperest ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés a számvevőszék jelentését tudomásul veszi, felhívja a tiszai 
egyházkerületet, hogy számadásait pótlólag küldje be és megbízza a számvevőszék elnökségét, 
hogy azt vizsgálja felül. Materny Lajos egyházi elnököt nyugalomba vonulása alkalmából 
őszinte szeretettel üdvözli és számvevőszéki elnöki minőségében kifejtett önzetlen, fáradtságot 
nem ismerő működéséért elismerését és köszönetét fejezi ki. 

107. (Sz.) Tárgyaltatik Kovácsi Kálmán rákospalotai lelkésznek a bányai egyházkerület 69. sz. 
határozata ellen beadott felebbezése, mellyel nehezményezi, hogy a közgyűlés a számadásokat jóváhagyta 
és a felmentvényt megadta, holott a számadásokban szereplő amerikai segélyről részletes elszámolás 
nem történt. Az egyetemes számvevőszék javaslata nyomán figyelemmel arra, hogy a kérdéses amerikai 
segélyösszeg nem kerületi vagyont, illetve jövedelmet képez, hanem csak átfutó tételként szerepel a 
számadásában és így tulajdonképen nem képezi a kerületi vagyonkezelés és számadás tárgyát, 

az egyetemes közgyűlés a felebbezést elutasítja. 

108. (Sz.) Geduly Henrik püspök az egyetemes közgyűlés megtartásával összekötött óriási 
költségekre utalva, indítványt tesz, hogy a közgyűlés előkészítésével járó költségek lehetőség szerint 
korlátoztassanak és e célból a különféle rendű bizottságok lehetőleg egy általános előkészítő bizottságba 
volnának összevonandók, amelybe minden bizottság csak néhány tagot delegál; továbbá szükségesnek 
tartja, hogy a közgyűlés alkalmával szokásos társadalmi megnyilvánulások is a lehetőség szerint korlá-
toztassanak, hogy az egész rendelkezésre álló idő a közgyűlési tárgyalásra kihasználható legyen. 

Az egyetemes közgyűlés ezen indítványt nagyon is megszívlelendőnek tartja és ilyen 
értelemben megteendő intézkedésekre az elnökséget felkéri. Egyben felhívja a közgyűlés az 
esperességeket és a kerületeket, hogy közgyűléseiket oly időben tartsák meg, hogy az egyet, 
gyűlés még október hó első felében legyen megtartható. 

109. (Sz.) Dr. Mikler Károly felhívja az egyetemes közgyűlés figyelmét arra, hogy ez évi decem-
ber hó 31-én háromszázéves fordulójához érkezünk a nikolsburgi békének, mely nagyjelentőségű törté-
nelmi esemény az evangéliusok vallásszabadságáért és tanítási szabadságáért vívott százados küzdelmek-
nek örökkön fénylő és irányító csillagaként kell, hogy ragyogjon időtlen időkig. Indítványozza, hogy a 
közgyűlés jegyzőkönyvében kegyeletes emlékezésének adjon kifejezést. 

Az egyetemes közgyűlés mély megilletődéssel, bensőséges honfiúi kegyelettel áldoz 
Bethlen Gábor dicső emlékének, aki mint a protestantizmusnak lánglelkű bajnoka, a lelki-
ismereti szabadságnak rettenthetlen hőse, mint korának legnagyobb magyar kulturpolitikusa, a 
nikolsburgi béke megkötésével fejedelmi koronát áldozott fel a magyarországi protestánsok 
szabadságának biztosításáért. 
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u j j . A megdicsőült szabadsághős szellemének soha nem múló hatása alatt az egyetemes 
közgyűlés a nikolsburgi béke háromszázéves fordulója alkalmából legbensőbb kegyeletes érzé-
sének jegyzőkönyvileg ad kifejezést s örömmel vesz tudomást az elhangzott jelentésekből arról, 
hogy a „Luther Társaság" emlékfüzettel, a tiszai egyházkerület eperjesi kollégiumának Mis-
kolcon működő jogakadémiája pedig terjedelmesebb „Emlékkönyv" kiadásával ünnepli meg a 
nagyjelentőségű történelmi esemény háromszázados fordulóját. 

110. (Sz.) Egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az alábbi ügyek nyilvántartandók : 
a) a tanítók fizetésrendezésének ügye (19/1915); 
b) az 1868. évi 38. t-c. revíziója (25/1915); 
c) a nagygeresdi egyezség megszüntetése folytán a jogügyi bizottságnak adott megbízás (36/915) ; 
d) az egyetemes szabályrendelet-gyűjteménye újabb kiadása (152/915); 
e) a tiszaföldvári sérelem (26/916); 
/) a theol. tanügyi szervezet kérdése (36/916): 
g) a latin nyelv tanításának kérdésében a közoktatásügyi bizottság "jelentése (71/916); 
h) egyet, névtár és statisztikai évkönyv kiadása (92/916) ; 
i) a vallásoktatás vezérkönyve (48/917); 
j) a nem evang. iskolába járó ev. tanulók vallási oktatása és vallástanárok javadalmazása (49/917) 
k) az elemi népiskolai rovatos ívek (51/917); 
l) a levéltári index kinyomatása (124/917) 
m) az énekügyi bizottság jelentése az „Erős várunk" egyházi ének egységes dallamának és szövegének 

megállapítása tárgyában (29/1920); 
n) a pozsonyi theol. tanároknak az állammi nyugdíjintézetbe történt átlépése folytán fizetett 

nyugdíjilletményekről szóló végelszámolás (120/1918) 
0) az egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet elkészítése (3.0/1918); 
p) az egyetemes egyháznál kezelt alapítványok és alapokról szóló tájékoztató kimutatás össze-

állítása (139/1918). 
Tudomásul szolgál. 

111. (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); 
c) az elemi iskolák VI. osztályának vizsgálatára küldendő biztosok evang. volta tekintetében 

(72/913); 
d) a lókúti sérelem ügyében (149/913); 
e) az alapítványok ügyében (150/913); 
f ) az 1907. évi XXVII. 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 meg-

változtatása tárgyában (159/91); 
j) a pozsonyi munkásbiztosító pénztárak túlkapásai elheni panasz tárgyában (25/916); 
k) a zárdákban bennlakó ev. növendékek istentisztelet látogatása és hitoktatása kérdésében (66/916) ; 
1) a rokkant-kérdésben (89/916); 
m) a tőkekamatadó kérdésében (18/917). 

Az egyetemes közgyűlés a válaszok beérkeztét nyilvántartja. 

112. (Sz.) Végül az egyetemes felügyelő a gyűlés tagjainak kitartó érdeklődésükért, Geduly 
Henrik püspök az elnöklő egyetemes felügyelőnek a tanácskozások odaadó, szakavatott, tapintatos és 
bölcs vezetéseért az egyetemes közgyűlés nevében mondott köszönetet, mire a közgyűlés Geduly Henrik 
püspök buzgó imájával befejeztetett. 

Dr. Solymossy Lajos s. k., Dr. Szelényi Aladár s. k., 
egy. felügyelő, világi elnök. világi egyetemes főjegyző. 

Geduly Henrik s. k„ B a n c s ó A n t a l s k -
" . egyházi egyetemes jegyző, 

pispók, egyhári elnök. 
Dr. Lehotzky Antal s. k., 

világi egyetemes aljegyző. 

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

Hitelesítjük : 

lándori dr. Kéler Zoltán s k., Dr. Raffay Sándor s. k., 
Dr. Liedemann Frigyes s. k., Kaczián János s. k!, 

Broschko G. Adolf s. k., 



I. FÜGGELÉK. 

AZ EGYETEMES EGYHÁZ TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAI 

TAGJAINAK NÉVSORA. 

A) Az egyetemes egyház tisztviselői. 

Egyetemes egyházi és iskolai felügyelő: Br. Solymossy 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 „ Bancsó Antal (Budafok). 
„ „ aljegyző „ Belicza András (Szirák). 
„ „ „ „ Tóth József (Fancsal). 
„ ügyész „ Sztehló Kornél (Budapest, II., Fő-utca 4). 
„ pénztáros „ Bendl Henrik (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
„ főellenőr „ Dr. Zsigmondy Jenő (Budapest, V., Zrinyi-utca 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 (Budapest, VIII., Füvészkert). 
„ „ „ „ alelnöke „ Dr. Polner Ödön (Budapest, IX., Ráday-utca 19). 
„ „ nyugdíjint. ügyvivője (helyettese) Kaczián János főesperes (Budapest, VI., Felsőerdősor 5). 
„ „ számvev. vil. elnöke (1926-ig): Zsigmondy Géza (Budapest, VII., Damjanich-utca). 
„ „ „ egyh. „ „ Szeberényi Lajos (Fót). 

Egyet. egyh. gyámintézet világi elnöke: Br. Radvánszky Antal (Budapest, VIII., Üllői-út 16). 
egyházi „ — 

Az egyetemes törvényszék tagjai: 

Világiak: dr. Meskó László (1923), dr. Fischer Gyula (1923), dr. Polner Ödön (1923), dr. Zergényi 
Jenő (1923), dr. Kéler József (1927), dr. Kéler Zoltán (1926), dr. Zelenka Lajos (1926), dr. Szelényi 
Aladár (1926). 

Egyháziak: Sárkány Béla (1923), Dómján Elek (1923;, Csővári Géza (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, dr. Szelényi Aladár, Tomcsányi V. Pál, Sztehló Kornél, Haviár Dániel, Okolicsányi 
Gyula, dr. Zelenka Lajos, Ostffy Lajos, báró Radvánszky Antal, Kaczián János; b) póttagok: Berzsenyi 
Dezső, Br. Kaas Albert, dr. Kail Antal, Prok Gyula, Sárkány Béla, Pálmai Lajos, Wenk Károly, Saguly 
János, Dómján Elek. 
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A magyar református egyház kiküldöttei : a) Rendes tagok : Benedek Sándor, dr. Darányi Ignác, 
dr. Szilassy Aladár, dr. Ravasz László, 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. 

//. Közoktatásügyi bizottság. 

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

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

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

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

lendők. 
Minden kiküldött az új választás bejelentéséig tagja a bizottságnak. 

III. Tanügyi bizottság. 

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor elnök (1923), dr. Polner Ödön alelnök (1923), Szigethy Lajos 
jegyző (1923), az egyházkerületek püspökei és felügyelői, Kaczián János, Blatniczky Pál, Kruttschnitt 
Antal, Berzsenyi Dezső, dr. Hittrich Ödön, Rátz László, Paulik János, Belicza András, Balogh István, 
Domanovszky Sándor, Adorján Ferenc, Hollós János, Melich János, Mikolik Kálmán, dr. Beyer Ede, 
Süsz Lajos, Kiss Sándor, Gerhard Béla, Bielek Aladár és dr. Mikler Károly egyet, aljegyző, mint 
bizottsági jegyző. 

IV. Pozsonyi theológiai akadémiai nagy bizottság. (1923.) 

Báró Solymossy Lajos egy. felügyelő elnöklete alatt: a négy kerületi felügyelő és a négy 
püspök, továbbá Kaczián János, Bancsó Antal, Scholtz Ödön, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Paulik János, 
a pozsonyi theol. akadémia igazgatója: 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, Ziermann Lajos, Dómján Elek, Szeberényi L. Zsigmond, Paulik János, 
Zongor Béla, a pozsonyi, soproni és eperjesi theol. akadémiának igazgatói és a pozsonyi, soproni és 
eperjesi theológiai akadémia tanári karából választott egy-egy tanár. 

• » v 

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. 

2. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai: lándori dr. Kéler Zoltán, Okolicsányi Gyula, 
dr. Kovács Sándor; póttagok: dr. Szelényi Ödön, Belicza András, Kardos Gyula. 

3. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai : ^dr. Berzsenyi Dezső, Farkas Elemér, Pröhle líároly, 
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, Paulik János, 
dr. Szlávik Mátyás, Dómján Elek ; póttagok : Prok Gyula, Draskóczy Lajos, Duszik Lajos, Tóth József (fancsali). 
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VII. Alkotmány- és jogügyi bizottság. 

Egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő vagy az ezen állások egyiké-
nek üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, a négy püspök, Okolicsányi 
Gyula, Haviár Dániel, Berzsenyi Dezső, dr. Fischer Gyula, Tomcsányi V. Pál, dr. Kail Antal, br. Kaas 
Albert, dr. Petrovics Rudolf, dr. Rásó Lajos, dr. Prok Gyula, kirchner Rezső, Kruttschnitt Antal, Bartos 
Pál, Tóth József, Dómján Elek, Horváth Sándor (paksi), Takács Elek és hivatalánál fogva tagja az 
egyetemes ügyész, Sztehló Kornél. 

VIII. Pénzügyi bizottság. 

Egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és püspökök, Földváry Elemér, 
Osztroluczky Miklós, Pranger József, Radvánszky Antal, dr. Liedemann Frigyes, dr. Mikler Károly, 
br. Buttler Sándor, Okolicsányi Gyula, Lichtenstein László, Mesterházy Ernő, Horváth Sándor (nagyvelegi), 
Izsó Vince, Dómján Elek, Jakabffy György 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 Szeberényi Lajoá (fóti) elnöklete alatt : Földváry Elemér, Broschko G. Adolf, 
Ajkay Béla, .Pözel István, Zsigmondy Dezső, Tóth József (fancsali), Dómján Elek, Meskó Károly, 
dr. Horvay Róbert. 

X. Egyetemes számvizsgálóbizottság. (1926.) 

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

XI. Hrabovszky alapítványi bizottság. (1923.) 

Dr. Bánó József és Kaczián János elnöklete alatt: dr. Purgly Sándor, Mayba 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 nyugdíjintézeti bizottság. 

Báró Solymossy Lajos egyetemes felügyelő és Geduly Henrik elnöklete alatt: a bányai egyház-
kerület 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 részé-
ről Fürész Sándor és Dómján Elek, hivatalból tagja az ügyvivő. 

XIV. Egyetemes levéltári bizottság. 

Sztehló Kornél és Kaczián János elnöklete alatt Sárkány Béla, Broschko G. Adolf és dr. Szigethy Lajos, 
»• . . 'v I 

XV. Egyetemes adóalapi bizottság. 

Hivatalból tagok; az egyházkerületek elnökségei. Világi elnök: br. Solymossy Lajos egyetemes 
felügyelő. Egyházi elnök: Geduly Henrik püspök. Jegyző: dr. Szelényi Aladár egyetemes főjegyző. 

Választott tagok : a bányai egyházkerületből : br. Prónay György, Szmik Lajos, Szeberényi Lajos 
(fóti), Broschko G. Adolf ; 

a dunáninneni egyházkerületből : dr. Kail Antal, dr. Händel Béla, Belicza András, Balogh István ; 
a dunántúli egyházkerületből: Varga Gyula, Szabó Kálmán, Berzsenyi Dezső, Radó Lajos; 
a tiszai egyházkerületből: dr. Zelenka Lajos, Hönsch Dezső, Paulik János, Dómján Elek. 
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XVI. Luther-Otthont kezelő bizottsági 

Sztehlo Kornél elnöklete alatt a négy egyházkerület püspöke dr. Kéler Zoltán, Rácz László, Bendl 
Henrik, Zsigmondy Géza, Zelenka Lajos, Peez Samu, Földváry Elemér, br. Radvánszky Antal, Szalay 
Sándor, Kaczián János, dr. Mágócsy Dietz Sándor, Góbi Imre, dr. Szelényi Aladár, dr. Scholtz Oszkár, 
dr. Csengey Gyula, dr. Kralovánszky László, Okolicsányi Gyula, Bielek Aladár. 

XVII. Egyetemes énekügyi bizottság. 

Kapi Béla elnök, Kapi Gyula (nyug. tanítóképző intézeti igazgató, Sopron), Payr Sándor (theol. 
akad. tanár, Sopron), Kirchner Elek (evang. karnagy, Győr), Sántha Károly (nyug. lelkész, Budapest), 
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