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RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE.
A gyűlés dr. Zsigmondy Jenő, mint hivatalára nézve legidősebb kerületi felügyelő és Geduly
Henrik, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége alatt tartatott meg.
\

Az ülésen jelen voltak:
A) Hivataluknál

fogva, mint az egyházegyetem

Geduly Henrik, mint hivatalára nézve legidősebb
püspök ;
Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző ;
Belicza András, egyházi egyet, aljegyző;
Tóth József (Fancsal), egyh. egyet, aljegyző ;
Ziermann Lajos, egyet, gyámintézeti egyházi elnök;
Draskóczy Lajos, theológiai akadémiai igazgató;
Stráner Vilmos, theológiai akadémiai igazgató.

dr. Zsigmondy Jenő, mint hivatalára nézve legidősebb kerületi 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 jogakadémiai dékán és egyet. törv. biró ;
Sztehló Kornél, egyetemes ügyész ;
Bendl Henrik, egyetemes pénztáros;
Góbi Imre, egyetemes levéltáros;
báró Radvánszky Albert, egyet, gyámint. világi
elnök ;

Az e g y e t e m e s

törvényszék

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

bírái:

Horváth Sándor (paksi), Sárlp""
Gyula, Balogh István, í
dr. Kovács Sándor, Dom
Géza.

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi
dr. Zsigmondy Jenő, a bányai ker. felügyelője;
Lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni kerület
felügyelője;
Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke;

C) Egyházkerületi
I. A b á n y a i

tisztviselői:

D Al o
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képviselők;

Geduly Henrik, mint a tiszai kerület püspöke;
dr. Raffay Sándor, a bányai kerület püspöke;
Kiss István, mint a dunáninneni kerület megválasztott püspöke.

kiküldöttek :

egyházkerületből:

a) Megbízólevéllel :
Földváry Elemér, dr. Haberern I. Pál, báró Kaas
Albert, báró Prónay György, dr. Sailer
Vilmos ;

Bartos Pál, Blatniczky Pál, Geduly Lajos, Kaczián
János, Kovács Andor, Kruttschnitt Antal,
Saguly János, dr. Szeberényi Lajos Zsigmond;
dr. Reil Lajos, Sasskó Samu, főgimn. igazgatók.

b) Jegyzőkönyvi kivonattal:
Broschkó G. Adolf, Galle István, Holéczy János,
Arató Frigyes, Blumenau Alfréd, Glück Frigyes,
Jakabfi György, Kálmán Rezső, Majba Vilmos,
Halászy László, Hein János, dr. Hittrich
Noszkó István, Sommer Gyula, Szeberényi
Ödön, dr Jeszenszky Elek, Landgráf János,
Gusztáv, Törteii Lajos.
dr. Mészáros Gyula, Mikolik Kálmán, Mózer
Róbert, dr. Osváth Gedeon, dr. Papp Elek,
dr. Petrik Aladár, dr. Rásó Lajos, Revaló Pál,
Sárkány Ernő, Sárkány László, dr. Scholtz
Oszkár, Szeszlér Hugó, dr. Szigethy Lajos,
Zsigmondy Dezső, Zsigmondy Géza.

II. A d u n á n i n n e n i

egyházkerületből:

a) Megbízólevéllel:
Balogh István, Belicza András, Csővári Géza,
Kardos Gyula, Kirchner Rezső, Jeszenszky
Károly, Meskó Károly, Podhradszky János.

dr. Händel Béla, dr. Kéler Bertalan, Rákóczy
István.

b) Jegyzőkönyvi kivonattal :
Horeczky Aladár, Králik Ervin, Mihálovics Samu,
Piri Károly, Szekej András, Szűcs Sándor,
Zeman Mihály, Zatkalik Károly.

Hoffmann Rezső, Kirchner Gyula.

III. A d u n á n t ú l i

egyházkerületből:

a) Megbízólevéllel :
dr. Ajkay Béla, Bélák Lajos, Berzsenyi Dezső,
Krug Lajos, dr. Mesterházy Ernő, Radó
Lajos.
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Fenyves Ede, Németh Károly, Pálmai Lajos,
dr. Pröhle Károly, Schöll Lajos, Takács
Elek, Zongor Béla.

Hollós János, Arató István, főgimn. igazgatók.
b) Jegyzőkönyvi kivonattal :
dr. Bertha Benő, Grosch József, dr. Ittzés Zsigmond, Mihályi István, Mihályi Kálmán,
Mihályi Sándor, Mesterházy Sándor, Nendvich Endre, Petrik Dezső, Seyfried Ernő,
Szigethy Sándor, Varga József, dr. Töpler
Kálmán.

IV. A t i s z a i

Baldauf Gusztáv, Czipott Géza, Eősze Zsigmond,
Horváth Olivér, Kiss Samu, Kutas Kálmán.

egyházkerületből:

a) Megbízólevéllel:
dr. Foltin Endre, dr. Horvay Róbert, Hostyák Albert,
Lichtenstein László, Prok Gyula.

Duszik Lajos Farkas Győző, Hronyecz József,
Krieger Mihály, Marcsek János, Nemes Károly,
Paulik János, Turóczy Zoltán.

Adorján Ferenc, Moravszky Ferenc, főgimn. igazgatók.
b) Jegyzőkönyvi kivonattal :
dr. Bruckner Győző, Fűrész Sándor.

dr. Deák János, Ligeti Ede.

1. (Sz.) A gyűlést — a Deák-téri templomban a lelkészegyesület elnöke által elmondott mély
tartalmú ima után — a távollevő egyetemes felügyelő helyettesítésére hivatott kerületi felügyelő, dr. Zsigmondy Jenő, a következő nagyszabású beszéddel nyitotta meg:
Tisztelt közgyűlés ! Midőn egyházkerületeinknek e gyűlésen megjelent küldötteit és a közgyűlésnek
hivataluknál fogva tagjait tisztelettel éfc szívélyesen üdvözölném, engedje meg a t. Közgyűlés, hogy szives
figyelmét néhány, egyetemes egyházunkat közelről érintő kérdésre felhívjam.
A szerencsétlen trianoni békekötés egyházunkban tarthatatlan helyzeteket idézett elő. Eddig azt
az álláspontot foglaltuk el, hogy egyházi szempontból az egyház integritását fennállónak tekintjük. Legyünk
azonban t. Közgyűlés tisztában azzal;» hogy ezen álláspontnak további makacs fenntartása részünkről nem
volna egyéb önámitásnál. Tény az, hogy Cseh-Szlovákiában a dunáninneni, bányai és tiszai egyházkerületektől elszakított egyházközségek önállóan szervezkedtek és a magyarhoni egyetemes egyházzal
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való kapcsolatot teljesen megszüntették, inig a román és jugoszláv területeken lévő egyházközségeink 1.
tudtommal még eddig végleg nem szervezkedtek ugyan, de az egyetemes egyházzal való kapcsolat
fenntartásától eltiltattak. Tény, hogy a bányai egyházkerület állaga felére zsugorodott össze, a dunáninneni kerületből megmaradt 34, a tiszaiból pláne csak 14 egyházközség! Hogy ily kisszámú egyházközségből álló kerületeknek nincsen létjogosúltsága, ha csak nem a tradíció szempontjából, és hogy a
mai viszonyok között megbocsáthatatlan luxust képez ily gyenge egyházkerületeket fenntartani és az azokkal
járó nagy terheket viselni, az talán bővebb bizonyításra nem szorúl. Ezen tarthatatlan helyzeten csak
úgy lehelne segíteni, hogy a kerületek újabban arányosíttatnának, esetleg számuk is redukáltatnék.
Az integritás fennállásának fikciója folytán egyházkerületeink még ma is annyi megbízottat
választanak és küldenek ki az egyetemes közgyűlésbe, mint amennyihez joguk volna, ha területileg meg
nem csonkultak volna. Nézetem szerint ez össze nem egyeztethető sem a Zs. T. betűivel, sem annak
szellemével.
A Zs. T.-nek az egyházi háztartásra vonatkozó határozmányait halomra döntötte a pénzünk
elértéktelenedése folytán beállott elviselhetetlen nagy drágaság. E tekintetben elegendő, ha reámutatok
azokra a rendelkezésekre, amelyek a pénzbeli szolgáltatásoknak maximumát fix összegekben állapítják
meg, mint pl. a 233. és 256. §-ok, amelyekhez való ragaszkodás folytán és esetében egyházközségeink
szükségletei kellő fedezetet nem találnak.
Ugyanezen szempont alá esik a 237. §., amely megállapítja, hogy a rendes lelkésznek összes
illetményei tisztességes lakáson és kerten kívül 800 ft.-nál kisebbek nem lehetnek, amely rendelkezés a
kongrua kiszámításánál is alapúi szolgált. Ezek a rendelkezések ma annál tarthatatlanabbak, mert minden
törekvésünk, hogy lelkészeinknek köztisztviselői jellege az állam által elismertessék és nekik a köztisztviselői kedvezmények megadassanak, teljesen meddő maradt.
Fix fizetésű városi lelkészeink igazán szánandó helyzetben vannak és a szó szoros értelmében
nyomorogni kénytelenek, dacára annak, hogy a kormány részéről, egyébként nagy hálával fogadott,
különféle segélyekben részesülnek, mert hiszen úgy a fizetés, mint az államsegély mélyen alatta maradnak
a drágaság okozta fokozott szükségleteknek.
Köztudomású, hogy az egyetemes közgyűlés a Zs. T. megalkotása után egyházközségeinket
buzdította, hogy tisztviselőiknek (egyház és tanító) természetbeni járandóságait készpénzfizetésre alakítsák
át, mert ezáltal a lelkészek és tanítók javadalmait biztosabb alapokra vélte fektethetni, mint amennyire
az időjárástól, a termények árainak ingadozásaitól és az egyházhívek által teljesítendő szolgáltatásoktól
függő természetbeni járandóságok esetében biztosan számítani lehet.
Lényegileg úgy a zsinat, mint az egyetemes közgyűlés kiindulási pontja, mely a lelkészeknek
és tanítóknak gondtalan megélhetését és anyagi érdekeiknek megvédését célozta, helyes volt, és a hiba
csak ott rejlett, hogy sem a zsinat, sem az egyetemes közgyűlés nem provideált arra az esetre, ha a
pénz elértéktelenedése és az általános gazdasági viszonyok változása folytán a fix összegű javadalmak
a megélhetést többé nem biztosítják.
Ha egyházközségeinkben, azok vezetőiben és összes tagjaiban kivétel nélkül meg volna a kellő
érzék arra, hogy a változott viszonyokkal számolni és a kikötött fix fizetéseket a drágaság növekedésének arányában növelni és ennek folytán az egyházhívek járandóságait ugyancsak megfelelő arányban
felemelni kell, úgy egyáltalán nem volna szükség bármely különleges intézkedésre.
Minthogy azonban sajnosan kell tapasztalnunk, hogy sok egyházban e részben nemcsak az
egyházhívek, hanem vezetőik is mereven elzárkóznak annak a belátásától, hogy nemcsak méltányossági,
hanem jogossági indokok is kötelességükké teszik a változott helyzettel számolni, ennek folytán feltétlenül szükségesnek tartom, hogy ezen kérdés törvényileg rendeztessék.
Nem hagyhatom e kérdéssel kapcsolatban szó nélkül az idei bányakerületi közgyűlésen megnyilvánult elismerésre méltó és megható áldozatkészséget, amely szerint a szűkölködő lelkészek segélyezésére nemcsak a kedvezőbb anyagi helyzetben lévő lelkészek több évre is terjedő természetbeni tetemes
adományokat, hanem világiak is nagyobb összegeket ajánlottak fel. Az imént említett törvénybe ütköző
és lehetetlen helyzetek orvoslása céljából a zsinatnak sürgős egybehívását javasolom. Vannak azonban
olyan közérdekű kérdések is, amelyekre kitérni kötelességemnek tartom.
A pusztaszeri Árpád-ünnepély alkalmával felmerült, a felekezeti ellentéteket kiélező közismert
incidens ismét előtérbe hozta az 1848: XX. t.-c. végrehajtásának ügyét. Az utolsó években ismételten
előfordult, hogy nemzeti és katonai ünnepélyek alkalmával a kathoiikusok miséje után református és
evangélikus lelkészek funkcionáltak, anélkül, hogy emiatt leszakadt volna az égboltozat. Tehát minden
nagyobb veszély nélkül érvényesülhetne a jövőben is a felekezetek közötti jogegyenlőség és viszonosság
ilymódon való megnyilatkozása. A róm. kath. papság azonban a pusztaszeri ünnepély alkalmából megtagadta közreműködését, ha a református lelkész is hivatalosan funkciót végezne és Vass József miniszter
a nemzetgyűlésen dogmatikus megokolással a túlzók eljárását igazolta. Távol áll tőlem, hogy én az
orthodox katholikus állásponthoz való ragaszkodásért akár Zadravecz püspöknek, akár Vass miniszternek
a legkisebb szemrehányást is akarnám tenni, mert hiszen egyrészt a saját vallásuk szempontjából
ehhez joguk is van és másrészt Vass miniszter a kérdésnek oly megoldását is kilátásba helyezte, amely
úgy a katholikus állásponttal, mint a felekezetek közötti egyenlőséggel és viszonossággal összeegyeztethető. De kifogásom van az ellen, hogy nemcsak nemzeti ünnepélyek, hanem kizárólag katholikus
ünnepélyek alkalmával is, a katholikus istentiszteletek és körmeneteknél oly hivatalos személyek is részt
szoktak venni, akik nçm kathoiikusok. Nem tudom, vájjon e részvételre a szolgálati szabályzat köte-
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1—3. lezi-e a hivatalos állásban lévőket, legyenek azok akár katholikusok, akár nem katholikusok. Ha ez az
eset állana fenn, úgy ebben az 1848: XX. t.-cikkbe ütköző sérelmet látok, mely orvoslást igényel.
Ha ellenben a nem katholikus hivatalos személyek önként, tehát jószántukból jelennek * meg, hogy
díszben kiöltözve, a katholikus ünnepélyek fényét hivatalos állásuk tekintélyével emeljék, úgy azt nem
tudnám eléggé helyteleníteni. Minden körülmények között azonban követelnünk kell, hogy az 1848: XX.
t.-c. végrehajtása az egész vonalon végre-valahára érvényesüljön.
Ez igényünk jogos voltát teljesen igazolják azok a felszólalások, melyek a most befejeződött
országos katholikus nagygyűlésen elhangzottak. Minthogy azok a beszédek nemcsak általában a nagy
nyilvánosságnak, hanem nekünk is voltak szánva, helyénvalónak látom, ha pár rövid szóval rájuk is
kitérek. Elnöki megnyitójában Zichy János gróf nemzeti érdekből nyomatékosan hangsúlyozta á keresztyén
egyházak békés együttélésének szükséges voltát. Kiemelte ugyan a katholikus egyház különlegesen elsőrendű nemzeti jelentőségét, de emellett a magyar protestantizmusról is elismerőleg nyilatkozott. Barátságos
szavait mi is hasonló barátságos érzéssel viszonozzuk és a keresztyén egyházak testvéries együttműködését a magunk részéről még áldozatok árán is hajlandók vagyunk fenntartani. Amit azonban Haller
István a naggyülés tetszésének megnyilatkozásai között később kijelentett, az ellen a leghatározottabban
és ünnepélyesen tiltakozunk. 0 ugyanis a lapok szerint a protestantizmust másodrangú nemzeti értéknek
minősíti és burkoltan a protestánsokra is be akarja hozni az általa életbeléptetett numerus clausust s
azt kívánja, hogy mert szerinte a katholikus egyház az utóbbi évtizedekben a protestantizmussal szemben
számarány tekintetében nagy lendületet nyert, ebből le kell vonni a közélet minden terén, tehát a közhivatalokban és vezető állásokban is mindenütt azt a következményt, hogy a katholikusok számarányuknak
megfelelő módon érvényesüljenek. Mi eddig azt hittük, hogy az érvényesülés egyetlen becsületes és tisztességes feltétele a tudásbeli és jellembeli arravalóság. Ha a katholikus testvérek másként akarják, szemben
fognak bennünket találni azzal a középkorból is kinőtt kicsinyes felfogással, mely az érvényesülés alapját
a vallási hovatartozásban kívánja megjelölni. Reménylem, hogy a katholikus testvérek józanabb és intelligensebb része nem azonosítja magát ezzel a nemzetünkre a müveit külföld előtt sajnálatos árnyat vető
obskurus felfogással s reménylem, hogy a magyar állani vezető tényezői meg fogják találni a módját
annak, hogy a félszegek és túlzók nyomán ebben a mi szerencsétlen és romjaiban fetrengő csonka
országunkban a talpraállás kínos munkáját nem fogja még a könnyelműen felidézett kultúrharc is nehezíteni. Ha azonban mégis kultúrharcra kényszerítenek, állni'fogjuk a harcot becsülettel és bízunk a felvilágosúltság és a józanság diadalában.
A tábori püspökség függő kérdésének rendezése a nyilvános és különösen a katonai ünnepélyek
rendezését kétségkívül helyesebb mederbe terelhetné. A lapokból értesültünk, hogy az új katonai püspöki
állás betöltésére a megegyezés alapján hivatott református egyház legutóbbi zsinatán megtörténtek a
végleges intézkedések. Bizonyára bölcsen történtek meg. Minthogy azonban a protestáns katonai püspök
a mi egyházunkat is hivatalból fogja képviselni, szívesen vettük volna, ha az ügy megbeszélésére
egyházunk arra hivatott vezetőinek is alkalmat nyújtottak volna. Így azonban a református testvérek
lemondottak arról a szép és nagy testvéries jogról, hogy a legközelebbi személyváltozás alkalmával, mikor
a jelölés reánk kerül, óhajtásaikat érvényesítsék. Mi jobb szerettük volna, ha ez másként történik.
Végül be kell jelentenem, hogy egyetemes egyházunk nemrégiben megválasztott egyházi és
iskolai felügyelője a külső viszonyok változása következtében lemondott állásáról. Rövid és nagyon zavaros
idők változásai közt teljesített szolgálatáról nincs jogunk és okunk bírálatot mondani. Mi e helyen csak
köszönettel viszonozhatjuk minden hittestvérnek az egyházépítés terén kifejtett jóakaratú munkálkodását
s lia viszonyai elszakítják tőlünk, áldással bocsátjuk további útjára.
Ezek után a közgyűlést ezennel megnyitom.
Az egyetemes közgyűlés nagy érdeklődéssel és tetszéssel fogadván a beszédet, elhatározta, hogy az egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvétessék.
2. (Sz.) A jegyzői kar bejelentvén, hogy az egyházkerületek küldöttei kellő számú megbízólevelet
mutattak be, és hogy a határozatképes számban megjelentek jegyzéke összeállíttatott, elnöklő felügyelő a
közgyűlést megalakúltnak jelenti ki.
Ezzel kapcsolatban az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesítésére az ülés elején lévén a
bizottság kiküldendő, ezen jegyzőkönyv hitelesítésére
a közgyűlés az elnökség elnöklete mellett a jegyzői karon kívül kiküldi dr. Raffay
Sándor, dr. Kéler Zoltán, dr. Rásó Lajos, Kaczián János és Broschkó Gusztáv Adolf közgyűlési
tagokat.
3. (Sz.) Az egyetemes felügyelő helyett dr. Zsigmondy Jenő ker. felügyelő beterjeszti évi jelentését :
Egyetemes felügyelőnk lemondása következtében nekem van szerencsém a lefolyt évnek egyetemes
egyházunkat érdeklő és annak életében előfordult eseményeiről szóló elnöki jelentést rövid vonásokban
a következőkben előterjeszteni.
1. Első szavam a hálás kegyelet legyen, amellyel az elmúlt év nagy halottjainak áldozom.
Azok élén IV. Károly királyról kell megemlékeznem, akinek tragikus halála annál megrendítőbben
hatott mindnyájunkra, miután a föld mai hatalmasai ugyanazon igazságtalanságának lett áldozata, amelynek
egyházunk és nemzetünk. Lélekben egyházunk is elzarándokol a funchali temetőbe és könnyet áldoz volt
Királya s nemzetünk történetének nevével kapcsolatos minden szomorú eseménye emlékének.
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Egyházunkat kettős súlyos veszteség érte, dr. Liedemann Frigyes bányai egyházkerületi főjegyző 3.
ez év januárjában, dr. Meskó László tiszai egyházkerületi felügyelő pedig ez év augusztusában hunyt el.
Mindkettőnek neve fogalom, amely az egyház ügyében való fáradhatatlan buzgóságot, az egyház ügyéért
való teljes odaadást jelenti. Nemcsak egyházkerületüknek voltak buzgó vezérférfiai, akik az egyház
szolgálatára elhívottak minden erényét egyesítették önmagukban, de munkájukból értékes rész jutott
egyetemes egyházunknak is, mely emléküket hálás kegyelettel fogja mindenha megőrizni.
2. Második szavam meleg köszöntés.
Szól elsősorban Petri Pál protestánsügyi államtitkárnak, aki átiratban közölvén egyházunkkal
államtitkári kineveztetését, bizalmunkat kéri. Az új államtitkárt egyházunk bizalommal üdvözli és bizalmáról
biztosítva őt, reméli, hogy az ő egyénisége csak fokozni fogja a magyar királyi kormány és egyházunk
közötti megértést.
Szól másodsorban a dunáninneni egyházkerület néhány nappal ezelőtt megválasztott új püspökének,
Kiss Istvánnak. Egyházunk új főpapját egyetemes egyházunk is bizalommal és szeretettel köszönti és
munkájára Istentől gazdag áldást esd.
Szól végül dr. Berzsenyi Jenő dunántúli egyházkerületi felügyelőnek, aki hajlott korára való
tekintettel tisztéről lemondott. Egyházunk ügyében kifejtett áldásos munkásságáért hálánk illeti, pihenésének
esztendein nyugodjék az Egyház Urának gazdag áldása.
3. A lefolyt közigazgatási év kérdéseinek homlokterében a theológiai fakultás kérdése állott és
áll ma is. Mult évi közgyűlésünk megbízatásához híven az öttagú bizottság a megállapodást az egyetem
tanácsával megkötötte s a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztette, de Klebelsberg Kunó gróf,
akkori belügyminiszter, levette azt a minisztertanács asztaláról és az egyház, az öttagú bizottság és az
Erzsébet-tudományegyetem megkérdezése nélkül olyan megállapodást igyekezett keresztülvinni a kormánynál,
hogy az evang. theológiai fakultás, mint kihelyezett fakultás, Sopronba kerüljön. Sikerült azonban
keresztülvinnünk, hogy a végleges határozathozatalt az egyetemes egyház állásfoglalásáig függőben tartsák.
Mai közgyűlésünkre vár a feladat, ezen, egyházunk egész jövendő életére döntő fontosságú kérdésben
állástfoglalni. A theol. bizottságok együttes ülése, amely a fenti határozatot hozta, tiltakozott egyben a
kormány azon eljárása ellen, hogy a kérdésben egyházunk megkérdezése nélkül járt el.
4. A protestáns tábori püspökség kérdése a megoldás stádiumába jutott. A református konvent,
mint nemhivatalos úton értesülünk, megejtette a hármas jelölést, melynek alapján a protestáns tábori
püspök kinevezése küszöbön áll.
5. Múlt évi egyetemes közgyűlésünk határozata alapján felirattal fordultunk a kormányhoz a róm.
kath. részről egyházunk ellen irányuló támadások ellen, amelyek hazánkban a felekezeti békét veszélyeztetik
és egy konkrét esetből kifolyólag tiltakozó feliratot intéztünk a honvédelmi miniszterhez Zadravecz István
róm. kath. tábori püspök ellen egy egyházunk tekintélyét sértő beszéde miatt.
6. A közös protestáns bizottság felírt a kormányhoz s november 2-ika helyett, amely nap egy
felekezetnek felekezeti ünnepe, nemzeti gyásznapul október 6-ikát kérte a háború elesett hőseinek emlékünnepévé avatni.
7. A vasárnapi teljes munkaszünet megvalósítása és a vasárnapi ünneprontás meggátlása felé
jelentős lépést tett a kormány, amidőn elrendelte a korcsmáknak istentiszteleti idő alatti zárvatartását.
Beérkezett indítvány alapján a vasárnapi teljes korcsmaszünet kérdése közgyűlésünk napirendjén van,
óhajtandó lenne az emelletti határozott állásfoglalás és a vasárnapi vásárok betiltásának kikényszerítése,
hogy így a vasárnap valóban az Úr napjává lehessen.
8. A kormány leiratban közölte velünk a cseh-szlovák államnak vele kötendő és egyházunkat
is érintő egyezményjavaslatát véleményezés végett. Az egyezmény ilyen értelemben való megkötése ellen
a kerületi elnökségek értekezlete és a közös protestáns bizottság is tiltakozását jelentette be.
9. A földbirtokreform mai kapcsolatban felirattal éltünk a kormányhoz és megkerestük a földbirtokrendező bíróságot is, kérve, hogy a reform végrehajtásakor egyházunk jogos igényei is kielégíttessenek.
Mindkét részről biztosítást nyertünk efelől. Most lelkészeink feladata, hogy községeikben a kérdést
figyelemmel kisérjék és az igénybejelentést nyomban megtegyék.
10. A városi és készpénzfizetésű lelkészek közalkalmazottakká minősítésének kérdésében küldöttségünk járt a miniszterelnöknél és a kultuszminiszternél és átnyújtotta a múlt évi egyetemes gyűlés
határozata értelmében az ezirányú felterjesztést. Mindketten jóakaratukról biztosították a küldöttséget, de
mindeddig, valószínűleg az állam súlyos anyagi helyzete miatt, nem nyert az ügy érdemleges elintézést.
11. Az államkormány egyházunk nehéz sorsa iránti megértésének és segítésre való hajlandóságának jelét adta azáltal, hogy összes államsegélyeinket az 1922. év II. félévétől kgzdőd ŐlfiiL. tízszeresük re
emelte fel. Hálás érzéssel fogadjuk ezt és ennek alapján reméljük, hogy az 1848. XX. t.-c.-ben lefektetett
jogos pénzügyi igényeink is mielőbb teljes kielégítést nyernek.
12. Megkülönböztetett hála illeti külföldi evang. testvéreinket, azok élén az amerikaiakat, akik
bőséges adományaikkal ezidén is nagy gondterhet vettek le rólunk. Isten segítse és áldja meg őket
kegyelmének gazdagsága szerint és velők való hitbeli közösségünket erősítse és mélyítse Szentlelke által.
13. Hálásan kell megemlékeznem Rúzsa István clevelandi lelkésznek és nemeslelkü hitvesének, Maurer
Annának, azon példás cselekedetéről, hogy a pozsonyi theol. akadémián 100.000 koronás alapítványt
létesítettek. Lelkészképzésünk mindenekfelett fontos ügyének ilyen hathatós támogatása által örök emléket
állítottak maguknak egyházunkban. Tettük magában hordozza dicséretét és jutalmát egyaránt.
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14. Akarattal maradt jelentésem végére az eperjesi evang. kollégium Miskolcra menekült jogakadémiájának Bethlen-emlékkönyve. Kiválóan tölti be a szép mû azt a feladatot, amelyet dr. Mikler Károly
dékán hozzá írt előszavában megrögzít, így írván: „Emlékkönyvünk közrebocsátásával a nikolsburgi
békekötés történetét elevenítjük fel s a nagy fejedelem iránti kegyeletünk adóját rójuk le, egyúttal bizonyságot kívánunk adni arról, hogy a nikolsburgi béke sziklaszilárd talapzatán kisarjadtv eperjesi evang.
kollégium jogakadémiája magyar földön, új otthonban, de Bethlen Gábor szellemében él tovább s tanárai
a magyar tudományosság szolgálatában a dicső ősöktől rájuk rótt kötelességet teljesíteni igyekeznek".
15. Ezekben a napokban ünnepelte az evangélikus világ Luther német újtestámentoma megjelenésének négyszázados emlékünnepét, amelyen mi is hálával kell hogy megemlékezzünk a nagy reformátorról és arról, amit mi az ő bibliafordításának köszönhetünk.
Hassa át mai közgyűlésünket a Luther- és Bethlen-jubileum nekünk szóló azon intelme,
hogy egyedül a biblia és Bethlennek a bibliából született és táplálkozott szelleme képes felhozni, de ez
feltétlenül felhozhatja nemzetünkre és egyházunkra a feltámadás, a boldogabb jövendő hajnalát !
Az egyetemes közgyűlés a helyettes egyetemes felügyelő jelentését és annak külön határozatot nem igénylő pontjait tudomásul veszi.
4. (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán
az egyetemes közgyűlés elsősorban a száműzetésben oly tragikusan korán elhunyt
IV. Károly király emlékezetét jegyzőkönyvében megörökiti.
«

5. (Sz.) Ugyancsak az elnöki jelentés kapcsán
az egyetemes közgyűlés mély megilletődéssel emlékezik meg két buzgó és igazi
egyházias jellemű tagjáról, dr. Meskó László tiszakerületi felügyelő és dr. Liedemann Frigyes
bányakerületi főjegyző elhunytáról és emléküket jegyzőkönyvileg megörökíti.
<>. (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán egyetemes főjegyző beterjeszti Petri Pál v. és k.-ügyi uj
államtitkár beköszönő átiratát.
Az egyetemes közgyűlés a maga részéről is bizalommal üdvözli az új államtitkárt és
reménnyel néz az ő működése elé.
7. (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán
az egyetemes közgyűlés melegen üdvözli Kiss Istvánt, a dünáninneni kerület újonnan
megválasztott püspökét, úgyszintén melegen üdvözli a kerülettől visszavonuló dr. Berzsenyi
Jenő dunántúli egyházkerületi felügyelőt és neki nyugodalmas pihenést kiván.
8. (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán végül
az egyetemes közgyűlés hálás köszönetét fejezi ki külföldi, főleg amerikai evangélikus
testvéreinknek az elmúlt évben is juttatott bőséges adományaikért, Rúzsa István clevelandi
lelkésznek és hitvesének, Maurer Annának pedig a theol. akadémiánk részére tett nagylelkű
alapítványért.
í). (Sz.) Ezután dr. Raffay Sándor püspök terjeszti elő a lefolyt évben a külföldi érintkezés ápolása körül kifejtett tevékenységről szóló következő jelentését :
Az egyetemes egyháztól nyert megbízatásom alapján a múlt év folyamán a külföldi testvérekkel
az összeköttetést és az érintkezést részint személyesen tett utazásokkal, részint megbízás adásával és
levelezéssel igyekeztem nemcsak fenntartani, hanem mélyíteni is.
A múlt év őszén Parmoor lord meghívására Londonban vettem részt egy nemzetközi kongresszuson,
ahol előadást is tartottam az egyházaknak a világbéke érdekében végzendő munkájáról. Maga a kongresszus
a háború okozta nyomorúságok és visszáságok megszüntetésének és az általános kiengesztelődésnek a
kérdéseivel foglalkozott.
Ez év május havában a Wittenbergben tartott Luther-ünnepen vettem részt s tartottam az
egyetemes egyház nevében üdvözlő beszédet. Ez ünnepnek, mely a reformáció négyszázados ünnepsorozatának egyik része volt, legjelentősebb mozzanata azon a napon folyt le, melyen négyszáz évvel
ezelőtt a nagy reformátor elhagyta a wartburgi magányt és Wittenbergában újra felvette a harcot
a túlzók és a félszegek ellen. Ez alkalommal a velem együtt egyetemes egyházunkat képviselő Kaas
Albert báró is tartott ünnepi beszédet az összegyűlt s a világ összes evangélikusait képviselő hatalmas
ünneplő seregnek.
Júliusban Erdélyben és Romániában jártam, hogy az evangélikus testvérek közt felmerült ellentéteket kiegyenlíteni segítsek. Ez ellentétek egyrészt a tőlünk elszakított egyházközségekben, másrészt
pedig köztük és az erdélyi evangélikus Landeskirche közt merültek fel s a szervezkedést niindezideig
megakadályozták, ami nagyon sokat ártott az evangélikus egyház ügyének. A több héten át tartott út
alkalmából a vezető egyéniségeknek legtöbbjével személyesen volt módom az ügyről beszélgetni, aminek
örvendetes következménye lett az ellentétek enyhülése. Bukarestben a kormány két tagjával is szerencsés
voltam találkozni és beszélgetni s úgy náluk, mint a Landeskirche püspökénél és más vezetőinél a
megértés teljes készségét tapasztaltam. Különösen fontos a bukaresti kdtmány azon hajlandósága, hogy
az evangélikus lelkészi pályára lépő magyar ifjakat nem fogja gátolni abban, hogy tanulmányaikat nálunk

végezzék, ami annál természetesebb is volna, mert a német nyelvű egyházak lelkészeit szintén nem
otthon, hanem Németországban képezik ki. Reménylem, hogy a most szeptember végén Hosszúfaluban
megkezdődött alkotmányozó tanácskozás e tekintetben döntő határozatokat fog hozni.
Augusztus havában a Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszövetségének Kopenhágában tartott
gyűlésére Kaas Albert báró ismét szíves volt velem tartani s a nehéz és sok fáradsággal járó előkészületektől
kezdve a gyűlés fárasztó munkáiban és a nemzetközi érintkezés mélyítésében hálára kötelező módon
igen nagy sikerrel forgolódott. A testvér református egyházat e gyűléseken Takaró Géza kőbányai lelkész,
mint a fentebb említett világszövetség titkára, képviselte. Az ülésen különösen fontos volt a nemzeti és
vallási kisebbségek kérdése, melynek tárgyalásakor a magyar álláspontot delegációnk erőteljesen
képviselte.
Az e tárgyú tanácskozások befejezése után azonnal megkezdődött az európai protestantizmus
helyzetét ismertető második kongresszus, melyen az evangélikus egyház viszonyairól szóval tettem
jelentést, a református egyházról pedig Takaró Géza adott tájékoztatást. Itt a további segélyezések
kérdése is megvitatás alá került, melynek folyamán a mi beadványunkban foglalt javaslatot határozattá emelték.
Augusztus hó 12-től 15-ig Helsingborgban Sőderblom upsalai érsek elnöklete alatt a keresztyén
egyházaknak, az élet gyakorlati munkáira való egyesítése dolgában folytattunk tanácskozást. Itt már csak
egyedül képviseltem a magyar protestantizmust. Ez a kongresszus szervezkedő munkát végzett. Négy
osztályba tömörítették a különböző országos egyházakat. Az amerikai, az angol és a görög egyházak
természetesen csoportosultak, de már az európai egyházak számára képviseletről is kellett gondoskodni.
Ez alapon bízott meg a kongresszus az Európa keletén és a déli részén lévő egyházak képviseletével.
Reménylem azonban, hogy ez a megbízatás nem tart sokáig, mert nem volnék képes neki megfelelni.
Ehhez idő is, pénz is kell, és én egyikkel sem rendelkezem.
Külön és a legnagyobb hálával kell megemlékeznem amerikai testvéreinkkel való érintkezésemről.
Még a múlt esztendő végén, december elején, Morehead professzor, mint a Nemzeti Lutheránus Tanács
európai bizottságának elnöke, meghívására Berlinbe utaztam, hogy egyházunk segélyezésének tervét vele
személyesen megbeszéljem. E megbeszélés alapján hét és fél milliós utalványt hoztam magammal, hogy
a püspök társaimmal összeállított terv szerint a szűkölködő egyházakat és egyházi tisztviselőket megsegítsük. Hálás köszönetet kell mondänom az amerikai testvérek szíves segítő készségéért, dé különösen
is annak a melegszívű férfiúnak, Morehead professzornak, aki a lutheránus egyház felvirágoztatása
és segélyezése terén oly fáradhatatlan munkásságot fejt ki. Annál nagyobb sajnálattal értesültem arról a
szerencsétlenségről, mely e nemeslelkű embert a legnemesebb krisztusi szolgálatban érte, midőn Oroszországban rablók kezébe esett, akik nemcsak mindenéből kifosztották, hanem oly betegségbe is döntötték,
melyből csak hónapok múlva gyógyult ki s most kénytelen volt visszatérni hazájába. Munkájának folytatását másik barátunk, Larsen dr. vette át, aki nemsokára személyesen is fel fog keresni bennünket.
Minthogy a velünk szerződéses viszonyba lépett United Lutheran Church, mely csaknem ötven
synodust egyesít, e hó második felében csaknem velünk egyidejűleg tartja rendes közgyűlését, az egyetemes egyház nevében üdvözlő iratot küldtem a testvéregyháznak, Morehead professzornak pedig őszinte
részvétünket és jókivánatainkat fejeztem ki.
A külföldi összeköttetések mind szélesebb mederben tágulván, nem vagyok képes mindenüvé
személyesen menni, hogy egyházunkat képviseljem. Két esetben Kuthy Dezső testvérünk volt szives
képviselni. Nevezetesen ez év augusztusában egyrészt a készülő lutheránus világkonferencia ügyében
utazott ki egy tanácskozásra Leipzigbe, mely alkalommal a hallei magyar könyvtár ügyében is eljárt és
Schellerhauban átvette azt a két értékes szobrocskát, melyeket egy nemes gondolkozású német evang.
nő ajándékozott egyetemes egyházunknak. E nő özv. Poscharsky Mária úrnő, akinek az egyetemes egyház
nevében őszinte köszönetemet fejeztem ki.
A másik utat épen a kerületi közgyűlésünk idején tette meg helyettem Kuthy testvér, és pedig
a Münchenben tartott kontinentális belmissziói gyűlésen tett jelentést a magyar evang. egyház belső életéről és a nagyszabású nyilvános ünnepen egyházunk nevében üdvözölte a konferenciát. Ez alkalmat
arra is felhasználta, hogy az erfurti Luther-ünnepen képviselje egyházunkat, ahol szintén tartott egyházunkról és egyházunk nevében beszédet. Mint örvendetes epizódot említem itt meg, hogy ezen az útján
helyezte el az első evang. diakonissza-növendékeket is Neuendettelsauban.
Meg kell itt még emlékeznem a koppenhágai gyűlések alkalmával köztem és Jánoska megválasztott püspök között történt ama beszélgetésből, melynek tárgya az eperjesi theol. könyvtár esetleges
visszaadása volt. Morehead professzor útján ugyanis a múlt tavaszon megkérdeztettem a tőlünk elszakadt
evang. testvérektói, mi hasznát veszik az eperjesi könyvtárnak, s nem volna-e testvériesebb, ha szűkölködő theológiánknak visszaadnák. Erre a kérdésemre Jánoska személyesen adta meg a választ, azt
mondván, hogy ők készséggel visszaadják nemcsak azt a könyvtárt, hanem egyebeket is, de viszont
kívánatosnak tartanák, ha a sok mindenféle függő kérdésnek és az alapítványoknak stb. likvidálása végett
egyszer már összeülnénk. Ezt mint jelenséget, minden megjegyzés nélkül hozom a tisztelt egyetemes
gyűlés tudomására.
Végül megkell említenem, hogy a Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszövetségének nagytekintélyű
tiszteletbeli főtitkára, Sir Willoughby Dickinson a jövő hét folyamán hozzánk érkezik, hogy a magyar
osztálytól, különösen a vallási és nemzeti kisebbségek helyzetéről és sérelmeiről megbízható tájékozást
nyerjen. Minthogy Sir Willoughby Dickinson a Népek Ligája kisebbségi bizottságának elnöke, látogatása
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í>—15. felette nagy jelentőségű, miért is a í. hó 18-án az ö jelenlétében tartandó gyűlésre ezúton is felhívom
az érdeklődök figyelmét.
Midőn jelentésem tudomásúl vételét kérem, a külföldi összeköttetések fenntartásának és mélyítésének reánk nézve döntőleg fontos ügyét az egyetemes közgyűlés különös figyelmébe ajánlom.
Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, hálájának és köszönetének ad
kifejezést dr. Raffay Sándor püspökkel szemben ezirányban kifejtett fáradhatatlan buzgóságáért és az elért eredményekért és felkéri őt, hogy továbbra is irányítsa és vezesse a külföldi
1
protestantizmussal való érintkezésünket, hasonlóképen köszönetet mond a közgyűlés báró Kaas
Albertnek és Kuthy Dezsőnek szives fáradozásukért.
10. (Sz.) Ezután a múltévi közgyűlés által megválasztott két egyházi aljegyző: Tóth József (Fancsal)
és Belicza András az E. A.-ban előírt jegyzői esküt a közgyűlés színe előtt letették.

y
11. (Sz.) Egyetemes főjegyző beterjeszti a református egyetemes konvent köszönő átiratát a múlt
évi közgyűlés által küldött üdvözletekre.
Tudomásul szolgál.
12. (Sz.) Egyetemes főjegyző beterjeszti báró Solymossy Lajos egyetemes felügyelő levelét, melyben egyetemes felügyelői állásáról lemond.
Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő lemondását elismerésének és köszönetének kifejezése mellett tudomásul veszi és elfogadja, egyben az új egyetemes felügyelő
választására vonatkozó szavazást az E. A. 150. §. x) pontja értelmében elrendeli és a szavazatok
beadásának határidejét 1923. évi január hó 31. napjában állapítja meg. A szavazatok úgy az
egyházközségek, mint az iskolák részéről az illetékes püspökhöz küldendők be a fenti időpontig, a püspökök pedig a beérkezett összes szavazatokat 8 napon belül az egyetemes főjegyzőhöz teszik^ át. A szavazatbontó-bizottságba az egyetemes közgyűlés dr. Zsigmondy Jenő és
Geduly Henrik elnöklete mellett dr. Szelényi Aladár egyetemes főjegyzőt, dr. Kéler Zoltánt,
Kapi Bélát, dr. Raffay Sándort, Zelenka Lajost, Mesterházy Ernőt és Kaczián Jánost küldi ki,
a bizottságot pedig megbízza az E. A.-ban előírt teendők ellátásával.
13. (Sz.) A múltévi jegyzőkönyv 12. pontja kapcsán jelenti Sztehló Kornél egyetemes ügyész,
hogy a múlt évben a vegyes házasságok érvényessége kérdésében adott véleményét kénytelen megváltoztatni, mert azóta a legilletékesebb helyről kapott felvilágosítás útján arról értesült, hogy a római pápa a
codex juris canonici negyedik pontjában foglalt mentesítéstől eltérőleg 1918-ban nemcsak a Németországnak
a Providában adott kedvezményt, hanem a Magyarországnak adott mentesítést is egy eddig titokban tartott
rendelettel visszavonta és — Magyarország hercegprímása és a magyar püspöki kar kérelmére sem hallgatva — a nem római katholikus plébános előtt kötött vegyes házasságot érvénytelennek nyilvánította. Ezen
rendelet a katholikus papsággal ugyan közöltetett, aminek tulajdonítható az újabban fokozott mértékben
megindult reversális-hajsza, de kihirdetés hiányában sem a magyar kir. kormány, sem a nagy nyilvánosság nem értesült a pápai rendeletről.
Az egyetemes közgyűlés beható tárgyalás után sajnálatát fejezi ki afelett, hogy a római
kúria ezen ténykedése aláássa a magyarországi keresztyén felekezetek közötti békés együttműködés
tehetőségét és elhatározza, hogy ezen körülményről a kormányt felterjesztésben értesíti és kéri,
hogy a magyar közjog szerint rendelkezésre álló eszközökkel a római kúriát sérelmes rendelkezésének visszavonására reábírja; egyben kötelezi az összes lelkészeket, hogy a vegyes házasságok
ellen küzdjenek és a maguk részéről is igyekezzenek vegyes házasságok esetén a más vallású
féltől a mi egyházunk javára a reversálist kivenni és ezirányban ne csak statisztikai adatokat
jelentsenek a püspököknek, hanem tevékenységükről és tapasztalataikról részletes jelentést
tegyenek, végül, hogy a cura pastoralist a legintenzívebben gyakorolják.
14. (Sz.) Az előző pont tárgyalása folyamán a püspökök a theológiai fakultás kérdésében a
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez járulván kihallgatásra, a közgyűlés azonban a tárgyalás folytatását
kívánván, átmenetileg az egyházi elnöki széket Kaczián János főesperes foglalta el.
15.« (Sz.) Tárgyaltatik a mosoni esperesség elnökségének sérelmi bejelentése, hogy az osztrák
politikai hatóságok az elcsatolt nyugatmagyarországi lelkészeknek a mosoni esperességi közgyűlésen való
megjelenését megakadályozták.
Egyetemes ügyész előterjeszti, hogy a trianoni békeszerződés által hazánkban az evangélikus egyházzal szemben megteremtett állapot kizárólag hatalmi tényen alapszik, melynek jogosságát lágyan el nem
ismerjük, de miután az ellen nem védekezhetünk, kénytelenek vagyunk annak következményeit eltűrni, így
azt is, hogy az előbb az egyetemes egyházunkhoz tartozott egyházközségek lelkészeivel az egyházjogi
kapocs megszakadt és hogy mi nem követelhetjük tőlük, hogy ők ezidőszerint esperességi gyűléseinken
részt vegyenek. Rámutat arra, hogy egyetemes egyházunk ezen sérelem orvoslását a kisebbségek védelmére
hivatott bizottságnál hiába keresné, mert erre a trianoni békeszerződés támpontot nem nyújt.
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Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy az eddig elfoglalt álláspontot, mely szerint a 15—2'Z.
tőlünk elszakított területeken élő, azelőtt egyházunkhoz tartozott egyházhíveket ezentúl is változatlanul hozzánk tartozó testvéreinknek tekintjük, továbbra is fenntartja és kész őket, amennyiben
arra módja lesz, egyházi szükségleteikben továbbra is támogatni; egyúttal elhatározza, hogy
felterjesztést intéz a külügyminiszterhez, hogy lépjen érintkezésre az osztrák kormánnyal, hogy
ezen tőlünk elszakított nyugatmagyarországi területen lévő egyházak továbbra is a m.i egyházi
kötelékünkben maradhassanak, miután ez a trianoni békeszerződéssel nem ellenkezik.
1(>. (Sz.) Ezzel kapcsolatban olvastatik az osztrák Oberkirchenrat átirata, melyben közli, hogy az
osztrák kormány az osztrák protestánsokra vonatkozó törvényes intézkedéseket rendeletileg a tőlünk elszakított
egyházakra is kiterjesztette és hogy ezen egyházi hatóság ezen intézkedési jogot átvette és ezt az ottani
esperességi és lelkészi hivataloknak tudomására hozta és kéri, hogy erről az egyetemes egyház az azelőtt ide
tartozott hivatalos közegeket értesítse és reméli, hogy a régebbi jó viszony továbbra is változatlanul megmarad.
Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy az osztrák Oberkirchenratnak küldendő
válaszban értesíti arról, hogy ezen kérelmét nem támogathatja, mert az állami törvények ugyan
hatályosak, de a trianoni békeszerződés nem tiltja azt, hogy a volt egyházi kapcsolatok az ország
határok változása dacára meg ne maradhassanak és így nincs ok reá, hogy egyes egyházakat,
ha ide kívánnak tartozni, régi kötelékünkben meg ne tarthassunk.
17. (Sz.) Az 1848 : XX. t.-c. végrehajtása tárgyában beérkezett felterjesztések kapcsán jelenti
egyet, főjegyző, hogy az év folyamán az elnökség részéről már intéztetett felterjesztés a m. kir. kormányhoz, hogy egyházaink a földbirtokreform kapcsán figyelembe vétessenek és hogy a négy egyházkerületnek az állam az 1848 : XX. t.-c. részbeni végrehajtása keretében egy-egy középbirtokot juttasson.
Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a kérdést továbbra is
nyilvántartja. ,
18. (Sz.) Tárgyaltatik a lemondott egyetemes felügyelő indítványa az egyetemes bizottságok
átszervezése tárgyában és a tiszai egyházkerület indítványa az egyetemes közgyűlésnek kétévenkénti
tartása tárgyában.
Az egyetemes közgyűlés a bizottságok átszervezésétől eltekint, azonban kimondja,
hogy azok taglétszáma a lehetőség szerint korlátoztassék, a felesleges kisebb ad hoc bizottságok pedig a megfelelő állandó bizottságokba olvasztassanak be. A tiszai egyházkerület
indítványát, az ma a E. A. 155. §-ára való tekintettel keresztülvihető nem lévén, a közgyűlés a zsinati bizottsághoz teszi át.
19. (Sz.) A múltévi közgyűlés 13. pontja kapcsán olvastatik a dunáninneni egyházkerület
felterjesztése, melyben a zsinat tartását sürgeti.
Az egyetemes közgyűlés át lévén hatva azon tudattól, hogy egyes közigazgatási,
háztartási és törvénykezési kérdések miatt a zsinat tartása sürgős, utasítja az újonnan
kiküldendő zsinatelőkészítő bizottságot, hogy az 1914. évi zsinati javaslatokat mielőbb dolgozza át és felkéri az elnökséget, hogy ezen munkálat elkészülte után, ha az időt arra alkalmasnak tartja, a zsinattartáshoz az engedélyt a kormánytól eszközölje ki.
20. (Sz.) Olvastatik a dunáninneni egyházkerület felterjesztése a tanitói karnak az egyházi
életbe való intenzivebb bevonása iránt.
Az egyetemes közgyűlés a javaslatot a zsinatelőkészítő bizottsághoz átteszi.
21. (Sz.) Az egyetemes főjegyzői iroda szervezése kérdésében jelenti egyet, főjegyző, hogy az
irodai teendőket Kuthy Dezső lelkész látta el, aki azonban az egyetemes missziói teendőket is ellátván,
az elnökség őt egyetemes központi missziói lelkésznek nevezte ki, a közgyűlés utólagos jóváhagyását
feltételezve, kéri egyúttal az előadó új, illetve központi missziói lelkészi díjazásának megállapítását.
A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, Kuthy Dezsőt egyetemes központi missziói
lelkésznek kirendeli és ezen teendők ellátásával megbizza és tiszteletdíját további intézkedésig
havi 6000 K-ban állapítja meg, melyből 5000 K egyet, előadói tevékenysége, 1000 K pedig
központi missziói tevékenysége után esik; tudomásul veszi végül a közgyűlés, hogy Kuthy
Dezső ideiglenesen a bányai egyházkerületnél is végez missziói teendőket.
22. (Sz.) A múltévi jegyzőkönyv 15. pontja kapcsán a katonai lelkészek ügyében jelenti egyet,
főjegyző, hogy a református konventhez intézett megkeresésre azon válasz érkezett, hogy a tábori püspökség betöltésénél a testvéregyház meghallgatásának módját nem tudja megtalálni. Jelenti továbbá
egyet, főjegyző, hogy értesülése szerint a református konvent a protestáns tábori püspök kinevezése
céljából a hármas jelölést már megejtette és hogy ilyenformán kilátás van arra, hogy ezen fontos állás
mihamarább betöltésre kerül.
Az egyetemes közgyűlés a református konvent által elfoglalt álláspontot sajnálkozással veszi tudomásul.
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23—32.

23. (Sz.) Olvastatik a dunáninneni egyházkerület felterjesztése a lelkészi fizetések rendezése
kérdésében.
Az egyetemes közgyűlés az indítványt a zsinatelőkészítő bizottsághoz teszi át.
'2-1. (Sz.) A múltévi jegyzőkönyv 46. pontja kapcsán a lelkészek továbbképző tanfolyama kérdésében olvastatik a bányai egyházkerület felterjesztése, mely szerint egy e célból létesítendő belmissziói
alaphoz ugy az egyházközségek, mint az egyháztársadalmi egyesületek és helyi evang. szövetségek évi
hozzájárulást adnának és ezen alapból fedeztetnének azután elsősorban a lelkész továbbképzéssel járó
kiadások.
Az egyet, közgyűlés helyeslőleg fogadja az indítványt és felhívja az egyházkerületek
útján az egyházakat, hogy ezen célból évi költségvetéseikbe egy állandó hozzájárulást állítsanak be; a maga részéről a költségvetésbe egy megfelelő összeget fog beállítani és felkéri
a püspököket, hogy a lelkész továbbképzés gyakorlati kivitele tárgyában a részleteket
dolgozzák ki.
25. (Sz.) Olvastatik a tiszai egyházkerület felterjesztése a missziói ügy egyetemessé tétele és
egy missziói alap létesítése tárgyában.
Az egyetemes közgyűlés a maga részéről is szükségesnek tartja a missziói ügy rendezését és kész azt egyetemessé tenni, a részletes munkálat elkészítésére felkéri a püspököket
és egyelőre a misszióval kapcsolatos költségek fedezésére megfelelő összeget állít be a költségvetésbe.
«

20. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerület felterjesztése egy diakonissza anyaház felállítása, a
diakónus- és diakonisszaképzés kifejlesztése, e célból egy alap létesítése és egy a diakonusok és a
diakonisszák munkakörét szabályozó egyetemes szabályzat létesítése tárgyában.
Az egyetemes közgyűlés az indítványokat elvileg magáévá teszi, felkéri a püspököket,
hogy egy egyetemes szabályzatot dolgozzanak ki és egyelőre az ezen a téren jelentkező szükségletek fedezésére megfelelő összeget állít be a költségvetésbe; végül felhívja a gyülekezeteket, hogy egy diakonissza anyaház létesítéséhez megfelelő épületeket ajánljanak fel.
27. (Sz.) Ezzel kapcsolatban bemutatja egyetemes főjegyző Farkas Győző debreceni evang. lelkész
kérvényét, melyben — miután a debreceni egyház a neki a Schafer-féle hagyatékból jutó tetemes vagyonból egy
árvaház és egy diakonisszaképző-intézet létesítését tervezi — oly célból, hogy ő ezt megfelelően szervezhesse, kéri a közgyűlést, hogy a németországi hasonló intézmények tanulmányozása céljából őt a jövő nyárra
tervbe vett külföldi útjához anyagi támogatásban részesítse.
Az egyetemes közgyűlés, méltányolván Farkas Győző lelkész intencióit és ezen ténykedését a közegyház érdekében levőnek tekintvén, részére külföldi tanulmányút céljaira a létesített missziói-alap terhére 30,000 koronát bocsát rendelkezésre.
28.

kérdésében felérkezett felterjesztés kapcsán
az egyetemes közgyűlés újból felhívja, az egyházak vezetőségét, hogy kisérjék figyelemmel az
ezirányban történő eljárást és annál egyházaik érdekeit érvényesíteni el ne mulasszák.

29. (Sz.) Tárgyaltatott a tiszai egyházkerület felterjesztése, hogy a vasárnapi teljes korcsmaszünet
céljából az államkormányhoz felterjesztés intéztessék.
Az egyetemes közgyűlés az indítványt magáévá teszi azzal, hogy a szesztilalommal
kapcsolatos teljes korcsmaszünet nagypéntekre is kiterjesztessek s e célból az államkorniányhoz felterjesztést intéz.
30. (Sz.) Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület folyó évi közgyűlésének 92. jegyzőkönyvi pont alatt
hozott határozata, mely szerint a külsősomogyi egyházmegye nevének „Somogyi egyházmegye" névre történt
megváltoztatásához hozzájárul s ezen határozatát tudomásul vétel céljából felterjeszti az egyetemes közgyűléshezt
Az egyetemes közgyűlés ezen névváltoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi.
31. (Sz.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerület felterjesztése a többszöri házassági elválások meggátlása tárgyában, mely célból javasolja, hó'gy a korábbi házasság felbontásában hibás felek a másodszori elválás után se ne hirdettessenek, se ne eskettessenek.
Az egyetemes közgyűlés ezen kérdésben nem tart célszerűnek egy általános rendelkezést, mert a javasolt büntetések alkalmazásánál minden fennforgó eset összes körülményei
gondosan mérlegelendők, — sokkal fontosabbnak tartja, hogy a lelkészek ilyen esetekben a
cura pastoralist minél intenzivebben gyakorolják; a kérdést beható tárgyalás és megfontolás
végett átteszi a lelkészegyesülethez.
32. (Sz.) Tárgyaltatik az orosházai evang. egyházközség fellebbezése a bányai egyházkerületnek
1922. évi közgyűlése 24. jkvi pont alatt hozott, a lelkészek javadalmára vonatkozó határozata ellen.
Az egyetemes közgyűlés az egyházkerület határozatát helybenhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy az egyházközség által az 1922. június 11-én tartott közgyűlés által hozott hatá-
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rozat értelmében kiállítandó hiyányokban az a kikötés is kitüntetendő, hogy a lelkészek 3 2 — 3 9 .
részére megállapított pénzbeli járandóság a drágaság megszűntével az egyházközség indokolt
kérelmére mérsékelhető, egyúttal utasítja az egyházmegyei elnökséget, hogy a lelkészek hiványaira ilyen értelmű záradékot vezessenek rá. A közgyűlés ezen határozat hozatalánál azon
általános egyházjogi elvből indult ki, hogy a lelkész és az egyházközség által a canonica
visitátió alkalmával történt javadalommegállapítás szerződés jellegével bír, amely az egyházközségnek egy utóbbi egyoldalú közgyűlési határozatával meg nem változtatható, amely megállapítás ezen szerződésszerű természetéből azonban az is következik, hogy viszont az egyházközség részéről tett kikötés is kötelezi a lelkészeket, annál is inkább, mert azt a közgyűlésen
hallgatólag el is fogadták.
33. (Sz.) Tárgyaltatik az alsósági ifjúsági egyesület alapszabályainak jóváhagyása kérdésében a
vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól érkezett leirat.
Az egyetemes közgyűlés annak megállapítása mellett, hogy az alsósági ifjúsági egyesület alapszabályaiban hiányzik az egyesület felekezeti jeliegének kidomborítása és hiányzik
azon egyházi hatóságnak a megjelölése, amely az egyesület felett a közvetlen felügyeletet
gyakorolná, — kimondja, hogy ilyen evang. ifjúsági egyesületek alapszabályainak jóváhagyásához, amennyiben az egyesületek tisztán vallási és egyházi célra alakúinak, a százados
gyakorlat szerint kormányhatósági jóváhagyás nem kívántatik, hanem a jóváhagyás joga az
illetékes egyházi hatóságot illeti meg. Utasítja a közgyűlés az elnökséget, hogy a vallás- és
közoktatásügyi miniszter megkeresésére ilyen értelmű választ adjon.
34. (Sz.) Egyetemes főügyész bemutatja a Rúzsa István és neje által tett 100,000 koronás alapítványról szóló alapítványi levelet, melyet a szabályzat értelmében, az alapítók távol lévén, az egyetemes
egyház van hivatva kiállítani.
Az egyetemes közgyűlés az alapítólevél szövegét elfogadja azzal, hogy abba az
alapítók által dr. Raffay Sándor püspökhöz intézett levél egészében felvétessék és utasítja az
elnökséget, hogy az így szerkesztendő alapítólevelet állítsa ki.
35. (Sz.) A magyarországi evangélikus lelkészegyesület nevében Paulik János elnök beterjeszti
az árvaügy tárgyában elhatározott javaslatát.
Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy az állam által létesített árvaházakkal a
kapcsolatot keresni fogja, de elsősorban szükségesnek tartja, hogy a már létező saját árvaházait tovább kifejlessze ; egyúttal elrendeli, hogy az árvák minden egyházban összeirattassanak
és az összeírások az egy. egyházhoz felterjesztessenek.
3<>. (Sz.) A magyarországi lelkészegyesület nevében Paulik János elnök bejelenti, hogy Wal rabénstein Jakab és Reichert Gyula felavatott evang. lelkészek, ezen címüket most is használva, gyülekezeteiket elhagyva, a metodistáknak_önként felajánlották szolgálataikat és ezzel esküjükkel- ellentétben egyházunk érdekei ellen dolgoznak, miáltal az evang. lelkészi cím viselésére érdemetlennek bizonyúltak,
miért is kéri az egyetemes gyűlést, hogy sürgősen intézkedjék aziránt, hogy a lelkészvizsgáló bizottságok, melyek nekik a lelkészi képesítést és címet adták, nevezetteket e címtől megfosszák és illetve,
hogy ők e cím viselésétől törvényes úton is eltiltassanak.
Az egyetemes közgyűlés a bányai és illetve dunántúli lelkészvizsgáló bizottságokat
utasítja, hogy ezen ügyben megfelelőleg intézkedjenek.
37. (Sz.) Helyettes egyetemes felügyelő indítványára
az egy. közgyűlés dr. Lehotzky Antal egy. aljegyzőt 25 éves szolgálata és az egyház
érdekében kifejtett mindenkori buzgó tevékenysége elismeréseül egyhangúlag tiszteletbeli egyetemes főjegyzővé megválasztotta.
3S. (B.) A pozsonyi theol. akad. nagybizottság beterjeszti jelentését az akadémiának 1921/22. évi
életéről, melyet az akadémia a múlt évivel egyenlő helyzetben és berendezéssel ugyanazon a helyen,
Budapesten töltött.
•
A jelentés szerint az akad. nagybizottság mindenekelőtt 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 fei mentvény megadását javasolja,
utasítva az igazgatót, hogy a számadásokat az újonnan megalakított kisbizottság útján az egyetemes
számvevőség elé terjessze. Egyúttal Draskóczy Lajost 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. A jelentés alapján köszönetet mond
dr. Raffay Sándor püspöknek az akadémia érdekében kifejtett sikeres munkásságáért.
39. (B.) Az akad. nagybizottság jelenti, hogy dr. Deák János akad. tanárnak 3-ik korpótléka
f. é. szept. 1-vel esedékessé vált és kéri annak kiutalását.
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Az egyetemes közgyűlés a jelentés alapján dr. Deák János akad. tanárnak 3-ik korpótlékát f. é. szept. 1-vel kezdődőleg az egyet, pénztárból kiutalja.
40. (B.) Ai akad. nagybizottság jelenti, hogy dr. Szlávik Mátyás akad. tanár, 38 évi tanári
működése után, f. évi szept. 1-én nyugalomba ment és kéri az egyetemes közgyűlést, hogy a vallás- és
közoktatásügyi miniszternél tegyen lépéseket aziránt, hogy az ilyen alkalommal szokásos rangemelés
útján, dr. Szlávik Mátyás részére, tekintettel a lelkészképzés terén szerzett kiváló érdemeire, az V-ik
fizetési osztály szerint járó nyugdíj folyósítását rendelje el.
Az egyetemes közgyűlés teljes elismerését és köszönetét nyilvánítja dr. Szlávik Mátyás
akad. tanárnak a lelkészképzés és a theol. tudományosság terén szerzett kiváló érdemeiért
és az akad. nagybizottság előterjesztésének megfelelően az elnökség útján megteszi a kellő
lépéseket a vallás- és közokt. miniszternél, hogy a távozó érdemes tanár nyugdíja az V-ik
fizetési osztály szerint járó összegben folyósíttassék.
41. (B.) Az akad. nagybizottság jelenti, hogy a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének
37-ik pontjában kiküldött bizottság az Eperjesről menekült és az akadémián alkalmazott tanárok, névszerint dr. Deák János és Draskóczy Lajos jogviszonyának tisztázása és nyudíjigényük rendezése tárgyában eljárt. A tiszai egyházkerület közgyűlése az egyetemes közgyűlés javaslatait elfogadván, elhatározta,
hogy nevezett tanárok után az 1919. évi január 1. óta hátralékos fenntartó hatósági nyugdíjjárulékot az
állami nyugdíjintézetbe befizeti és nevezett tanárokat személyi nyugdíjjárulékaik befizetésére felhívja.
Tudomásul szolgál.
42. (B.) Az akad. nagybizottság jelenti/ hogy dr. Szelényi Ödön akad. tanárnak a lőcsei gimnáziumban eltöltött 2 évet akad. tanári szolgálati idejébe egy évnek beszámította s mivel ennek folyományaként nevezett tanárnak 20 betöltött szogálati éve van, kéri az egyetemes közgyűlést, hogy részére f. é.
szept. 1-től fogva a 4-ik korpótlékot folyósítsa és alapfizetését megfelelően állapítsa meg.
Az egyetemes közgyűlés a jelentés alapján dr. Szelényi Ödön akad. tanárnak a 4-ik
korpótlékot f. é. szept. 1-től fogva az egyet, pénztárból kiutalja és alapfizetését ugyanazon időtől fogva a III. osztálynak megfelelően állapítja meg.
43. (B.) Az akad. nagybizottság jelenti, hogy Ellenberger Erich és dr. Gunesch Károly akad.
hallgatóknak 9, illetőleg 6 félévi egyetemi tanulmányaik figyelembevételével az akadémiánkon folytatott
tanulmányi időbe 2—2 félévet beszámított.
Tudomásul szolgál.
44. (B.) Az akad. nagybizottság tudomásul vette dr. Deák János akad. tanár, a Theol. Otthon felügyelőjének jelentését, melyből a nagybizottság örömmel értesült arról, hogy a Theol. Otthonban a lelkészképzés nagy érdekeit szolgáló komoly munka folyik, amiért is a felügyelő tanárnak a szakszerű, gondos vezetésért elismerését és köszönetét nyilvánítja. Köszönetet mond továbbá az összes adakozóknak —
egyeseknek, tánsaságoknak és gyülekezeteknek készpénzben, könyvekben és terményekben az Otthonnak
juttatott nagy értékű kegyes adományaikért. Köszönetet mond dr. Entz és dr. Pékár egyet, tanároknak,
továbbá dr. Kalló, dr. Kelemen és dr. Ormos tanársegédeknek az Otthon egészségügyének ellenőrzéséért,
valamint a Jendrassik-klinika igazgatóságának egy hallgatónk gondozásáért. Ezzel kapcsolatban az akad.
nagybizottság elhatározza az Erzsébet-tudományegyetem egyik tanársegédének felkérését arra, hogy az Otthonban havonta orvosi vizsgálatot tartson s erre a célra 10,000 korona kiutalását kéri az egyetemes közgyűléstől. Örömmel vett tudomást az akad. nagybizottság a nyári hónapokban végzett supplikációi gyűjtés
szép eredményéről. Mivel azonban a hallgatók segélyezésére még 400,000 korona volna szükséges, azért
az akad. nagybizottság arra kéri az egyetemes közgyűlést, hogy a szükségletként kimutatott összegek fedezéséről részint a költségvetésben, részint uj gyűjtés elrendelése útján gondoskodjék. Végül az akad. nagybizottság az Otthonnak a tanári kar által megvizsgált számadásaira vonatkozólag dr. Deák János felügyelőtanárnak a fel mentvény megadását javasolja és őt az Otthon további vezetésével megbízza.
Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az Otthon összes jóltevőinek nagy
értékű adományaikért a maga részéről is köszönetét nyilvánítja, dr. Deák János felügyelő
tanárnak az Otthon számadásaira vonatkozólag a felmentvényt a szokásos fenntartással megadja
és további megbízatását jóváhagyja. Amennyiben a szükségletként kimutatott összegek teljes
fedezete a költségvetésbe be nem állítható, az egyetemes közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy
a hiány fedezéséről alkalmas módon megindítandó új gyűjtés útján igyekezzék gondoskodni.
45. (B.) Az akad. nagybizottság jelenti, hogy a theol. akad. Szervezetben megállapított jogkörrel
újra megalakította az akad. kisbizottságot a következő tagokból : a 4 püspök, Kaczián János, dr. L. Kéler
Zoltán, dr. M. Dietz Sándor, dr. Polner Ödön, dr. Szelényi Aladár és mint előadók,^az akadémia igazgatója
és az Otthon felügyelője.
Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és annak folyamányaként az u. n.
végrehajtó-bizottságot feloszlottnak nyilvánítja.
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46. (B.) Az akad. nagybizottság jelenti, hogy a régi gyakorlatnak megfelelően az akadémiára 4 6 — 5 « .
való felügyelet és az akad. vizsgákon való elnöklés jogát ebben az iskolai évben a dunáninneni egyházkerület püspöke fogja gyakorolni.
Tudomásul szolgál.
47. (B.) Az akad. nagybizottság jelenti, hogy a dunáninneni egyházkerület elnöksége az egyházkerületnek f. é. közgyűlésére meghívta az akadémia igazgatóját és így jövőre az akadémia mindenkori
igazgatója a dunáninneni egyházkerületben fogja gyakorolni egyházkerületi közgyűlési tagsági jogát.
Tudomásul szolgál.
48. (B.) Az egyetemes theol. akad. bizottság Stráner Vilmos akad. igazgató jelentését a soproni
theol. akadémia 1921/22 évi életéről tudomásul vette.
Tudomásul szolgál,
4Í>. (B.) Az egy. theol. akad. bizottság jelenti, hogy a mult évi egyet, közgyűlésnek a theol.
akadémiákon nőhallgatók felvétele ügyében hozott határozatához (42. jkvi pont) hozzájárultak és így az
végérvényesnek tekintendő.
Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi ; ennek alapján ebben az ügyben
hozott múlt évi határozatát végérvényesnek kijelenti és felkéri a püspöki kart, hogy a theol.
akadémiát végzett és vallástanári vizsgát tett nőknek alkalmazása ügyében szabályzatot készítsen.
50. (B.) Az egy. theol. akad. bizottság jelenti, hogy konkrét esettel kapcsolatban kérdés támadt
a pozsonyi cseh theol. akadémia által kiállított bizonyítványok és az ott történt lelkészi felavatások érvényessége tekintetében. Ebben a kérdésben az egyházkerületek nyilatkozatai alapján az e. theol. akad.
bizottság javaslatára
az egyetemes közgyűlés határozatképen kimondja, hogy tekintettel az E. A. 221., valamint a theol. szervezeti szabályzat VI. szakasz 20. §-ára, az Alkotmánynak e rendelkezéseit
továbbra is kötelezőnek tekinti s a theol. akad. bizottságot utasítja, hogy a jövőben előforduló minden egyes esetet ilyen értelemben bíráljon el.
51. (B.) Az egy. theol. akad. bizottság jelenti, hogy Kergyó György kérvényét, melyben a pozsonyi
cseh theol. akadémián szerzett bizonyítványának nosztrifikálását és ottani felavatása érvényességének
elismerését kéri — elutasította.
Tudomásul szolgál.
52. (B.) Az egy. theol. akad. bizottság pártoló felterjesztése alapján
az egyetemes közgyűlés elsősorban a püspöki karnak, de azután az összes illetékes
tényezőknek figyelmébe ajánlja a dunántúli egyházkerületnek azt az indítványát, hogy a lelkészek továbbképzése céljából egyes virágzó gyülekezetekben évenként u. n. vándortanfolyamok
rendeztessenek, ahol a hitélet ápolásáról, a cura pastoralisról, a lelkésznek a gyakorlati életben való szerepléséről egyes kiváló egyházférfiak előadást tartanának.
53. (B.) Az egy. theol. akad. bizottság jelentése alapján
az egyetemes közgyűlés a múlt évi jegyzőkönyve 42. pontjában a vallástanári vizsga
szabályzatának elkészítésére kiküldött bizottság megbízatását meghosszabbítja.
54. (B.) Az egy. theol. akad. bizottság beterjeszti dr. Kovács Sándor akad. tanárnak Raab György
akad. hallgató fegyelmi ügyében hozott ítélet ellen benyújtott semmiségi panaszát. Tekintettel arra, hogy
a fegyelmi szék ítélete az akad. szervezet szerint végérvényes és mivel az E. A. semmiségi panaszt nem
ismer, —
az egyetemes közgyűlés a semmiségi panaszt visszautasítja.
55. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 46. pontja kapcsán egyetemes főjegyző jelentést tesz a theológiai fakultás kérdésében kiküldött bizottság működéséről, előterjeszti, hogy ez év folyamán ismételt tárgyalásokat folytatott az ötös bizottság útján az Erzsébet-tudományegyetem tanáraíval és tanácsával, valamint
a vallás-és közoktatásügyi minisztériummal, ezek alapján elkészítette alapító-levél formájában a szerződést,
az Erzsébet-tudományegyetembe szervesen bekapcsolt fakultásról, azonban a nyár folyamán akadályok merültek fel a tekintetben, hogy az evang. theológiai fakultás Pécsett elhelyezhető lesz-e ; ezen ujabb fordúlat
folytán ujabb tárgyalások merültek fel és beterjeszti az összes theológiai bizottságok ülése által készített következő határozati javalatot. Felolvasta továbbá a vallás- és közoktatásügyi
miniszter
140.435/1922 IV. szám alatt kelt leiratát, melyet a délelőtt folyamán a püspökökkel folytatott tárgyalás
folyományaképen az egy. egyházhoz intézett. Beható tárgyalás után
a közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és kimondja, hogy ragaszkodik a m. é. egyet,
közgyűlés ama határozatához, mely szerint az állami ev. theol. fakultás az Erzsébet-tudományegyetem, ill. más megfelelő állami tud. egyetem keretébe szervesen beleillesztve, annak tényleges működési helyén állítassék fel. Miután azonban az államkormánnyal bizottság útján
. folytatott tárgyalások során kitűnt, hogy a Pécsre helyezett egyetem elhelyezésével kapcsolatban
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olyan akadályok merültek fel, melyek az ev. theol. fakultásnak •zidőszerint Pécsett való
elhelyezését fölötte megnehezítik, az egyet. kgy. felhatalmazza a múlt hóban kiküldött ötös
bizottságot, hogy, amennyiben az államkormány ev. egyházunknak tett és törvényen alapuló
igéretét teljes egészében jelenleg beváltani nem tudná, azonban annak átmenetileg esetleg
akkép akarna megfelelni, hogy az Erzsébet-tudományegyetembe bekapcsolandó ev. theol. fakultást
területileg_nem...Pécsett, hanem másutt helyezze el,__a tárgyalásokat újból felvegyeTTlakuTtás
felállítására vonatkozó szerződést a következő.feltételek mellett megköthesse:
1. az államkormány kifejezetten, ill. visszavonhatatlan joghatállyal ismerje el az ev.
egyháznak a fakultás területi bekapcsolódásához való jogát s azt az egyház kérelmére teljesítse ;
2. az egyelőre kihelyezett fakultás az egyetembe olyan módon szerveztessék be, hogy
az őt megillető fakultási jogokat gyakorolhassa és az egyetem adminisztrálásában a kihelyezés
dacára is tenyleg résztvehessen;
3. azon tárgyak számára, melyeknek hallgatása a theol. fakultás polgáraira nézve a
már megalkotott alapítólevélben kötelezőnek vagy az egyetem tanácsa részéről is szükségesnek
mondatnék, megfelelő előadókról gondoskodás történjék ;
4. a fakultás tanári karát az államkormány a már kölcsönösen elfogadott alapítólevél
rendelkezésének szem előtt tartásával alkossa meg és nevezze ki.
Miután a fakultás felállításának eltolódása nem egyházunk magatartásán fordult meg,
egyházunk további feltételül igényt tart arra, hogy a lelkésznevelés költségeit már a f. iskolai
évre is az evangélikus fakultás céljaira az 1922/23. évi budgetben megállapított állami költségvetés keretében az állam viselje.
50. (Sz.) Ezután az egyetemes törvényszék kiegészítése és a bizottság választása vétetett napirendre és miután szavazást senki sem kért, a választások közfelkiáltással következőleg ejtettek meg:
1. az egyetemes törvényszékbe dr. Meskó Lászjó helyébe dr. Prok Gyula választatott meg 1923.
évig terjedő időtartamra;
2. az egyházunkat és a református egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottságba : a
megválasztandó új egyetemes felügyelő, dunántúli és tisza-kerületi felügyelő, valamint báró Prónay Dezső
dr. Zsigmondy Jenő, dr. lándori Kéler Zoltán, Geduly Henrik, Kapi Béla, dr. Raffay Sándor, Kiss István,
Sztehló Kornél, dr. Szelényi Aladár, Tomcsányi V. Pál, Okolicsányi Gyula, dr. Zelenka Lajos, Ostffy Lajos,
báró Radvánszky Albert, báró Kaas Albert, Kaczián János; póttagokul: dr. Kail Antal, Prok Gyula, Radó
Lajos, dr. Rásó Lajos, Sárkány Béla, Pálmai Lajos, Wenk Károly, Saguly János, Doniján Elek.
3. A tanügyi bizottságba : az eddigi tagok, kivéve Berzsenyi Dezsőt, kinek helyébe Krug Lajost
választotta meg.
4. A lelkészvizsgáló bizottság tagjaivá megválasztattak :
a) a bányai egyházkerületből: Kaczián János, Blatniczky Pál, Broschkó G. Adolf, póttagnak:
Geduly Lajos ;
b) a dunáninneni egyházkerületből: dr. lándori Kéler Zoltán, Okolicsányi Gyula, Draskóczy Lajos,
póttagokul : dr. Szelényi Ödön, Belicza András, Kardos Gyula ;
c) a dunántúli egyházkerületből : Stráner Vilmos, Pröhle Károly, Farkas Elemér, Scholtz Ödön,
dr. László Kálmán, póttagokul: dr. Ajkay Béla, Ziermann Lajos, Károlyi Imre, Zongor Béla;
d) a tiszai egyházkerületből : dr. Zelenka Lajos, dr. Prok Gyula, dr. Szlávik Mátyás, Paulik
János, Dómján Elek, póttagokul: Draskóczy Lajos, Duszik Lajos, Tóth József (fancsali), dr. Vietorisz István.
5. Az alkotmány- és jogügyi bizottságba: Okolicsányi Gyula, dr. Fischer Gyula, Tomcsányi V.
Pál, dr. Kail Antaí, báró Kaas Albert, dr. Zelenka Lajos, dr. Rásó Lajos, dr. Prok Gyula, dr. Sztranyavszky
Sándor, dr. Félix Antal, Nendwich Andor, Kruttschnitt Antal, Tóth József, Dómján Elek, Takács Elek,
Sárkány Béla, JBelicza András, Schöll Lajos, Draskóczy Lajos,
6. A pénzügyi bizottságba : Földváry Elemér, Osztroluczky Miklós, Pranger József, báró Radvánszky
Albert, Landgraf János, Okolicsányi Gyula, Lichtenstein László, dr. Mikler Károly, Mesterházy Ernő, Isó
Vince, Dómján Elek, Jakabfi György, Duszik Lajos, Podhradszky János.
7. A Hunfaly-alapítványi bizottságba, a nyugdíjintézeti bizottságba, a levéltárosi bizottságba, a
lelkészsegélyezési-alap bizottságba, az Üllői-úti házépítő bizottságba, a külügyi egyezményi bizottságba
és az énekügyi bizottságba a volt tagokat újonnan megválasztotta.
8. Az egyetemes adóalapi bizottságba : a bányai egyházkerületből : báró Prónay György és Szeberényi Lajos (fóti), a dunáninneni egyházkerületből : dr. Händel Béla és Belicza András, a dunántúli
egyházkerületből: Varga Gyula és Mesterházy Ernő, a tiszai egyházkerületből: dr. Prok Gyula és
Paulik János.
9. A Luther-Otthon kezelő-bizottságba : Sztehló Kornél elnöklete mellett : dr. Raffay Sándor,
Kaczián János, lándori dr. Kéler Zoltán, dr. Mágocsy-Dietz Sándor, dr. Szelényi Aladár, dr. Scholtz
Oszkár, Gobi Imre, Rácz László, Bendl Henrik, Zsigmondy Dezső, Sándy Gyula, dr. Händel Béla ;
továbbá kimondja, hogy a bizottságnak hivatalból tagjai az intézet orvosa dr. Zsigmondy Zoltán és az
intézet igazgatója Kermeszky György.
10. Az evangélikus deáksegélyezési bizottságba: dr. Raffay Sándor püspök elnöklete mellett:
báró Kaas Albert, Győry Lóránd, Landgraf János, dr. Zelenka Lajos, Sárkány Ernő, dr. Mágocsy-Dietz
Sándor, Kirchner Rezső, dr. Ittzés Zsigmond, Rosenauer Lajos és Zsigmondy Dezső.
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11. A zsinatot előkészítő b i z o t t s á g b a : az egyetemes felügyelő cs ker. felügyelökön és püspökökön 5 6 — 6 6 .
kívül : báró Kaas Albert, Kaczián János, Szeberényi Lajos Zsigmond, dr. Rásó Lajos, dr. Hittrich Ödön,
dr. Händel Béla, dr. Polner Ödön, Rákóczy István, Belicza András, dr. Zergényi Jenő, Pálmai Lajos,
Stráner Vilmos, dr. Pröhle Károly, Krug Lajos, dr. Zelenka Lajos, dr. Mikler Károly, Paulik János,
Adorján Ferenc, Gerhardt Béla és dr. Szelényi Aladár egyh. főjegyző.
12. A vallástanítási bizottságba: Kaczián János elnöklete mellett: Blatniczky Pál, Bartos Pál,
Belicza András, Balogh István, Kardos Gyula, Krug Lajos, Ziermann Lajos, Hetvényi Lajos, Paulik
János, Adorján Ferenc és Farkas Győző.
57. (M.) A tanügyi bizottság jelentése alapján
az egyetemes közgyűlés elismerését nyilvánítja a tiszai egyházkerület miskolci jogakadémiájának tanári karával szemben azért, hogy a nikolsburgi béke 300 éves fordulója
alkalmából tudományos értékű „Bethlen-Emlékkönyv"-et adott ki.
58. (M.) A műltévi jkv. 56. pontja kapcsán
,
a tanügyi bizottság jelentése, mely szerint az állami középiskolák rendtartása még
nem készült el s így a kiküldött albizottság sem kezdhette még el működését — tudomásul
szolgál.
51). (M.) A tanügyi bizottság jelentése alapján az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy az
elemi iskoláztatásnak 6 évről 8 évre való kiterjesztését még nem tárgyalták.
A közgyűlés az ügyet az egyházkerületekhez tárgyalás végett lekiildeni határozza.
60. (M.) A tanügyi bizottság javaslatára,
minthogy a múltévi felterjesztésre eddig válasz nem érkezett, a közgyűlés a múltévi
jkv. 64. pontja alapján a vallás- és közokt.-ügyi m. kir. minisztériumhoz intézett felterjesztését
aziránt, hogy az állami elemi iskolák evang. vallású tanítói — ott, ahol erre szükség van —
külön tiszteletdíj vagy az órák beszámítása mellett vallásoktatásra köteleztessenek — megismétli.
61. (M.) A múltévi jkv. 69. pontja kapcsán
a közgyűlés a tanügyi bizottságnak azt a jelentését, hogy a vallás- és közokt.-ügyi
minisztérium értesülése szerint egyházunknak a tanítóképesítő vizsgálatok egyszerűsítésére
vonatkozó kivanságait az új képesítővizsgálati szabályzat elkészítésekor figyelembe fogja venni —
tudomásúl veszi
62. (M.) A tanügyi bizottság a múltévi jegyzőkönyv 59. és 60. pontja kapcsán jelenti, hogy
most már a felekezeti tanárok mindenféle pótlékban és havi segélyben az állami tanárokkal egyenlő
mértékben részesülnek.
Tudomásul szolgál.
63. (M.) A tanügyi bizottság a múltévi jegyzőkönyv 62. és a dunántúli egyházkerület folyó évi
203. sz. határozata alapján jelenti, hogy a népjóléti minisztérium 91103/1922. sz. rendelete szerint csak
az állami alkalmazottak részesülnek orvosi és gyógyszer-segélyben ; a többi alkalmazottra nézve később
fog külön törvényhozási intézkedés történni.
Tudomásul szolgál. Egyben az egyetemes közgyűlés örömmel veszi tudomásul a
tanügyi bizottságnak azt a jelentését, mely szerint a budapesti ev. főgimnázium fenntartó
hatósága erre a célra 25,000 koronát folyósított s felhívja e példa követésére a többi fenntartó hatóságokat is.
64. (M.) A tanügyi bizottságnak a múltévi jegyzőkönyv 65. pontja kápcsán tett jelentése alapján
az egyetemes kö/gyűlés a vallás- és közoktatásügyi in kir. miniszternek 24934/1921.
sz. rendeletében tett ama kijelentését, hogy az állami iskolákhoz készségesen kinevez ev. vallású
tanítókat — tudomásul veszi.
65. (M.) A tanügyi bizottság jelentéséből
az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, miszerint a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
miniszter 27913/1922. sz. rendeletével saját iskoláiban március 15-nek, mint nemzeti ünnepnek
szünnapul tartását s iskolai ünnepélynek rendezését rendelte el. A tanügyi bizottság indítványára
hasonló intézkedésnek a rendtartásba való felvételét elhatározza.
66. (M.) A tanügyi bizottság jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter az állami iskolákban
szülői értekezletek tartását rendelte el.
Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság indítványára elrendeli, hogy az evang.
elemi, polgári és középiskolákban a fenntartó hatóság tudtával s lehetőleg ennek részvételével
szülői értekezletek tartassanak ; erről az évi értesítőben és a tanügyi bizottságnak jelentést
tegyenek.
.
••
:

16
«7—74.

(»7. (M.) A tanügyi bizottság jelentése alapján
az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter
31884/1922. sz. rendelete értelmében a községi polgári iskoláknál a tanár egy évnél hosszabb
időre terjedő szabadságot csak összes illetményeinek beszüntetése mellett kaphat ; felhívja a
közgyűlés az ev. iskolák fenntartó hatóságait, hogy arra való tekintettel, mennyire káros az
iskolai munka folytonossága és zavartalan harmóniája szempontjából a tanárnak ideiglenes és
gyakori időközökben váltakozó segéderőkkel való helyettesítése, csakis a legnagyobb szükség
esetén adjanak tanítóiknak és tanáraiknak egy évnél hosszabb időre terjedő szabadságot.
(»8. (M.) A tanügyi bizottság jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 136165/1922. sz.
rendeletével a tanulóknak iskolán kívüli társadalmi szereplését korlátozta.
A tanügyi bizottság indítványa alapján az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy a
tanuló ifjúság iskolánkivüli, egyenkénti vagy tömeges — jótékony vagy társadalmi célok
érdekében való szereplése — a rendtartásnak megfelelően is — korlátoztassék s a tanári kar
előzetes engedélyétől tétessék függővé.
(M.) A tanügyi bizottság jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 97496/1922. sz.
rendeletével a cserkészet szervezéséről intézkedett.
Az egyetemes közgyűlés a bizottság indítványára felkéri a püspököket, hogy a vallásos,
egyházias és hazafias szellem ápolására az összes középiskolákban cserkész-csapatok szervezése
iránt intézkedjenek és hogy az igazgatókat a cserkészetnek az országos evang. szövetséggel
való szoros kapcsolat létesítésére hívják fel.
70. (M.) A tanügyi bizottság jelentése alapján a közgyűlés tudomásul vette, hogy a vallás- és
közoktatásügyi miniszter 43345/1922. sz. rendeletével intézkedett, hogy a közigazgatási bizottságok az
elemi iskolák tanévének tartamát állapítsák meg. A bányai egyházkerület f. évi 28. jegyzőkönyvi pont
alatt hozott határozatával az elemi iskolák tanévtartamát 8—9—10 hónapban kéri megállapítani.
Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatára felkéri a püspököket, hogy a
tanév tartamának megállapítása iránt saját hatáskörükben intézkedjenek.
71. (M.) A tanügyi bizottság javaslatára:
az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy azok a leánymagántanulók, akik már fiúgimnáziumainkba beírattak, gimnáziumi tanulmányaikat elvégezhetik ugyanott. A jövőben
azonban leánymagántanulók — felekezeti különbség nélkül — csak ott vehetők fel fiúgimnáziumainkba, ahol leánygimnázium egyáltalán nincs. Ahol csak róm. kath. leánygimnázium
van, ott protestáns leánymagántanulók fiúgimnáziumainkba felvehetők. Ahol állami leánygimnázium van, ott leánymagántanulók fiúgimnáziumainkba egyáltalán nem vehetők fel.
Egyebekben az előbbi rendelkezések szerinti módozatok maradnak érvényben.
Az igazgatók — büntetés terhe alatt — köteleztetnek arra, hogy a tanügyi bizottságnak
a leánymagántanulókról évenként jelentést tegyenek.
72. (M.) A múltévi jegyzőkönyv 56. pontja kapcsán és a bányai egyházkerület f. évi 46. jkvi
pont alatt hozott indítványára
az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatára elrendeli, hogy a gimnáziumi
első osztályba való felvételi vizsgák — a vallás- és közoktatásügyi miniszter által megállapított tananyag szerint — az összes középiskolákban minden iskolai év végén, vagy elején
megtartassanak. Az eredmény az elemi iskolai bizonyítványra rávezetendő. A részletes módozatok megállapításával az igazgatók bízatnak meg.
73. (M.) A bányai egyházkerület f. évi 28. és a dunántúli egyházkerület f. évi 31. jegyzőkönyvi
pontja, végül az 1922 : VI. t.-c. kapcsán a tanügyi bizottság indítványára
az egyetemes közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztés intézését
határozza el aziránt, hogy a hivatkozott törvényt ne hajtsa végre most, a háború okozta
természetes elnéptelenedés idején ; egyetlen néptelennek kijelentendő iskolánktól se vonja meg
a segélyt, mielőtt az egyházi főhatósággal érintkezésbe nem lép; általában legyen figyelemmel
ama kultúrális és hazafias misszióra, amelyre iskoláink hivatva vannak.
74. (M.) A tanügyi bizottság jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 122,000/1922. sz.
rendeletével akként intézkedett, hogy mindazokban az elemi iskolákban a tanítók állami segélyezése,
amelyek „kultúrpolitikai" okokból fenn nem tartandók, f. évi december 31-én beszüntetendő s mindazok
az iskolák beszüntetendők, amelyeknél a fenntartó még a politikai község támogatásával sem képes a
fizetés 10%-át, jelenleg tehát 9000 K-t, • biztosítani a tanító részére. Egyébként ezekben az ügyekben a
vallás- és közoktatásügyi miniszter csupán a politikai hatóságok igénybevételével jár el.
Az egyetemes gyűlés tiltakozik és óvást emel az ellen, hogy ily nagyfontosságú
ügyben a vallás- és közoktatásügyi miniszter, autonómiánkat figyelmen kívül hagyva, az
egyházi főhatóságok megkérdezése nélkül jár el s elvárja, hogy minden egyes esetben a
végső döntést megelőzően azçkat is rçeghallgassa.
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75. (M.) A tanügyi bizottságnak — a dunántúli egyházkerület f. évi 88. és 203. sz. jegyző- 7 5
könyvi határozata alapján tett — indítványára
az egyetemes gyűlés elrendeli, hogy a lévitai, kántori és tanítói fizetések hiványilag
pontosan elkülönítendők és ahol ez legyőzhetlen nehézségbe ütközik, ott a fizetés fele '
kántori, fele tanítói fizetésként^ állapíttassák meg. Egyben a vallás- és közoktatásügyi
miniszterhez felterjesztést intéz aziránt, hogy a segélyek és pótlékok kiutalásánál csak a
tanítói fizetést vegye figyelembe.
7(>. (M.) A dunántúli egyházkerület f. évi 203. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozatával arra
kéri az egyetemes közgyűlést, intézzen felterjesztést a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez ama rendelkezésének visszavonása iránt, mely szerint nem segélyezi azokat az iskolafenntartókat, amelyek tanítóiknak nagyobb fizetést adnak, mint az állam a saját tanítóinak.
A közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatára mellőzi a felterjesztést, mert az ellenkeznék a segélyekre vonatkozólag törvényhozásilag megállapított azzal az elvvel, mely szerint
a segélyek éppen a fizetésnek az állami javadalom mértékéig való felemelése végett adatnak.
77. (M.) A dunántúli egyházkerület folyó évi közgyűlésének 203. jkvi pont alatt hozott határozata
kapcsán a tanügyi bizottság javaslatára
az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez aziránt,
hogy 28 évi szolgálat után tanítóink előtt is nyissa meg a VII. fizetési osztályt, illetve őket
mindenben az állami tanítókkal egyenlő elbánásban részesítse.
78. (M.) A dunántúli egyházkerület folyó évi közgyűlésének 203. jkvi pont alatt hozott határozata
kapcsán a tanügyi bizottság javaslatára
az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez aziránt,
hogy a természetbeni járandóságok ne az országos átlag, hanem a helyi viszonyok szerint
értékeltessenek.
79. (M.) A dunántúli egyházkerület folyó évi közgyűlésének 203. jkvi pont alatt hozott határozatával
arra kéri az egyetemes közgyűlést, intézzen felterjesztést a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez ama
rendelkezésének hatályon kívül helyezése iránt, mely szerint a drágasági és havi segélyt csökkenti vagy
megszünteti ott, ahol a tanító természetbeni járandóságokban kapja javadalmát.
Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatára mellőzi a felterjesztést, tekintettel azokra az általános elvekre, amelyek a törvényhozást és a kormányt a segélyezés megállapításánál vezették.
80. (M.) A tanügyi bizottság jelenti, hogy az egyházkerületek — a dunáninneni kivételével — a
világháborúban hősi halált halt tanítókra és tanárokra vonatkozó kimutatásokat beküldötték.
Az egyetemes közgyűlés felhívja a dunáninneni kerületet a kimutatás beküldésére; a
többi kerületeket pedig ezeknek esetleg újabb adatokkal való kiegészítésére.
81. (M.) A bányai egyházkerület folyó évi közgyűlésének 29. jkvi pontja kapcsán a tanügyi
bizottság javaslatára
az egyetemes közgyűlés felterjesztési intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez aziránt,
hogy a hitoktató lelkészek részére legalább is a középiskolai tanárok óradíjának megfelelő
tiszteletdíjat állapítson meg.
i
82. (M.) A bányai egyházkerület folyó évi 34. jkvi pontja kapcsán a tanügyi bizottság indítványára
az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez aziránt,
ne ragaszkodjék az 57,771/1922. sz. rendeletben foglalt amaz intézkedéshez, hogy az iskolafenntartók a rendeletben megállapított fizetésnek folyó évi december 31-ig való biztosítására
köteleztetnek, hanem terjessze ki ezt a határidőt, hogy az iskolafenntartóknak idejük legyen a
megfelelő fedezetről gondoskodni s addig pedig hagyja, meg ott a beosztott állami tanítókat.
83. (M.) A bányai egyházkerület folyó évi 34. jkvi pontja kapcsán a tanügyi bizottság indítványára
az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez aziránt,
hogy a közoktatási bizottságok sürgősen szervezzék és nyissák meg a gazdasági ismétlőiskolákat, azok tanulmányi rendjébe a vallásoktatást is vegyék fel, melynek ellátására az
illető egyházközségek vállalkoznak.
84. (M.) A bányai egyházkerület f. évi 38. jkvi pontja kapcsán a tanügyi bizottság jelentése alapján
a közgyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez aziránt,
hogy a tanítók állami segélyeire vonatkozó rendeleteket — önkormányzatunknak megfelelően —
a püspökök útján küldje le, akik azt az iskolaszéknek kiadván, a segélyekről az iskolafenntartó
is tudomást szerezhet.
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85. (M.) A bányai egyházkerület f. évi 39. jkvi pontja alapján s a tanügyi bizottság indítványára
a közgyűlés felhívja az egyházközségek figyelmét a válságos helyzetben levő „LutherOtthon" segélyezésére ; egyben elrendeli, hogy az iskolák a tanulók körében e célra évenként
gyűjtést rendezzenek; a „Luther-Otthon" kormányzó bizottságát pedig felhatalmazza, hogy az
egyházközségekben és a hívek körében gyűjtést indítson.
80. (M.) A tanügyi bizottság indítványára
a közgyűlés elrendeli, hogy a központi előadó a fontosabb egyházi és iskolai rendeletekről az egyházi lapokban koronként rövid ismertetést tegyen közzé.
87. (M.) A bányai egyházkerület f. évi 50. jkvi pontjához csatolt jelentés alapján a tanügyi
bizottság előterjeszti, hogy gimnáziumainkban a tanulók statisztikája nem kedvező, amennyiben a sok
más vallású, nem keresztyén tanuló bizonyos tekintetben veszélyezteti a tanítás és nevelés munkájának
vallási, egyházi és világnézeti szempontból való sikerességét.
A közgyűlés utasítja az iskolafenntartókat, hogy a helyi viszonyok mérlegelésével
igyekezzenek a tanulók felvételénél ezekre a szempontokra figyelemmel lenni s odahatni, hogy
elsősorban az evangélikus, másodsorban a protestáns s harmadsorban a többi keresztyén
valláshoz tartozó tanulók számaránya gyarapodjék.
»

88. (M.) A tanügyi bizottság a bányai egyházkerület f. évi 68., a tiszai egyházkerület f. évi 39.
és az egyetemes közgyűlés multévi 50. pontja kapcsán jelenti, hogy
a) a bányai egyházkerület szarvasi tanítóképzőintézetét máshová helyeztetni s az egyetemes
egyház által átvétetni kívánja ; Szarvason pedig visszaállítaná a régi fiú-tanítóképzőt.
b) A tiszai egyházkerület miskolci fiú-tanítóképző intézetét más tanítóképzővel egyesítve, vagy
akár egyedül is, az egyetemes egyház által átvétetni óhajtja ; végső esetben kénytelen lesz ezt a tanintézetét beszüntetni.
A közgyűlés a tanügyi bizottság indítványára a tanító- és tanítónőképző intézetek egyesítésére, illetőleg az egyetemes egyház részéről való átvételre vonatkozó ügyet tárgyalás végett
leküldi az egyházkerületnek, hogy azt egymással közvetlenül megtárgyalják.
89. (M.) A tanügyi bizottság jelentése alapján a közgyűlés megállapítja, hogy a statisztikai táblázatok az elmúlt tanévről sem érkeztek be kivétel nélkül a tanügyi bizottsághoz.
A közgyűlés személyes felelősség terhe alatt utasítja az iskolai igazgatókat, hogy a
jövőben a statisztikai kimutatást közvetlenül a tanügyi bizottsághoz és oly időben küldjék be,
hogy az összesítő kimutatás elkészíthető legyen. Minthogy pedig az eddigi statisztikai táblázatok elfogytak, a statisztikai adatok jelentés alakjában dolgozhatók fel.
90. (M.) A tanügyi bizottság jelentése alapján
a közgyűlés szigorúan utasítja a középiskolák igazgatóit, hogy a jövőben a tankönyvváltozásokról szóló kimutatást a tanügyi bizottsághoz évenként s kellő időben küldjék be.
91. (M.) A tanügyi bizottság indítványára
a közgyűlés az iskolák részére segéd- és olvasókönyvül, valamint az ifjúsági egyesületeknek
a legmelegebben ajánlja Hamvas Józsefnek a Petőfi-Társaság könyvsorozatában megjelent, 150
koronáért kapható, tartalmilag és alakilag egyaránt kitűnő „Petőfi" című verses elbeszélését.
92. (M.) A tanügyi bizottság indítványára
a közgyűlés Révfy Gézának „Bús magyarok imádsága" című, 25 koronáért kapható
kottás daloskönyvét iskolai segédkönyvül ajánlja.
93. (M.) A tanügyi bizottság indítványára
a) dr. Szelényi Ödön „Keresztyén világnézet" című müve,
b) Janovszky György „A. b. c."-je tankönyvül engedélyeztetik.
94. (M.) A tanügyi bizottság indítványára
a közgyűlés az 1907-ben megállapított tankönyvbírálati díjat hatszorosra emeli. Ezentúl tehát öt ívig 180 K, öttől-tíz ívig 300 K, tíz íven felül 600 K a díj. Az egy éven belül
a bíráló kifogásai alapján átdolgozott könyv bírálatáért külön díj nem fizetendő.
95. (M.) A tanügyi bizottság indítványára
a közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a hitoktatás fejlesztéseért köszönetet
mond, egyben felkéri, hogy azt törvényhozásilag rendeztesse s a tiszteletdíjat fizetés jellegével
ruházza fel.
96. (M.) A tanügyi bizottság indítványára
Hetvényi Lajos és Kemény Lajos a vallástanítási bizottságba beválasztatnak.
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V

97. (M.) A tanügyi bizottság javaslatára
97
a közgyűlés nem fogadja el az evang. tanáregyesület vallástanítási szakosztályának
azt az indítványát, hogy a vallástanári állások egyetemes jellegűvé minősíttessenek.
98. (M.) A tanügyi bizottság indítványára
a közgyűlés elhatározza, hogy az állam által fizetett hitoktatókat az illetékes püspök
helyezze el állásukba.
99. (M.) A tanítóképzők elvégzésének időtartama négy évről öt évre emeltetvén,
a közgyűlés részükre új vallástanítási tanterv készítését rendeli el s a tervezet elkészítésével Mendöl Lajost bízza meg.
100. (M.) A tanügyi bizottság javaslatára
a közgyűlés a békési egyházmegye által az iparostanonciskolák részére kiadott vallástanítási tantervnek az egyházkerülethez tárgyalás végett való leküldését elhatározza.
101. (M.) A tanügyi bizottság indítványára
a közgyűlés elrendeli, hogy a „kézirat gyanánt" jelzésű s eddig nem engedélyezett
vallási tankönyvek a nyilvános oktatásban tankönyvül nem használhatók. Amennyiben már
használatban vannak s az iskolafenntartó használatban meghagyni kívánja, köteleztetik egyegy példányt a bírálati díj melléklésével a tanügyi bizottság elnökségéhez haladéktalanul beküldeni, hogy a bírálatra nézve azonnal intézkedhessék.
102. (M.) A tanügyi bizottság jelentése alapján a közgyűlés megállapítja, hogy a könyvkiadók
egyes vallási tankönyveket túlságos drágán árulnak.
A közgyűlés felhívja az iskolafenntartókat, hogyha ilyen eset tudomásukra jut, azonnal
jelentsék be a tanügyi bizottság elnökének, akit a közgyűlés megbíz, hogy szakértők meghallgatása után a kiadókkal való közvetlen érintkezés, végső esetben bíróság útján is az
orvoslásról, illetve megtorlásról intézkedjék.
103. (M.) A tanügyi bizottság előterjesztésére
a) az egyetemes közgyűlés az egyházkerületi elnökségek figyelmébe ajánlja, hogy az
ev. középiskolát fenntartó hatóságokat és â középiskolákban vallástanítással foglalkozó lelkészeket és segédlelkészeket alkalmazó egyházközségeket szólítsák fel, hogy az „Ev. Tanárok és
Tanítók Országos Egyesületének" vallástanítási szakosztálya által megtartandó legközelebbi
vallástanítási értekezletre napidíjjal és útiköltséggel küldjék ki az illetékes vallástanárokat,
illetve középisk. vallástanítással foglalkozó lelkészeket és segédlelkészeket ;
b) az egyetemes közgyűlés elvileg kimondja, hogy lelkésznek vallástanárrá és vallástanárnak lelkésszé választása esetén a szolgálati éveknek a nyugdíj tekintetében teljes beszámítását kívánja s ez ügyben megteszi a szükséges lépéseket.
104. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 100. pontja kapcsán jelenti a pénzügyi bizottság, hogy a
gróf Róth Teleky Johanna-féle ösztöndíjakat az 1921/22. tanévre szabályszerűen kiosztotta és figyelemmel
arra, hogy kevesebb ösztöndíj került kiosztásra, az ösztöndíjak összegét egyenként 80 K-ban állapította meg.
Tudomásul szolgál.
105. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 101. pontja kapcsán jelenti egyetemes főjegyző, hogy a
Hunfalvy alapítványi bizottság újból elhatározta, hogy a rendelkezésre álló 4,000 koronából egy ösztöndíj alakittassék és az az 1922/23. tanévre is a már jelenleg Berlinben tanuló Horeczky Béla theológusnak
adassék ki a szokásos feltételek igazolása mellett és kéri annak jóváhagyását.
Az egyetemes közgyűlés a tett intézkedést jóváhagyólag tudomásul veszi.
106. (Sz.) A Hrabovszky Zsigmond alapítványi bizottság az alapítványi szabályok értelmében
jelentését a következőkben terjeszti elő:
Gondnok által bemutatott és az idecsatolt 1921. zárszámadása szerint az alapítványi tőke
1920. év végén volt
1921. évi apadás volt
s így az év végén kitett

_

247,705*18 K
142*42 K
247,562*76 K

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, BendI Henrik alapítványi
gondnoknak a felmentvényt megadtuk.
Hrabovszky Dezső soproni evang. főgimnáziumi VII-ik osztályú tanulónak, Radnóti István
keszthelyi gazdasági akadémiai hallgatónak, Radnóti József budapesti műegyetemi hallgatónak,
Zsigmond Etele pápai ref. főgimnáziumi VIII. oszt. tanulónak, végül Brunner Ferenc pápai ref.
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főgimnáziumi tanulónak, miután bizonyítványaik az alapítvány szabályainak megfeleltek, az 1200, illetve
1000 koronára felemelt ösztöndíjakat kiadtuk.
Tudomásúl szolgál.
107. (Sz.) A magyarhoni E. E. E. Gyámintézet beterjeszti a következő jelentését:
Magyarhoni E. E. E. Gyámintézetünk idei évi rendes közgyűlését 1922. szeptember 17-én Sopronban tartotta, mely alkalommal az egyhangúlag megválasztott egyházi elnök, Ziermann Lajos soproni
lelkész, hivatalába beiktattatott. A magyar ünnepi szentbeszédet dr. Kovács Sándor budapesti theol.
akad. tanár, a németnyelvűt Broschkó Gusztáv Adolf budapesti lelkész tartotta. Báró Radvánszky Albert
világi elnök 10,000 K-ás alapítványt tett, Lándori dr. Kéler Zoltán ker. felügyelő alapítványának gyarapítására 1000 K-t, Tschürtz Pál és neje soproni egyháztagok 1000 K-t és Félix Vilmos 100 K-t adományoztak az E. E. E. Gyámintézet javára. A nagyszeretetadományt: 37,062 K 21 fillért a soros bányakerületből Gödöllő missziói központ kapta, azonkívül 33 gyülekezet, illetve intézet részesült segélyben.
A németországi Gusztáv Adolf egyletnek 9,955 K 50 fillért juttattunk. Ugyancsak a Gusztáv Adolf egylet
kilátásba helyezte, hogy theológusainkat, kik németországi egyetemeket látogatnak, segélyezni fogja.
E. E. E. Gyámintézetünket a G. A. egylet 1922. okt. 2—4. napjain Erlangenbenben tartott 68. főgyfllésén
Ziermann Lajos egyh. elnök, a dunántúli ker. gyámintézetet pedig Scholtz Ödön ker. gyámint. egyh.
elnök képviselte.
Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az újonnan megválasztott
Ziermann Lajos egyházi elnököt melegen üdvözli.
108. (Sz.) Az Országos Evangélikus Szövetség 1922. évi működéséről szóló jelentését a következőkben terjeszti elő :
A szövetség választmánya f. évi január 25-én tartott ülésén, melyen a Dunántúli Luther-Szövetség
elnöksége és többi kiküldöttei is résztvettek, az utóbbi szövetséget s a többi egyházkerületi szövetséget
is magában foglaló s Luther-Szövetség nevet viselő új szervezetté való átalakulását határozatilag kimondotta. Ennek az új szövetségi tervezetnek az átdolgozott alapszabályokat is megállapító alakuló közgyűlése október 11-re tűzetett ki.
A Bányakerületi Luther-Szövetség már előzőleg, szeptember 6-án megalakúlt s elnökévé dr. Raffay
Sándor püspököt, alelnökévé Landgraf Jánost, főtitkárává Kuthy Dezsőt választotta meg.
A dunáninneni egyházkerületi szövetség már 1921-ben megalakúlt; a tiszai kerületi szövetség
megalakúlása pedig a közeljövőben várható.
A helyi szövetségi szervezetek száma a tavalyi egyetemes közgyűlés óta megalakúlt rákosszentmihályi, pitvarosi, ambrózfalvai, csanádalbertii, pusztaföldvári és soltvadkerti szövetségekkel szaporodott.
A bejelentett szövetségi tagok száma mintegy 10,000-re tehető.
Jelentékenyebb munkásságot ezévben is főleg a budapesti (kivált a Deák-téri) és szarvasi,
valamint a salgótarjáni szövetségek fejtettek ki, de a kerületek szerinti szervezkedés előreláthatólag a
többi szövetség munkásságára is élénkítő hatással lesz és a kerületi elnökségek irányítása mellett végzendő
szövetségi munka remélhetőleg más gyülekezetben is- meg fog indulni.
Az „Evangélikusok Lapja" segélyezésére a bányai egyházkerület 1923. évi költségvetésébe
20,000 koronát állított be. Nagy köszönettel vennők, ha az egyetemes egyház — tekintettel a nyomdai
és papírárak nagymérvű emelkedésére — szintén segélyezné a lapot s egyben felhívatná az összes
egyházközségeket arra, hogy az előfizetési díjakból fenn nem tartható lapot segélyezzék s annak terjesztését
is nagyobb mértékben karolják fel.
Az egyetemes közgyűlés az Evang. Szövetség jelentését örvendetes tudomásul veszi,
üdvözli a Luther-Szövetség megalakúlását és báró Kass Albertnek elnökké történt megválasztását. A szövetség lapjának, az „Evangélikusok Lapjá"-nak segélyezésére a költségvetésbe
a jövő évre 20,000 koronát beállít, hasonlóképpen a „Harangszó" egyházi lap támogatására
is 20,000 koronát.
109. (Sz.) Ezzel kapcsolatban báró Kaas Albert szóvá teszi Szimonidesz Lajos nagybörzsönyi
evang. lelkésznek legújabban megjelent „Jézus élete" című munkáját és abból szemelvényeket olvas fel,
hogy rámutasson arra, hogy annak iránya egyházunk és vallásunk megtámadására alkalmas.
Az egyetemes közgyűlés felkéri a dunáninneni püspököt, hogy amennyiben megállapítható lenne, hogy a könyv tartalma egyházunk hitelveivel ellenkezik, Szimonidesz Lajos
evang. lelkész ellen megfelelően járjon el.
110. (Sz.) Beterjesztetett a Luther-Társaság működéséről szóló következő jelentés:
A Luther-Társaság ezévi közgyűlését Salgótarjánban, az evang. egyház fennállásának félszázados
örömünnepével kapcsolatban tartotta. A közgyűlés az alapszabályok értelmében tiszteletbeli tagokká
választotta egyházi és irodalmi közéletünk kimagasló alakjai közül a múltévben megválasztott 7 tiszteletbeli
tag mellé báró Prónay Dezsőt, báró Podmaniczky Gézánét, Kapi Gyulát, Kozma Andort és Hegedűs Istvánt.
•A lefolyt év az újjászervezés és taggyűjtés munkájával telt el, amely remélhetőleg egy év múlva
óhajtott eredményt fog felmutatni. Mivel a rettentő drágaság miatt folyóiratunkat a tervezett negyedéves
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vallásos, irodalmi ünnepélyeket rendeztünk Budán, Miskolcon, Nyíregyházán, Kispesten, mely ünnepélyek
nemcsak az erkölcsi sikert, hanem közadakozás és taggyüjtés révén a Társaság anyagi erejét is gyarapították.
Egyetemes gyűlés után következik ünnepélyeink őszi sorozata. Budai ünnepünkkel kapcsolatban megindítottuk a mozgalmat, hogy Dévai Bíró Mátyás reformátorunk nevét és munkásságát a várbeli templomban
emléktábla örökítse meg; ezt követni fogja többi reformátorunk~~érnlefcének megörökítése. Kiadványaink
közül említendő : az Ösvény 1921. évi folyama, az 1918—20. évekről szóló évkönyv, Luther a wormsi
gyűlésen Kovács Sándortól, Optimizmus és pesszimizmus az evangyéliom világításában dr. Pröhle Károlytól.
Készen van a Hithősök című sorozatból Bethlen Gábor Kovács Sándortól, Az új élet könyvtára című
sorozatból Új élet Kapi Bélától, Jobb jövőnkért dr. Pröhle Károlytól, amely füzetek eddig a nyomasztó
drágaság miatt nem jelenhettek meg.
A Luther-Könyvtár és Múzeum részére eddig mintegy 2000 kötetnyi felajánlás történt és pénzben
mintegy 15,000 korona folyt be. Az intézet azonban nem fejlődhetik, míg helyisége nincsen. Az egyetemes közgyűléstől kérjük, hogy házában egy helyiséget bocsásson rendelkezésünkre. — Ugyancsak
helyszűke gátolja egy tudományos és építő kölcsönkönyvtár létesítését, aminek nagy szociális és kulturális jelentősége és hivatása volna.
Ajánlatot tettünk az egyetemes közgyűlésnek egy új névtár szerkesztése és kiadása tárgyában,
amelynek szíves jóindulatú tárgyalását kérjük.
A közgyűlés a jelentést tudomásúl veszi és kilátásba helyezi, hogy alkalmas időben,
az Üllői-úti házban a Luther-Könyvtár és Múzeum részére alkalmas helyiséget fog rendelkezésre bocsátani, az új névtár kiadására nézve tett ajánlatot elfogadja és felhatalmazza az
elnökséget, hogy a részletes feltételek megállapítására nézve a Luther-Társasággal tárgyalásokba bocsátkozzék, végre a lelkészegyesület kérelme folytán felhívja a Luther-Társaságot,
hogy kis hitvédelmi iratkák kiadásával ismét foglalkozzék.
111. (Sz.) A váci siketnéma-intézet vallástanítója, Sommer Gyula lelkész, jelenti, hogy az 1921/22.
tanévben 10 evangélikus növendék volt az intézetben és részesült vallásos gondozásban.
Tudomásúl szolgál.
112. (Sz.) Olvastatott a nyugdíjintézet teendőit ideiglenesen ellátó Kaczián János főesperesnek a
magyarhoni evang. egyetemes egyház nyugdíjintézetének 1921. évi állapotáról szóló jelentése és számadása:
Egyetemes nyugdíjintézetünk ügyvitele a múlt évben, a többszöri kérésünkre még mindig meg
nem érkezett törzskönyveink s egyéb irataink hiánya dacára, a rendes mederben folyt. Ezen hiány különösen az új tagok javadalmának értékelésénél okozott sok nehézséget és levelezést.
Az új törzskönyv felfektetésére elrendelt összeírás végrehajtatott, az anyag azonban még, feldolgozva nincs, mivel reméltük, hogy amennyiben a régi törzskönyveket visszaszerezhetjük, azoknak
felhasználásával sok ezer koronára rúgó kiadástól mentjük meg nyugdíjintézetünket.
Javasoljuk, hogy ismételten kerestessék meg Gyürky Pál volt ügyvivő úr, hogy törzskönyveinket
s egyéb iratainkat mielőbb küldje meg, mivel tudomásunk van arról, hogy a cseh-szlovák kultuszminiszter
akadályt nem gördít ezek kiadása és elküldése elé.
Nem hajtottuk végre a közgyűlésnek a szabályrendelet átdolgozására vonatkozó intézkedését,
valamint a változott politikai viszonyok folytán szakértő közbenjöttével szükségesnek látott átszámításokat sem, mivel még nem tudjuk, hogy a tőlünk elszakított területeken lakó lelkészeink nyugdíjigénye
mikép fog rendeztetni. Márpedig a szabályrendelet átdolgozása és a nyugdíjintézet pénzügyi átalakítása a
fentebbi kérdéssel szoros kapcsolatban áll.
*
Az évi járulékoknak négyszeresére történt felemelését végrehajtottuk, ellene kifogást nem emelt senki.
Nyugdíjintézetünk tőkéje ezidőszerint
A négyszeres befizetés volt
Bevétele
Kiadása

5.359,355 54
170,000 —
518,333 76
____ 479,415-17

Tőkésítve lett:

K
„
„
„

38,918-17 K

Köszönettel emlékezünk meg dr. Szelényi Aladár egyetemes főjegyzőnk fivére korai halála alkalmából özvegyeink számára küldött 50 ezer korona adományáról, mely összeget rendelkezése szerint
2—3 ezer koronás részletekben az arra leginkább reászorultak között kiosztottunk.
Nyugdíjas lelkészeink s özvegyeink *száma a multévi közgyűlés által megszavazott s ezévre is
folyósított 250,000 koronát két részletben a megállapított kulcs szerint kiosztottuk.
Nyugdíjintézetünk tagjainak száma a bányakerületben 78, dunáninneniben 36, dunántúliban 153,
a tiszaiban 15, összesen 282.
Kegydíjas 15, átmeneti nyugdíjas lelkész 1, átmeneti nyugdíjas lelkészözvegy 35, nyugdíjas
lelkész 28, nyugdíjas özvegy 75, szülőtlen árva 3, összesen 157.
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Az egyetemes egyházi nyugdíjintézet 1921. évi számadása.

112—113.

Bevétel :
1.
2.
3.
4.
5.

Államsegélyből
Tagok és egyházak járulékai ...
Az egyet. egyh. közig, pénztárából
Kamatjövedelem
Az üllői-úti ház jövedelméből...
Összesen:

220,000 — K
70,067-46
15,000*—
201,551*—
11,715-30
518,33376 K

Kiadás :
1. Kifizetett nyugdíjak
252,488*81 K
2. Kifizetett segélyek ...
204,039 —
3. Tiszti illetmények, postaköltség
és egyéb
.*.
22,887-36
4. Tőkésítve
38,918*59
Összesen: 518,333 76 K

Kegydíjalap.
Bevétel :
...
39,49T38
1. 1920. évi maradvány...
2. Egyet, közalapból
12,000 —
3. Kamatjövedelem ... ...
...
892 37
Összesen: 72,383 75
Budapest, 1921. december 31.

Kiadás :
K
„
„
K

1. Kifizetett kegydijak
2. Kifizetett segélyek

5,285*—
33,000 —
Összesen: 38,285-—
Maradvány:
34,098*75

K
„
K
K

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, Kaczián János
helyettes ügyvivőnek odaadó fáradozásaért köszönetet mondva, tiszteletdíját 30,000 koronában
állapítja meg és azt részére a f. évre is utalványozza; kimondja, hogy figyelemmel a magasabb befizetésekre és a nagyobb államsegélyre, a nyugdíjak összegét a f. évi nov. és dec.
hónapokra az eredeti nyugdíjösszeg ötszörösében, az 1923. évre annak tízszeresében
állapítja meg, a tőlünk elszakított területeken lakó lelkészek nyugdíjának folyósítását pedig
további intézkedésig függőben tartja; végül felhívja Gyürky Pál nyugdíjintézeti ügyvivőt,
hogy a nyugdíjintézetre vonatkozó iratokat és törzskönyvet mielőbb szolgáltassa ki.
113. (Sz.) Beterjesztetett az egyetemes egyház számadását vizsgáló bizottság által átvizsgált és
megfelelő záradékával ellátott, az 1921. évről szóló egyetemes egyházi számadás.

Az egyetemes evangélikus egyház 1921. évi zárszámadása.
a) Közigazgatási számla.
Bevétel :
Multévi maradvány (államsegélyből 1921-re) ... ...
Államsegélyből 1922-re ...
Államsegély, lelkészek továbbmenő segélyezésére ... ..
Államsegély, kerületek részére
... ... ... ... ..
Kamatjövedelem ... ... ... ...
... ... ... ... ... ..
Alapítványok kezelési járulékaiból ... ... ... ... ...
Üllői-út 24. sz. ház jövedelmeiből ... ...
... ... ..
Vegyesekből
... ... ... ...
...
... ... „
Amerikai ev. egyházak adománya bibliák beszerzésére

K
„
„
„
„

301,012 —
301,012-—
105,000 —
232,000-—
59,815-64
1,91003
1,38659
„ 22,074 09
„ 15,000*00 K

1.039,210-35

Kiadás :
Egyetemes tisztviselők díjazása ... ... ... ... ___ ...
Lelkészek korpótlékszerü 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
... ...
...
Kegydíjalapnak... ... ... ...
... ...
Menekült tanároknak előlegezett fizetések
Budapesten székelő theol. akadémia költségei
Kerületi államsegély a 4. kerületnek
Lelkészsegélyezési alapnak
Fenntartva: Államsegélyből 1922-re
Mutatkozik a tartalékalapból fedezett tűlkiadás

... ... ...
K
... ... ... ... — „
... ... — — „
... ... ... — ... „
... „
...
„
... ... ...
„
.... ... ... ... ... „
... ...
... „
...
... „
...
... ... „
... ...
... „
„
„
„
„
... „

43,394*50
3,800 —
223,800 —
105,000-—
4,000'—
59,311*50
71,442*90
22,352 —
3,302-28
12,867-83

4,033*28
90,885- —
168,416 —
268,603*95 K
K

1.081,209*24
41,998*89
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b) Alapok és alapítványok.
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113—314.

1. Az egyetemes egyház szabad rendelkezési tőkéi:
K
Saját tőkevagyona
Tartalékalapja
*
»
Bauhofer György alapítvány ...
2. Átmeneti jellegű tőkék:
Közigazgatási számla (1922. évi költségre)
„
Egyetemes közalap (1921. évi jövedelme)
„
Egyetemes adóalap :
1922. évi segélyekre
K 503,396 —
Tartalék
„ 460,000'- „
Egyetemes adóalap tartalékalapja (1922. évi segélyekre)
„
Theol. tanárok fizetéskiegészítési tartaléka
„
Gróf Teleky-Róth Johanna alapítvány maradványa
„
l 1848: XX. államsegélyből a kerületek részére 1922-re
„
Tiszai egyházkerület letétje
„
Theológusok Otthona 1922. évi költségeire
„
Segédlelkész! congrua
„
3. Ösztöndíj-alapítványok :
Gróf Teleky-Róth Johanna alapítvány
:
„
tartalékja
„
Szinovitz Lajos alapítvány
'
___ — „
Lissovényi László alapítvány
... ... ... ... .. — ___
.... — „
Gróf Blankenstein György alapítvány
„
Hunfalvy Pálné alapítvány
„
Hrabovszky Zsigmond alapítvány ... ...
... ...
... „
4. Egyetemes nyugdíjintézet tőkéje
...
... ... ... ...
...
5. Kegydij-alap
"... 6. Egyetemes közalap
!..
7. A pozsonyi theol. akadémia tőkéje
... ...
... ...
8. Zelenay Gedeon alapítvány (a pozsonyi theol. akad. javára)
... ...
9. Eöry Sándor alapítvány (a Luther-Otthon javára)
... ...
10. Haubner Máté alapítvány (gyámint. és árvasegélyezés) ... ... !.. ...
11. Dr. Weszter Lajos alapítvány
... ... ... ... ... ... ...
12. Lelkészsegélyző alap
r
13. Lelkész-árvaalap
...
...
...
14. Jubiláris szeretetházalap
...
.*.. ...
15. Báró Prónay Dezső szeretetház alapítványa ... ...
... ... ... ...
16. Ezredéves pályamü-alap ...
... ... ...
...
„
17. Brassói magyar egyház letétje ...
... ... ... ...
...
18. Báró Solymossy Lajos alapítványa
...
... ...
19. Diák-Otthon alap
20. Luther-Otthon

89,303-53
46,071 —
302 62 K

135,677-20

268,603 95
90,064*87

963,396'58,722*32
58,052-07
2,607 79
j
592,588-—
13,600 —
69,915 68
17,127 32 K 2.134,678 —
91,146-30
335-50
239,844 46
5,560"51
20,445*16
114,587-82
220,200'— K
692,119 75
„ 5.359,355*34
„
34,098*75
„
587,203'40
„
77,480*39
„
27,504'87
„
101,054*05
„
41,264*21
„
65,541*33
„
332,495-21
„
111-26
„
319,251'24
„
ll,408 - 52
„
7,608"86
„
678 52
„
63,084 91
„
49,158 —
2,200'—

4 tőkék összege:

~K 10.041,973'81

Értékpapírokban (a Magyar Földhitelintézetnél letétben)
Takarékpénztári betét és készpénz
Üllői-út 24. sz. ház
... „
A Luther-Otthonnak előlegezett összeg
Az egyetemes koráikönyvre előlegezett összeg... ... ... ... ... ... ...
Budapest, 1922. évi december hó 31-én.
A vagyon összege:

K 5.179,450'—
„ 4 093,856-12
„
656,613 49
„
109,983-20
„
2,071'K 10.041,973 81

c) A tőkék elhelyezése.
1.
2.
3.
4.
5.

Az egyetemes közgyűlés a számvizsgáló bizottság által átvizsgált 1921. évi számadást
tudomásul veszi, hogy a számadásban feltüntetett értékpapírok a Magyar Földhitelintézet kimutatása szerint ott letétben vannak és Bendl Henrik egyetemes pénztárost, dr. Zsigmondy Jenő
egyetemes főellenőrt és Szelényi Gyula ellenőrt ezen számadásokra nézve a szokásos fenntartással a további felelősség alól felmenti.
114. (Sz.) Előterjesztetett az egyetemes számvevőszéknek a kerületek számadásairól szóló 1922.
évi október hó 11-én Budapesten tartott ülésében felvett következő jegyzőkönyve:
Jelen vannak: Szeberényi Lajos (Fót) és Zsigmondy Géza, mint elnökség, Broschkó G., Zsigmondy
Dezső, Tóth József (Fancsal) számvevőszéki tagok, utolsó úgy is mint jegyző.
1. Szeberényi Lajos elnök jelenti, hogy a számvevőszék feladatának csak részben tehet eleget,
miután a számadások közül csak a bányakerületi és dunáninneni számadások érkeztek meg hozzá ide-
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114. jében, a tiszakerületi számadást megkésve vette az egyetemes ügyvivőtől és továbbította az előadónak, a
dunántúli kerület püspökétől pedig csak a kerület számadását jóváhagyó kerületi jegyzőkönyvi kivonatot vette,
magát a számadást azonban sokszorosító hiányosság miatt nem. Beküldte a tiszai kerület továbbá az 1920. évi
— kezelési zavar miatt — elmaradt számadását, melyet a számvevőszék jelen ülésében fog felülvizsgálni.
A számadások egyidejű irányítása és felülvizsgálása végett elnökség javasolja, hogy a következő
közigazgatási évtől kezdve a kerületek küldjék egyenesen annak az előadónak a számadásokat, akit a
számvevőszék elnöksége az illető kerület püspöki hivatalának előzetesen megjelölni fog.
Bizottság az elnökség jelentését azzal az észrevétellel veszi tudomásul, hogy a dunántúli kerülettől
felülvizsgálás végett a számadásokat az egyetemes gyűlés által bekéreti; a számvevőszék legközelebbi
összejövetele alkalmával vizsgálja felül a tiszakerületi számadást is, a számadások egyöntetű irányítása
végett pedig magáévá teszi az elnökség javaslatát.
2. Tóth József bizottsági tag a tiszai kerület 1920. évi számadásait ismertetve, előterjeszti az
arra vonatkozó javaslatát.
A tiszai egyházkerület 1920. évi számadásai kezelési tévedés folytán ezévben kerültek felülvizsgálat alá.
A kerület 1920. évi bevétele
255,887-30 K
kiadása
246,710-47 „
Maradványa
9,176*83 K.
Eredményszámlája :
1920. évi összes vagyon
1.065,722 29 K
1919. évi vagyon volt
1.039,508 42 „
Gyarapodás 1920-ban
26,213-87 K.
Nyugdíjintézeti vagyonkimutatása szerint 1920. évi dec. 30. vagyona 218,782-72 K-t tesz ki.
A számadásokat felülvizsgálták, jóváhagyták az 1921. évi szeptember hó 15-én tartott közgyűlésen.
Előadó bizottsági tag a számadások jóváhagyását javasolja az egyetemes közgyűlésnek.
3. Szeberényi Lajos előterjeszti a dunáninneni kerület 1921. évi számadását, továbbá a dunántúli
kerület számadására vonatkozó kerületi jegyzőkönyv kivonatát.
A dunáninneni egyházkerület 1921. évi számadása.
Bevétel
2.415,211-41 K
Kiadás
2.412,034-67 „
Maradvány
A folyószámlán kezelt vagyon
ezt terheli

3,176-74 K.
1.237,317-74 K-t tesz ki,
1.205,897 88 K

Egyenleg (tartalékalap)
31,419 86 K.
A számadások szabályszerűleg vannak hitelesítve s a dunáninneni kerület 1922. évi augusztus
hő 24-én tartott közgyűlése által jóváhagyva.
A dunántúli jóváhagyó jegyzőkönyvi kivonatot az elnöki jelentés kapcsán hozott határozat ismétésével tudomásul veszi.
Kivonat a dunántúli ág. h. evang. egyházkerület 1922. évi szeptember hó 16-ik napján Sopronban tartott évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből.
120. Az egyházkerületi pénzügyi bizottság jegyzőkönyvének 4. pontja szerint a pénzügyi bizottság
tudomásul vette a főszámvevő jelentését, az egyházkerületi ellenőr által felülvizsgált s rendben talált 1921.
évi pénztári számadásokat.
Ezek szerint a pénztárak összes bevétele 8.727,629 64 K, kiadása 8.678,164-66 K volt, úgy hogy
az év végén 494,649-98 K felesleg mutatkozott, amelyből 10,74184 K ideiglenes törvényszéki költségekre
és segédlelkészi kongruasegély-előlegekre használtatott fel, 3,269 55 K a postatakarékpénztárban helyeztetett el, 35,454-19 K pedig mint készpénzkészlet a pénztárhelyiségben vétetett őrizet alá.
Tudomásul szolgál azzal, hogy az egyházkerületi közgyűlés a pénztárkezelőknek a szokásos felmentvényt megadja.
í
4. Broschkó G. a bányakerületi számadást a következőkben ismerteti és terjeszti be arra vonatkozó javaslatát.
A) A kerület közigazgatási pénztára 1921. évi
bevétele
__
... ... 832,745-90 K
kiadása
736,413 63 „
maradvány új számlára
96,332-27 K.
A kerület tőkevagyona
272,251-84 K
A
„
tartalékalapja 1920. év végén volt
43,050-65 „
A
„
„
1921 .évigyarapodás
20,356-63 „
A ker. tulajdonképpeni vagyona 1921. év végén 335,659-12 K.
A mérlegszámla szerint a kerület összvagyona, ideértve az aszódi nőnevelő-intézel vagyonát, a
különböző alapokat és alapítványokat, 1921. év végén 832,122-70 K-t tett ki.
B) A bányakerületi segélyző-intézet 1921. évi számadása szerint
a bevétel
485,012 75 K
a kiadás
484,283-10 „
maradvány új számlára

729 65 K volt.
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A segélyző-intézeínek vagyona 1921. év végén 292,773-58 K volt. A tagok létszáma 93; a segélyt 114—117.
élvező tagok létszáma 117; a segélyösszeg évi 170, illetve 150 K.
Mind a két számadás szakszerűen, világosan és pontosan van vezetve. A kerületi számvizsgálóbizottság megvizsgálta, a közgyűlés pedig jóváhagyta azokat. Én is a jóváhagyást ajánlom.
Az egyetemes közgyűlés a számvevőszék jelentését tudomásul veszi és felkéri az egyházkerületeket, hogy számadásaikat közvetlenül és idejében annak az előadónak küldjék meg,
akit a számvevőszék elnöksége előzetesen a püspöki hivatallal közölni fog.
115. (Sz.) A magyarországi ág. h. evang. Misszióegyesület a következő jelentést terjeszti be:
M a g y a r h o n i Ág. Hitv. Evang. Misszióegyesületünk 1921. évi bevétele 10,018 kor. 72 fill., kiadása ugyancsak
10,018 kor. 72 fill. volt. A missziói alap állása 1921. év végén 7030 kor. 70 fill., az alapítványoké pedig
7667 kor. 45 fill. volt. Az összvagyon 14,698 kor. 15 fill., mely hadikölcsön-kötvényekben, takarékpénztári záloglevelekben és takarékpénztári betétekben van elhelyezve. A lipcsei missziónak fenntartott járandóság 1921. év végén 28,218 kor. 10 fill. volt. Gyűlést a mult évben nem tarthattunk, de reméljük, hogy a
viszonyok konszolidálásával a jövő évben ismét tarthatunk közgyűlést.
Tudomásul szolgál.
116. (Sz.) Olvastatik a tiszai egyházkerület felterjesztése a missziói lelkészek, felügyelők és kerületi másodielkészek egyházjogi helyzetének rendezése tárgyában.
Az egyetemes közgyűlés az indítványt a zsinati előkészítő bizottsághoz teszi át.
117. (Sz.) Beterjesztetett a Luther-Otthon kormányzóbizottságának következő jelentése :
Az 1920/21. tanévet a nyugtalan várakozás és az igények lefokozása jegyében éltük át mindnyájan.
Hogy az ily hangulat a serdülő fiatalság ingatag lelkében nem szüli a serény munkakedvet és
bennök a kötelességteljesítés nem képes a kívánt fokra emelkedni, mutatja azon jelenség, mikép az ifjak
tanulmányi előmenetele nem mutat oly jó eredményeket, mint aminőkhöz az előbbi években szokva voltunk.
Vájjon ezen visszaesést csupán szorgalom hiányának lehet-e betudni, megállapítani csak akkép
tudjuk, ha ezen tünet elbírálásánál minden tényezőt számításba veszünk, mely most az életet irányítja.
Első sorba a minden téren fokozódó drágaságot kell állítanunk, melynek hatását az ifjak úgy
a mindennapi életszükségleteik, mint összes tansegédleteik beszerzésénél tapasztalták.
A megélhetés nehézségei mellett pedig felburjánzott körülöttük a mulatozási és élvezetvágy. Ebbe
belesodorva, könnyen megesett, hogy egyesek elterelődtek a rendszeres tanulástól, miáltal a munka
folytonossága megszakadt, minekfolytán a tanév vége többeket gyöngébb készültséggel talált, semhogy
a kollokviumok és szigorlatok sikerrel biztattak volna.
Az igazgató ismételt beható intelmei pedig süket fülekre találtak, úgy hogy a fegyelmi széknek
kellett ismételten ítélkeznie, hogy gátat vessen egyesek szélsőséges viselkedésének.
Az állam, mely a mult tanévben habár kis mértékben, de mégis nyújtott némi segélyt az élelmezés javítására, azt akkor, mikor a drágaság legmagasabbra hágott, fedezet hiányában beszüntette, a
jelen tanévben pedig egyelőre semmi biztatást nem tudunk kapni.
A tartásdíjakat az egyetemes egyház utólagos jóváhagyása reményében havi 4500.— koronára,
a lakásdíjakat pedig 500—1200 koronáig voltunk kénytelenek felemelni, egyelőre csak szeptember és
október hónapokra, az ezután következő időkre pedig felhatalmazást kérünk az egyetemes közgyűléstől,
a díjak szükségszerinti megállapítására.
Meggyőződésünk szerint az Otthon vitális érdeke, hogy az egyház az ifjakat főleg a táplálkozás
nehézségeinek áthidalásánál hathatósan támogassa és ezáltal lehetővé tegye megfelelő táplálék nyújtását.
A folyó tanév a drágasság jegyében nyílt meg, ennek dacára a folyamodók száma kétszer akkora
volt, mint ahány ifjút elhelyezhetünk. Az egyetemes egyház bizottsági terme ezidén más célokra vált
szükségessé, az intézet tanulószobáját, melyben a mult tanévben 4 ifjú volt elhelyezve, az ifjak nem tudják
nélkülözni s igy a mult tanév 56 lakójával szemben most csak 48 tagja van az intézetnek.
A negyvennyolc ifjú közül:
műegyetemi hallgató
közgazd. egy.
„
...
gyógyszerész
„
bölcsészet
„
jog
theológus
állatorvos

„
„
„

... ...

- -

.

20
13
5
4
2
2
1
i

1. évben az Otthon lakója
2.
3.
4.
5.

Dunáninneni kerületből való
Dunántúli
„
„
Tiszai
„
„
Bányai
„
„
Megszállt területről való ...
Papfiú van közülük 17, tanférfiú gyermeke 5; a többi majdnem mind
késze ajánló sorait.

... ... ...

17
15
5
9
2

2
14
5
10
17
mellékelte folyamodványához lel-

117—130.

Bejelentjük, hogy az igazgató ismételt előterjesztésére, mely szerint sem a Szervezet nem fedi a
jelen változott viszonyokat, sem a Házi- és fegyelmirend nem elégíti ki az intézettel szemben több oldalról támasztott igényeket, egy dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Rátz László és dr. Csengey Gyula urakból álló
bizottságot bíztunk meg azok átdolgozásával, Javaslatainkat azon kérelemmel terjesztjük az egyetemes
gyűlés elé, hogy azokat elfogadni és jóváhagyni méltóztassék.
A mult tanévben is megtartottuk a szokásos évnyitó és évzáró ünnepélyeket, a reformáció évfordulóját vallásos, március idusát hazafias ünneppé avatta az ifjúság kegyelete.
Hálás köszönetünk nyilvánításával jelentjük, hogy intézetünk orvosa, dr. Zsigmondy Zoltán, ki értékes idejét a legnagyobb lelkiismereteséggel szenteli az Otthon lakóinak, tekintettel az intézet súlyos anyagi
helyzetére, a neki felajánlott tiszteletdíjról lemondott.
Az egyetemes egyház 5, egyenkint 1000 — koronás segélyét Riesz Tivadar vámosi, Famler Jenő
torzsai lelkész árvái, Liptay Sándor galgagyörki, Magyari D. Kornél kapolcsi és Jánossy Lajos komáromi
lelkész fiai; a bányai egyházkerület 2, egyenkint 500*— koronás segélyét Riecsánszky Endre bényei lelkész
fia és Scholtz Gyula szarvasi lelkész árvája élvezték.
Tekintettel arra, hogy úgy az egyetemes egyház, mint a bányai egyházkerület részéről megszavazott
segélyek annakidején a fizető tagokat terhelő tartásdíjak felében lettek megállapítva és az akkor megszavazott segélyösszegek a fentiek szerint fizetendő járulék felét sem fedezik, a Korm.-bizottság kéri az egyetemes gyűlést, hogy az általa ezen célra megszavazott összeget annak öt-hatszorosára emelje fel.
Javasoljuk, hogy az intézet igazgatójának havi 100 — korona tiszteletdíját, a változott viszonyokra
való tekintettel, havi 3000' — koronában állapítsa meg.
Bemutatjuk az Otthon ifjúságának kérvényét, melyben az egyetemes egyház támogatásáért esedezik,
továbbá Zergényi Tibor o. h. kérvényét, melyben az 1922. junius havi tartásdíj és drágasági pótlék megtérítését kéri, és Dómján Elek sátoraljaújhelyi lelkész kérvényét, melyben fia f. évi szeptember havi tartásdíj étkezési hányadának elengedését kérelmezi.
Beterjesztjük a Korm.-bizottság kiküldöttjei által megvizsgált és rendben talált 1921. évi zárszámadást.
Bemutatjuk az 1922/23. évi költségelőirányzatot, ez 32,964 — korona hiányt mutat, mely egyelőre
az egyetemes pénztárból előlegként lesz fedezendő.
Kérjük részünkre a zárszámadást illetőleg a felmentvényt megadni.
Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásúl veszi, a kormányzó-bizottságnak ügybuzgó és az intézmény érdekében kifejtett tevékenységeért köszönetet mond, az 1921. évről
szóló számadásokat jóváhagyja, a kezelőknek a szokásos fenntartással a felmentvényt megadja
és az előterjesztett, az 1922/23. tanévre szóló költségelőirányzatot megállapítja és az utalványozási jogot a költségelőirányzat keretében a bizottság elnökének megadja; a beterjesztett
új szervezeti szabályzatot, házirendet és fegyelmi szabályzatot megállapítja és azt érvénybe
lépteti ; az egyetemes egyház által nyújtott segélyek felemelése iránti kérelmet a költségvetés
keretében fogja figyelembevenni, a Zergényi Tibor és Dómján Elek-féle kérvényeket pedig a
kormányzóbizottsághoz utalja, hogy azokat belátása szerint saját hatáskörében intézze el.
118. (Sz.) Olvastatott a lelkészsegélyezési alap bizottságának következő jelentése:
Az alap 1921. évi jövedelmeiből a szabályrendelet határozataihoz képest és az 1915. évi közgyűlés 142. jkv. pont alatt hozott határozatában nyert felhatalmazás értelmében a segély kiosztását eszközöltük,
de figyelemmel a drágaságra, mellyel a szabályrendeletileg megállapított segélyek összhangban nem állanak
és figyelemmel arra, hogy a folyamodók létszáma csökkent, a közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében a rendes segélyeket 400 koronában, a rendkívüli segélyeket 300 koronában folyósítottuk.
Beérkezett az 1921. évben 50 segélykérvény, amelyben 86 gyermek után kérnek segélyt, akik
közül 56 gyermekre vonatkozólag a szabályrendelet a) és c) pontja volt alkalmazható, míg a többi
csak a rendkívüli segélyezés keretében volt figyelembe vehető. A kérvények alapján 51 gyermek kapott
400 koronájával 20,400 K rendes segélyt és 26 gyermek 300 koronájával 7800 K rendkívüli segélyt, végül
2 lelkész részére az 1918. évi 124. jkv. pont alatti határozat értelmében 3400 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.
119. (Sz.) A közalap tekintetében jelenti a pénzügyi bizottság, hogy az 1914—1923. évekre megállapított járulék a folyó évben 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.
120. (Sz.) A közalap jövedelmének felosztása tekintetében a pénzügyi bizottság jelenti, hogy az
1922. évi költségelőirányzat szerint 116,700 K áll felosztásra rendelkezésre, de figyelemmel az 1922. második felében kapott nagyobb államsegélyre, indítványozza, hogy ebből is egy megfelelő rész felosztassék.
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Tekintve, hogy a hitoktatási, missziói és egyéb segélyek felosztását, űgy mint eddig, továbbra is
az egyházkerületek elnökségeire kivánja átruházni,
az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest, a következő segélyösszegeket utalványozza az 1922. évre:
í. Az egyetemes nyugdíjintézet kegydíjalapja részére
2. A dunántúli kerületnek kárpótlásul a kikebelezett fehérkomáromi
egyházmegyéért
3. A Luther-Társaságnak segélyként
4. A kerületi missziói lelkészek javadalmazására (6400 K díjazás és
1600. K úti- és lakbérátalány) . . . .
.'" .
T".
5. Vallásoktatók, szegény egyházak, missziók segélyezésére :
a) bányai egyházkerületnek
K 30,000'—
b) a dunáninneni egyházkerületnek. . . . „
20,000'—
c) a dunántúli egyházkerületnek . .
. . „
40,000'—
d) a tiszai egyházkerületnek
„
20,000'—
é) a bányai egyházkerületnek a pesti magyar
egyház hitoktatási szükségleteire való figyelemmel külön
10,000'—
6. A Luther-Otthonnak öt kedvezményes helyre à 6000 K . . .
7. A Luther-Otthonnak fejlesztésére
Összesen
. . . .

K

20,000'—

„
„

1,300•—
6,000'—

„

32,000'—

„
„

120,000'—
30,000'—
25,000'—
234,300 —

„

Ezen segélyösszegek 1923. január 1-én lesznek kifizetendők és az 1923. évi szükségletekre felhasználhatók ; ezen felosztással elintézést nyertek az összes, a közalapból való segélyezés iránti felterjesztések és segélykérvények, melyek tekintetében minden kerület a saját
hatáskörében intézkedjék.
A vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére kiutalt összegek kiosztására a közgyűlés a kerületek elnökségeit kéri fel azzal, hogy a felosztásról az egyetemes
közgyűlésnek jelentést tegyenek.
121. (Sz.) Az 1921. évi közgyűlés által a közalapjövedelmekből az egyházkerületeknek vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére utalványozott összegek felhasználásáról beérkezett
jelentések szerint : a bányai egyházkerületben szegény egyházak segélyezésére —.— K, a lelkészek és hitoktatók segélyezésére —.— K fordíttatott ; a dunáninneni kerületben missziók segélyezésére 6800 K,
missziói hitoktatók segélyezésére 6200 K fordíttatott, a dunántúli egyházkerületben 18,700 K fordíttatott az egyházmegyék hitoktatói szükségleteinek fedezésére, 2300 K a hitoktatói tartalékalaphoz, 1000 K
a missziói alaphoz csatoltatott ; a tiszai egyházkerületben szegény egyházak és missziók segélyezésére
2100 K, missziói lelkészek és vallástanítók segélyezésére 3300 K, a nyíregyházai leánygimnáziumra 5000 K
fordíttatott.
Tudomásul szolgál.
122. (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 mult évihez képest változást nem szenved.
A rendes segélyek évi összege ezídőszerint kerületenként kitesz :
a
a
a
a
a

K
yy

oanyai egynazKeruietDen
dunáninneni egyházkerületben
dunántúli egyházkerületben
tiszai egyházkerületben
. .
Összesen .

1 „
. K

26,777'—
29,775'—
107,396'—
5,354'—
4,000'—
173,302—,

mely összeg lesz a ciklus végéig fizetendő.
II. A rendkívüli segélyezésre fordítható tartalékalapból az idén csak a négy kerületnek missziói
célokra adni szokott 2000—2000 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 január havában lesz az egyházak részére megküldendő, továbbá utalványozza a missziói célokra javaslatba hozott rendkívüli
segélyeket és felhatalmazza az elnökséget, hogy a püspökök bevonásával a lehetőség és szükség szerint a városi kis gyülekezeteknek, főleg a készpénzfizetésü lelkészek javadalmazásának
emelésére rendkívüli segélyeket folyósítsanak. Végül kimondja a közgyűlés, hogy az adóalapi
szabályrendeletet az 1923. év végére hatályon kívül helyezi és az egyházak segélyezését más
alapra fekteti.

130—132.
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123—136.

123. (Sz.) A pénzügyi bizottság előterjeszti a budapesti Deák-téri evang. testvéregyházak képviselőtestületének megkeresését, hogy a pénztári hivatal kiadásának emelkedése folytán a folyó évi hozzájárulását 20,739 K 45 f-re felemelni szíveskedjék.
Az egyet, gyűlés méltányolva a megkeresést, a jövő évi költségelőirányzatba a megfelelő összeg beállításáról gondoskodás történt, a folyó évre járó különbözet folyósítására pedig
a pénztári hivatalt utasítja, valamint a netán még szükséges további hozzájárulás folyósítására is.
124. (Sz.) A pénzügyi bizottság előterjeszti a dunáninneni egyházkerület kérelmét, hogy a
dr. Baltik Frigyes püspöknek emelt sírkő még fedezetlen költségeire egy további adományt megszavazni
kegyeskedjék.
Az egyet, közgyűlés a dunáninneni egyházkerületnek ezen célra további 20,000 K-t adományoz és utasítja a pénztárt, hogy ezen összeget a folyó évi közigazgatási számla terhére
fizesse ki.
125. (Sz.) Egyetemes főjegyző bemutatja a pozsonyi theol. akadémia végrehajtó bizottságának
jegyzőkönyvét, melynek kapcsán kéri az akadémia költségvetésének megállapítását és javasolja, hogy a
tanárok fizetése magasabb összegben állapíttassák meg.
Az egyetemes közgyűlés a kérelemnek méltányosságból helyt ad, fenntartván magának
a jogot, hogy a viszonyok változásával a tanárok törzsfizetését újból szabályozhassa és esetleg
a régi törzsfizetéseket is visszaállíthassa, a theol. tanárok törzsfizetését az 1913. évi közgyűlés által 128. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozatával megállapított törzsfizetések helyett
a III. rangosztályban évi 8000 K-ban, a II. osztályban évi 10,000 K-ban és az I. legfelsőbb
osztályban évi 12,000 koronában állapítja meg, a bemutatott költségelőirányzatot elfogadja, a
szükségletet az 1923. évi költségelőirányzatba beállítja és a tanároknak ezen költségelőirányzat
szerint megállapított illetményeit 1922. szeptember 1-től visszamenőleg utalványozza.
126. (Sz.) A pénzügyi bizottság bemutatja az 1923. évre szóló költségelőirányzatot.

A magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyházegyetem 1923. évi költségvetése.
A) Bevétel.
/. Átmeneti tételek.
1. Államsegélyből:
a) 1848: XX. t.-c. értelmében
b) Orsz. közalapi segély
c) Kerületek államsegélye

I .

.

2. Pozsonyi theol. akad. alap:
a) Kamatjövedelem
b) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből Vio
3. Közalap-pénztár :
a) Kamatjövedelem
. . . . * . . . .
b) Üilői-út 24. sz. ház bérjövedelméből 3/io
c) Kerületek járulékai
.
d) Országos közalapsegély

-.
K_ 1J1.636,000 —
„
500,000'—
„ 2.320,000'— K 14.456,000'—

K

3,037*—

20,000*—
4,500*—
20,000*—
500,000'— K

544,500 —

„
,,

60,000'—
200,000'—
4,500'—
2.600,000 — K

2.864,500'—

5. Egyetemes kegy díj alap:
a) Államsegélyből átmeneti nyugdíjasok gs kegydijasok segélyezésére K
b) Az egyetemes közalap-pénztárból
„

200,000'—
20,000'— K

220,000 —

1.000,000 —
50,000— K

1.050,000 —

1,000*— K

1,000'—

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

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

K

1,537*—
1,500 — K ~

„

K

K

alapítvány:
K

Átvitel: K 19.139,037.—
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Áthozat: K 19.139,037'—
8. Szinovitz Lajos alapítvány:
a) Kamatjövedelem
b) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből Vio

K

8,000'—
1,500'— K

9,500'—

9. Eőry Sándor alapítvány:
Kamatjövedelem

K

4,000'— K

4,000'—

10. Haubner Máté alapítvány:
Kamatjövedelem . . .

K

1,600'— K

1,600'—

11. Dr. Weszter Lajos alapítvány :
Kamatjövedelem

K

2,900'— K

2,900'—

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

K

4,000 —
14,000'— K

18,000'—

K

350 — K

350'—

K

18'— K

18'—

13. Ezredéves pályamű-alap :
Kamatokból
14. Brassói magyar egyház
Kamatokból
15.

16.

letétalapja:

Ösztöndíj-alapok:
a) Gróf Teleky-Róth Johanna alap kamatjövedelem . .
b) Lissovényi László alapítvány kamatjövedelem . . .
c) Gróf Blankenstein György alapítvány kamatjövedelem
d) Hunfalvy Pálné alapítvány kamatjövedelem . . . .
Lelkészsegélyezési-alap:
a) Kamatjövedelem
b) Közigazgatási pénztárból

K

200'—

780'—
4,400'- K

K
.
alapítványa:

18. Báró Soíymossy Lajos nevelési
Kamatjövedelem

alapítványa:

19. Theológiai akadémiák fenntartási költségeire:
a) A pozsonyi theológiai akadémiai alapból
b) 1848: XX. t.-c. államsegélyből
II. Rendes tételek:
Az egyetemes egyh. közigazgatási pénztára javára :
á) Államsegélyből 1848: XX. t.-c. alapján
b) Kamatokból
. . .
;
e) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből 2/io
d) Alapítványok kezelési díjaiból
e) Hrabovszky Zsigmond alapítvány kezelési díjából

K

450'-- K

K

2,400'— K

K

3,037'—
1.750,000 — K

K

9,620-

20,000'—
500,000'— K

" . .

17. Báró Prónay Dezső szeretetház
Kamatjövedelem

4,240'—

520,000'

450'-

2,400'—

1.753,037-

6.086,000-

20,000'3,000'1,172'K
összesen :

800'-

K 6.110,972K 27.571,884'

B) Kiadás.
/ . Átmeneti tételek.
1. Államsegélyből:
Az 1848:XX. t.-c-. alapján nyert államsegélyből:
a) Közigazgatási célokra az egyetemes egyház közigazg. pénztárába
b) Egyetemes nyugdíjalapnak kegydíjasok és átmeneti nyugdíjasok
segélyezésére
.
c) Egyetemes adóalapnak .
d) Egyetemes aä&alapnak
e) A theológiai akadémiák fenntartási költségeire

K 6.086,000 —

.„
K
„

2.800,000'—

1.000,000'—
500,000'—
1.750,000'— K 3.250,000-—
Átvitel: K 12,136,000'—

126.
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Áthozat: K 12.360,000/ ) A kerületek államsegélyéből:
a bányai egyházkerületnek
a dunáninneni egyházkerületnek
a dunántúli
„
a tiszai
„
. .
g) Az egyet, közigazgatási segélyből a kerületek
szükségleteire :
1. a bányai egyházkerületnek
2. a dunáninneni egyházkerületnek
3. a dunántúli
„
4. a tiszai
„

K
K

600,000 —
360,000 —

1.000,000 —
„

360,000-— K

2.320,000-

400,000
300,000400,000"
300,000-

K

1.400,000-

K

3,037*

K

544,500-

közigazgatási
K
^
„

2. Pozsonyi theol. akadémia alapból a theol. akadémiák fenntartására:
Közalap-pénztár :
a) A jövedelem 20°/o-a a tőkésítésre
3. b) Költségre
c) A közgyűlés rendelkezésére áll

.

. K
„

108,900*

1,100434,500*

Egyetemes nyugdijalap :
a) Költségre
K
b)
Nyugdíjakra
„
4.
c) Kegydíjalap : kegydíjasok és átmeneti nyugdíjasok segélyezésére „

2.764,500-—
220,000 — K 3.084,500-

Egyetemes adóalap:
a) Egyházközségek adóterheinek csökkentésére szolgáló rendes és
rendkívüli segélyekre kamatjövedelemmel együtt
5.

1.050,000 — K

K

100,000'—

1.050,000'

6 Zelenay Gedeon alapítvány:
K

A pozsonyi theológiai akadémia részére fenntartva
7, Szinovitz Lajos alapítvány:
a) Kezelési díj
b) Tőkésítésekre és ösztöndíjra
8.

1,000-

570 —
8,930'— K

9,500-

K

4,000-

200800*—
500*—
96*—
4-— K

1,600*

174*—
2,726*— K

2,900*

Tőkésítendő

K

18,000-

Ezredéves pályamű-alap :
Tőkésítendő irodalmi célokra

K

350-

K

18*

4,200*—
40*— K

4,240*

K

Eőry Sándor alapítvány:
A Luther-Otthon fenntartására

9. Haubner Máté alapítvány :
a) evang. egyetemes egyházi gyámintézetnek:
1. a német Gusztáv Adolf egylet részére
2. egy szegény egyház részére
tí) A protestáns országos árvaegylet részére
c) Kezelési díj
d) Tőkésítendő
10,

Dr. Weszter Lajos
a) Kezelési díj
b) Tőkésítendő

\

.

. . . . . . .
.

K
n
»

tt
»

alapítvány:
K
:

»

11, Jubiláris szeretetház-alap :

12,

13, Brassói magyar egyház letétje:
A brassói magyar egyház részére fenntartva .
14 Ösztöndíj-alapítványok :
Gróf Teleky—Róth Johanna alapítvány:
a) 60 ösztöndíjra 70'— koronával
b) Tőkésítendő

K
»

Átvitel : K 20.579,645'-
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Áthozat: K 20.579,645'—
Lissovényi László alapítvány:
a) Kezelési díj
b) Egy ösztöndíj
c) Tőkésítendő
Gróf Blankenstein György alapítvány:
a) Kezelési díj
b) Egy ösztöndíj
e) Tőkésítendő
Hunfalvy Pálné alapítvány:
a) Kezelési díj
b) Theológusok ösztöndíjára
c) Tőkésítendő

K

»
«

K

«
»

K

12

'
150*
38
'~

K

200 —

K

780'—

46

'~
640 —
94
'~

264 —
4,000'—
136'— K

4,400 —

390,000'—
130,000'- K

520,000"-

16. Báró Prónay Dezső szeretetház-alap :
A pesti evangélikus magyar egyház szeretetházának . . . . .

K

450'—

17. Báró Solymossy Lajos nevelési alapítványa :
Tőkésítendő

K

2,400'—

150,000 —
1.403,037'—
200,000-— K

1.753,037-—

15. Lelkészsegélyezési alap:
a) Segélyezésre
b) Tőkésítendő

18. A theológiai akadémiák fenntartására :
a) A soproni theológiai akadémiának rendes és rendkívüli segélye
és tanárok fizetési kiegészítése
b) A Budapesten székelő theológiai akad. szükségletei fedezésére
c) A bpesti és a soproni Otthon segélyezésére à 100,000-— . .

«
»

K

K
„
„

/ / . Rendes tételek.
19. ,4 közigazgatási pénztár terhére ;
a) Tisztidíjak:
200,000
1. A négy püspök részére tiszteletdíj à 50,000*— . . . . K
10,000
2. Világi főjegyző
2,000
3. Egyházi főjegyző
2,000
4. Két világi aljegyző à 1000-—
2,000
5. Két egyházi aljegyző à 1000-—
4,000
6. Egyetemes ügyész6,000
7.
„
levéltáros
8. Pénztári hivatal 15%-os hozzájárulása a bpesti evangélikus
testvéregyházaknak
„
50,000
9. Pénztáros személyes pótléka
3,000
2,000
10. Pénztári ellenőr személyes pótléka
5,000
K
11. Tanügyi bizottsági előadó
K
b) Egyetemes egyházi elnök útiátalánya
. . . . . . . . .
c) Napidíjak, útiköltségek
d) Egyetemes törvénykezési költség
é) Tanügyi bizottság költségei és díjai
f ) Hivatalos helyiségek fűtése, világítása és tisztogatása . . .
g") Nyomtatványok
h) Rendkívüli és előre nem látható kiadások
i) Rendes évi segélyek :
1. A váci siketnéma intézetben ellátott hitoktatásért . . . . K
2,000
2. 1 — 1 theológusnak az Otthonban való elhelyezéséért à 6000'— „
12,000
3. A Luther-Otthonnak 5 kedvezményes helyre lelkészek fiai
részére à 6000 —
30,000
4. A soproni tanítóképzőnek
20,000
5. A szarvasi tanítóképzőnek
„
20,Ü00
6. Az aszódi ker. leányiskolának
40,000
40,000
7. A kőszegi „
„
50,000'— K
8. A Miskolcon működő eperjesi főiskola és tanítóképzőnek . „

286,000
50,000
400,000
100,000

20,000
300,000
300,000
490,972

214,000-

Átvitel: K 25.021,884-

136.
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126—139.

j) Egyéb rendkívüli segélyek:
1. A nyíregyházai leánygimnázium részére . K
20,000 —
2. Az „Evangélikusok Lapja" részére . . . „
20,000'—
3. A „Harangszó" részére
20,000 —
4. A Luther-Otthon „
100,000'— K
k) Lelkészsegélyezési alapra
K
/) Főjegyzői iroda költségeire
m) Lelkészek korpótlékszerü államsegélyének kiegészítésére . . . „
n) Az evangélikus Diáksegélyző-alap részére adomány . . . .
„
o) A külföldi összeköttetések fenntartására való utazási és reprezentációs költségekre
. . . „
p) Missziói szükségletekre
„
q) Lelkésztovábbképzési szükségletekre
,,
r) Diakonissza intézmény létesítésére és fenntartására . . . .
„
s) Zsinat előkészítő költségekre
Összesen :

Áthozat: K"25.021,884'—

160,000'—
500,000 —
250,000 —
10,000'—
30,000 —
300,000'—
400,000'—
200,000'—
200,000'—
500,000 — K 2.550,000 —
K 27.571,884'—

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott költségelőirányzatot elfogadja, azt megállapítja
és ezzel a beérkezett segélyezési kérvényeket is elintézetteknek tekinti ; egyben kimondja a
közgyűlés, hogy az 1922. év II. felére szóló magasabb állami segély az ezen költségelőirányzatban megállapított arányban használandó fel és utasítja az elnökséget, hogy a kiutalványozást eszközölje.
127. (Sz.) Olvastatott az egyetemes egyház tulajdonát képező budapesti épületeknek 1922. évi
kezelésére vonatkozó jelentés.
I. A folyó évi augusztus hó elején hatályba lépett 5555/922. ME. és 6000/922. ME. sz. rendeletek
alapján az összes lakások és üzlethelyiségek bérösszegeit felemeltem. A béremelésnél — tekintettel a
házak kedvező fekvésére és egyes bérlők kedvező kereseti viszonyaira — általában véve a rendeletekben
megszabott maximális mértéket meghaladó összegeket állapítottam meg. A béremeléseket a lakásbérlők
tudomásul is vették, az üzlethelyiségek bérlőinek nagyobb része azonban a kedvezőtlen üzleti forgalomra
stb. hivatkozással a rendeletekben megszabott maximumnál többet fizetni nem volt hajlandó. Utóbb
azonban az üzletbérlőkkel is sikerült kiegyeznem, csupán Seifert Jenő, Téri Andor, és Molnárné. Vermes
Gizella ellen kellett a béremelés érvényesítését bírói útra terelnem. Az eljárás még folyamatban van.
II. A bérek egyébként rendesen befolytak, hátralék nincsen.
III. Tatarozási és beruházási munkálatokat most is csak az elkerülhetetlen szükség mértékéhez
kópest végeztettem. Tekintettel azonban az Üllői-úti ház rendkívül megviselt kapúbejáratának és utcai
lábazatának halaszthatatlanná vált rendbehozatalára, valamint a vízmérőknek mind a két épületben hatóságilag elrendelt beállítására, továbbá a bádogozások egy részének alapos renoválására, mindezen
munkálatok mintegy 83,000 korona rendkívüli kiadást okoztak.
Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a pénzügyi bizottság javaslata
nyomán dr. Scholtz Oszkár házkezelési tiszteletdíját évi 6000 koronában, Timári Mihály házfelügyelőnek fizetését pedig évi 12000 koronában állapítja meg f. évi nov. 1-től kezdődő joghatállyal a házkezelési számla terhére. Utasítja egyben a közgyűlés házkezelőt, hogy minden
megüresedő lakást az egyetemes egyház céljaira tartson fenn, elsősorban pedig egy az egyetemes
egyház mindenkori egyházi elnöke részére szükséges 3—4 szobás lakást mentesítsen annál
sürgősebben, mert a jelenlegi elnök, Geduly Henrik püspök Nyíregyházán székel és itt
hivatalos helyiségre szüksége van.
128. (Sz.) A püspökök által beterjesztett jelentések szerint az elmúlt 1921/1922. egyházközigazgatási
évben lelkészi szolgálatra a következő jelöltek avattattak fel :
1. a bányai egyházkerületben: Péter Henrik Hartára; Gujás Tivadar a pesti m. egyházhoz;
Pröhle Sándor a pesti m. egyházhoz ; dr. Helle Ferenc a pesti m. egyházhoz ; dr. lándori Kéler Bertalan
a pesti fasori egyházhoz ; Kemény Gábor a soltvadkerti egyházhoz ; Szilárd Gyula a domonyi egyházhoz ;
Limbacher Zoltán a pesti m. egyházhoz; dr. Raffay Sándor erdélyi utazása alkalmával Kolozsvárott: Járosy
Andor a kolozsvári egyházhoz ;
2. a dunántúli kerületben: Wickert Lajos;
3. a tiszai kerületben Terényi Béla.
Tudomásul szolgál.
129. (Sz.) Olvastatott az egyetemes levéltári bizottság jelentése az egyetemes levéltárról :
A levéltárba a következő iratok és nyomtatványok küldettek be:
1. A két prot. egyházat közösen érdeklő ügyekre vonatkozó iratok egy csomója 1908—1915. évekből.
2. „Ösvény", szerk. Kovács Sándor; 1921. évi március—december havi száma.
3. A békéscsabai főgimnázium Értesítője 1921—22. évről.
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4. Hamvas Józsefnek Petőfiről írt költői elbeszélése, Budapest, 1922.; a szerző ajándéka.
A levéltári anyag katalogizálása folyamatban van s 1830-ig haladt előre. A levéltárt kutatás
céljából senki sem kereste fel, amiben annak a köztudomású ténynek is lehet része, hogy a helyiség
borult időben nyáron is sötét, télen pedig eléggé be nem fűthető s igy egészségtelen. A levéltár célszerűbb
elhelyezése halasztható, de elkerülhetetlen. A levéltári bizottság útasítandó volna, hogy a kérdéssel foglalkozzék s konkrét javaslatot terjesszen az egyetemes gyűlés elé.
Tudomásul szolgál.
'
130. (Sz.) Egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az alábbi ügyek nyilvántartandók :
a) az 1868. évi 38. t.-c. revíziója (25/1915.);
b) az egyetemes szabályrendelet-gyűjteménye újabb kiadása (152/915.);
c) egyet, névtár és statisztikai ^könyv kiadása (92/916.) ;
d) a nem evang. iskolába járó ev. tanulók vallási oktatása és vallástanárok javadalmazása (49/917.);
e) az elemi népiskolai rovatos ívek (51/917.);
/ ) a levéltári index kinyomatása (124/917.);
g) az énekügyi bizottság jelentése az „Erős várunk" egyházi ének egységes dallamának és
szövegének megállapítása tárgyában (29/920.);
h) a pozsonyi theol. tanároknak az állami nyugdíjintézetbe történt átlépése folytán fizetett nyugdíjilletményekről szóló végelszámolás (120/918.);
i) az egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet elkészítése (30/918.);
j) az egyetemes egyháznál kezelt alapítványok és alapokról szóló tájékoztató kimutatás összeállítása (139/918.);
k) evangélikus sajtó és nyomda létesítése (19/921.);
/) az egyházi ingatlanok törzskönyvezése (26/921.);
/7z)az iskolai célú ingatlanok áttelekkönyvezése (27/921.);
n) dr. Kéler József és dr. Prók Gyula egyh. törvényszéki bírák eskütétele ;
o) a dunáninneni egyházkerületi püspöki iroda helyiségeinek kiürítése;
p) az Üllői-úti házépítés kérdésében kiküldött bizottság jelentése;
q) a jubiláris szeretetház-alap gyűjtése.
Tudomásul szolgál.
131. (Sz.) Egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az alábbi felterjesztésre ezideig válasz nem érkezett:
a) az 1907. évi XXVII. t.-c. megváltoztatása ügyében (151/913.);
Az egyetemes közgyűlés a válasz beérkeztét nyilvántartja.
A

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

dr. Zsigmondy Jenő s. k.

dr. Szelényi Aladár s. k.

ker. felügyelő, egy. felügyelő-helyettes, világi elnök.

világi egyetemes főjegyző.

Bancsó Antal s. k.

Geduly Henrik s. k.

egyházi egyetemes főjegyző.

püspök, egyházi elnök.

dr. Lehotzky Antal s. k.
világi tb. főjegyző.

dr. Mikler Károly s. k.
világi egyetemes aljegyző.

Tóth József s. k.
egyházi egyetemes aljegyző.

Belicza András s. k.
egyházi egyetemes aljegyző.

Hitelesítjük :

lándori dr. Kéler Zoltán s. k.

dr. Raffay Sándor s. k.

dr. Rásó Lajos s. k.

Kaczián János s. k.
Broschkó G. Adolf s. k.

139—133.

I. FÜGGELÉK.
AZ EGYETEMES EGYHÁZ TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAI

TAGJAINAK NÉVSORA.
A) Az egyetemes egyház tisztviselői.
Egyetemes egyházi és iskolai felügyelő : —
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).
„ tb. főjegyző
„
dr. Lehotzky Antal (Monor).
„ aljegyző
„
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, VII., Ilka-utca 26. II. 5).
Az egyet, tanügyi biz. elnöke „
dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, VIII., Füvészkert).
„
„
„
„ alelnöke,,
dr. Polner Ödön (Budapest, IX., Ráday-utca 19).
„
„ nyugdijint. ügyvivő helyettes Kaczián János főesperes (Budapest, VI., Felsőerdősor 5).
„
„ számvev. vil. elnöke (1926-ig) : Zsigmondy Géza (Budapest, VII., Damjanich-utca 8.)
„
„ '
„
egyh. „
„
Szeberényi Lajos (Fót).
Egyet. egyh. gyámintézet világi elnöke : br. Radvánszky Albert (Budapest, VIII., Üllői-út 16/a.)
„
„
„
egyházi „
Ziermann Lajos (Sopron).
Egyetemes előadó:
Kuthy Dezső (Budapest, VIII., Üllői-ut 24).

Az egyetemes törvényszék

tagjai:

Világiak: dr. Fischer Gyula (1923), dr. Polner Ödön (1923), dr. Zergényi Jenő (1923) dr. Prok
Gyula (1923), dr. Kéler József (1926), 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
kiküldött
bizottság:

közösen érdeklő

ügyekre

Egyházunk kiküldöttei : a) Rendes tagok : a megválasztandó egyet, felügyelő, báró Prónay Dezső,
dr. Zsigmondy Jenő, lándori dr. Kéler Zoltán, a megválasztandó dunántúli és ' tiszai ker. felügyelők,
Geduly Henrik, Kapi Béla, dr. Raffay Sándor, Kiss István, Sztehló Kornél, dr. Szelényi Aladár, Tomcsányi
V. Pál, Okolicsányi Gyula, dr. Zelenka Lajos, Ostffy Lajos, báró Radvánszky Albert, dr. báró Kaas
Albert, Kaczián János ; b) póttagok : dr. Kail Antal, dr. Prok Gyula, Radó Lajos, dr. Rásó Lajos, 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. Balogh Jenő, gróf Bethlen
István, dr. Boér Elek, Nagy Károly, Zeyk Dániel, Dókus Ernő, Meczner Béla, dr. Révész Kálmán, dr. Baltazár
Dezső, gróf Degenfeld József, dr. Dóczi Imre, György Endre, Sass Béla, b) póttagok : dr. Bernáth Géza,
Lévay Lajos, Nagy Lajos, dr. Segesdy Ferenc, dr. Kolozsváry Bálint, Péter Károly, Dókus Gyula, Janka
Károly, Berey József, dr. Kun Béla.

II. Közoktatásügyi

bizottság.

1. á) 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 közlendők.
Minden kiküldött az uj 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, Krutschnitt
Antal, Krug Lajos, dr. Hittrich Ödön, Rátz László, Paulik János, Belicza András, Balogh István,
Domanovszky Sándor, Adorján Ferenc, Hollós János, Melich János, Mikolik Kálmán, dr. Beyer Ede,
Szüsz Lajos, Kiss Sándor, Gerhard Béla, Bielek Aladár és dr. Mikler Károly egyet, aljegyző mint
bizottsági jegyző.

IV. Pozsonyi

theológiai akadémia nagy bizottság.

(1923.)

Az 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 akadémia

kisbizottság.

A négy püspök, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Kaczián János, dr. Kéler Zoltán, dr. Polner Ödön és
dr. Szelényi Aladár és mint előadók az akadémia igazgatója és az Otthon felügyelője.

V. Egyetemes

theológiai akadémiai

bizottság.

(1923.)

i
Az 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.

VI.

Lelkészvizsgáló-bizottság.

1. A bányai egyházkerületi osztály tagjai: Kaczián János, Blatniczky Pál, Broschko G. Adolf;
póttag : Geduly Lajos.
2. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai : lándori dr. Kéler Zoltán, Okolicsányi Gyula,
Draskóczy Lajos ; póttagok : dr. Szelényi Ödön, Belicza András, Kardos Gyula.
3. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai: Stráner Vilmos, Pröhle Károly, Farkas Elemér,
Scholtz Ödön, dr. László Kálmán ; póttagok : dr. Ajkay Béla, Ziermann Lajos, Károlyi Imre, Zongor Béla.
4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjai : dr. Zelenka Lajos, dr. Prok Gyula, dr. Szlávik Mátyás,
Paulik János, dr. Vietorisz István, Dómján Elek ; póttagok : Draskóczy Lajos, Duszik Lajos, Tóth
József (fancsali).
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VII. Alkotmány-

és jogügyi

bizottság.

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő vagy ezen állások
egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, a négy püspök,
Okolicsányi Gyula, dr. Fischer Gyula, Tomcsányi V. Pál, dr. Kail Antal, dr. br. Kaas Albert, dr. Zelenka
Lajos, dr. Rásó Lajos, dr. Prok Gyula, dr. Sztranyovszky Sándor, dr. Félix Antal, Nendwich Andor,
Kruttschnitt Antal, Tóth József, Dómján Elek, Takács Elek, Sárkány Béla, Belicza András, Schöll Lajos,
Draskóczy Lajos és hivatalánál fogva tagja az egyetemes ügyész Sztehlo Kornél és a jegyzői kar.

VIII. Pénzügyi

bizottság.

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és püspökök, Földváry Elemér,
Osztroluczky Miklós, Pranger József, báró Radvánszky Albert, Landgráf János, dr. Mikler Károly,
Okolicsányi Gyula, Lichtenstein László, Mesterházy Ernő, Isó Vince, Dómján Elek, Jakabffy György,
Duszik Lajos, Podhradszky János; hivataluknál fogva tagjai: az egyetemes ügyész, Sztehlo Kornél, az
egyetemes főellenőr ; dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes pénztáros, Bendl Henrik és az egyetemes ellenőr,
Szelényi Gyula és dr. Szelényi Aladár, egyetemes főjegyző.

IX. Egyetemes

számvevőszék.

(1926.)

Zsigmondy Géza és Szeberényi Lajos (fóti) elnöklete alatt: Földváry Elemér, Broschkó 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, Majba Vilmos, Varsányi
Mátyás és dr. Vetsey Aladár.

XII. Hunfalvy

alapítványi

bizottság.

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

XIII. Egyetemes

egyházi nyugdijintézeti

bizottság.

Az egyetemes felügyelő és Geduly Henrik püspök elnöklete alatt : a bányai egyházkerület részéről Sztehlo Kornél, Kaczián János, a dunáninneni egyházkerület részéről dr. Kéler Zoltán és Kiss István,
a dunántuli egyházkerület részéről Bancsó Antal és Isó Vince, a tiszai egyházkerület részéről Fürész
Sándor és Dómján Elek, hivatalból tagja az ügyvivő.
*

i

XIV. Egyetemes

levéltári

bizottság.

Sztehlo Kornél és Kaczián János elnöklete alatt: Sárkány Béla,
dr. Szigethy Lajos.

XV. Egyetemes

adóalapi

Broschkó

G. Adolf

és

bizottság.

Hivatalból tagok: az egyházkerületek elnökségei. Világi elnök: az egyetemes felügyelő, egyházi
elnök : Geduly Henrik püspök, jegyző : dr. Szelényi Aladár egyetemes főjegyző.
Választott tagok: a bányai egyházkerületből: br. Prónay György, Szeberényi Lajos (fóti);
a dunáninneni egyházkerületből : dr. Händel Béla, Belicza András ;
a dunántúli egyházkerületből: Varga Gyula, Mesterházy Ernő;
a tiszai egyházkerületből : dr. Prok Gyula, Paulik János.

XVI. Luther-Otthont

kezelő

bizottság.

Sztehlo Kornél elnöklete alatt: dr. Raffay Sándor, dr. lándori Kéler Zoltán, dr. Mágócsy-Dietz
Sándor, dr. Szelényi Aladár, Kaczián János, dr. Scholtz Oszkár, Rátz László, Bendl Henrik, Zsigmondy
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Dezső, Góbi Imre, Sándy Gyula, dr. Händel Béla. Hivatalból tagja: az intézeti orvos, dr. Zsigmondy
Zoltán és az intézet igazgatója, Kermeszky György.

•í

I

XVII. Egyetemes

énekügyi

bizottság.

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

XVIII. Lelkészsegélyezési-alap

bizottság.

Dr. Zsigmondy Jenő és dr. Raffay Sándor elnöklete alatt : Kaczián János, Duszik Lajos, továbbá
hivatalból Sziehlo Kornél egyetemes ügyész, Bendl Henrik egyetemes pénztáros és dr. Szelényi Aladár
egyetemes főjegyző.

XIX.

Üllői-úti házépítő

bizottság.

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

XX. Az evang. deáksegélyezési

bizottság.

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

XXI. A külügyi egyezményi

bizottság.

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

XXII.

A zsinatot előkészítő

bizottság.

Az egyetemes felügyelő, az egyházkerületi felügyelők és püspökök, dr. br. Kaas Albert, Kaczián János
dr. Szeberényi L. Zsigmond, dr. Rásó Lajos, dr. Hittrich Ödön, dr. Händel Béla, dr. Polner Ödön,
Rákóczy István, Belicza András, dr. ' Zergényi Jenő, Pálmai Lajos, Stráner Vilmos, dr. Pröhle Károly,
Krug Lajos, dr. Zelenka Lajos, dr. Mikler Károly, Paulik János, Adorján Ferenc, Gerhardt Béla és
dr. Szelényi Aladár, egyet, főjegyző.

XXIII.

Vallástanítási

bizottság.

Kaczián János elnöklete alatt: Blatniczky Pál, Bartos Pál, Belicza András, Balogh István,
Kardos Gyula, Krug Lajos, Ziermann Lajos, Hetvényi Lajos, Paulik János, Adorján Ferenc, Farkas Győző,
Kemény Lajos.
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Wallrabenstein Jakab és Reichert Gyula methodisták szolgálatába állott v. evang. lelkészek
elleni határozat (21.)
'.
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Március 15. szünnap az iskolákban
Szülői értekezletek ügyében intézkedés
Tanítók és tanárok szabadságolásának ügye . . . .
A tanulóifjúság iskolánkívüli szereplésének korlátozása. .
A cserkészettel kapcsolatos intézkedések
Az elemi isk. tanév tartamának megállapítása
•
Leánymagántanulók főgimnáziumainkba való felvételének szabályozása
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Révfy Géza: „Bús magyarok imádságáénak ajánlása
Tankönyv-engedélyezések (73.)
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Tankönyvbírálati díjak megállapítása
A hitoktatás fejlesztése
A vallástanítási bizottság kiegészítése (51.)
A vallástanári állások egyetemes jellegűvé minősítését szorgalmazó indítvány elutasítása . . .
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