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1923. évi október hó 25. napján megtartott 

RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK 

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

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

Az ülésen je len vol tak : 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: 

báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és 
iskolai felügyelő; 

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

dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző; 
dr. Lehotzky Antal, tb. világi egyet, főjegyző; 
dr. Mikler Károly, világi egyet, aljegyző, 

egyet. törv. bíró ; 
Sztehlo Kornél, egyet, ügyész ; 
Bendl Henrik, egyet, pénztáros; 
Góbi Imre, egyet, levéltáros; 

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

Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző ; 
Belicza András, egyházi egyet, aljegyző; 
Tóth József (Fancsal), egyh. egyet, aljegyző; 
Ziermann Lajos, egyet, gyámintézeti egyházi 

elnök ; 
Draskóczy Lajos, theol. akadémiai igazgató. 

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

dr. Fischer Gyula, dr. Zergényi Jenő, dr. Pol-
ner Ödön, Rátz László; 

Horváth Sándor (paksi), Sárkány Béla, Varga 
Gyula, Balogh István, Kruttschnitt Antal, 
Dr. Kovács Sándor, Dómján Elek, Csővári 
Géza. 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: 

dr. Zsigmondy Jenő, a bányai ker. felügyelője ; 
lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni ker. 

felügyelője ; 
dr. Zelenka Lajos, a tiszai ker. felügyelője ; 
Mesterházy Ernő, a dunántúli ker. felügyelője ; 

Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke ; 
D. Raffay Sándor, a bányai 
Kiss István, a dunáninnei 

C) Egyházkerületi kiküldöttek: 

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

a) M e g b í z ó l e v é l l e l : 

Földváry Elemér, dr. Haberern J. Pál, báró 
Kaas Albert dr., Landgráf János, báró 
Prónay György; 

dr. Hittrich Ödön, dr. Osvát 

Bartos Pál, Blatniczky Pál, Broschkó G. 
Adolf, Chugyik Pál, Saguly János, D. Sze-
berényi L. Zsigmond, Törteli Lajos; 

i Gedeon, főgimn. igazgatók. 
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b) Jegyzőkö 

Arató Frigyes, dr. Csengey Gyula, Font 
Henrik, Glück Frigyes, dr. Halászy László, 
dr. Jeszenszky Elek, dr. Mészáros Gyula, 
Mikolik Kálmán, dr. Moravcsik E. Emil, 
dr. Németh Ödön, dr. Papp Elek, dr. Petrik 
Aladár, báró Prónay Dezső, dr. Rasó Lajos, 
Revaló Pál, Sárkány Ernő, Sárkány László, 
dr. Scholtz Oszkár, dr. Szeszlér Hugó, 
dr. Szigethy Lajos, dr. Szmik Lajos, 
dr. Szontágh Antal, Szűsz Lajos, dr. Zsig-
mondy Dezső, dr. Zsigmondy Géza ; 

i kivonattal : 

Gallé István, Geduly Lajos, Kálmán Rezső, 
Majba Vilmos, Noszkó István, Szeberényi 
Gusztáv. 

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

a) Megbízólevéllel: 

Csatáry Elek, dr. Händel Béla, dr. Kail 
Antal, dr. Kéler • Bertalan, Okolicsányi 
Gyula, báró Prónay Dezső, Rákóczy István, 
dr. Sztranyavszky Sándor, dr. Zelenka 
Frigyes ; 

Balogh István, Belicza András, Kardos Gyula, 
Kirchner Rezső, Meskó Károly, Pod-
hradszky János. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Draskóczy Béla, dr. Kirchner Gyula; dr. Deák János, Gáncs Aladár, Horeczky 
Aladár, Králik Ervin, Péter Henrik, Piri 
Károly, Szűcs Sándor, Sztik Gusztáv. 

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

a) Megbízólevéllel : 

Krug Lajos, Szentmártoni Radó Lajos ; Hérints Lajos, Mesterházy Sándor, Németh 
Károly, dr. Pröhle Károly, Scholtz Ödön, 
Schöll Lajos, Takács Elek. 

Arató István, Hollós János főgimn. igazgatók. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

dr. Bertha Benő, dr. Ittzés Zsigmond, Mihályi 
István, dr. Mihályi Kálmán, Mihályi Sán-
dor, dr. Raisz Sándor; 

Czipott Géza, Hanzmann Károly, Horváth 
Olivér, Kovács Zsigmond, Kutas Kálmán, 
Magyary Miklós, Pálmai Lajos, Vértesy 
Zoltán. 

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

a) Megbízólevéllel : 

dr. Foltin Endre, dr. Händel Vilmos, Hos-
tyák Albert, dr. Vietorisz József, Tom-
csányi V. Pál, Zorkóczy Samu; 

Adorján Ferenc 

Duszik Lajos, Farkas Győző, Marcsek János, 
Nemes Károly, Paulik János; 

'őgimn. igazgató. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Fűrész Sándor, Gerhard Béla, Platthy Mihály, 
dr. Schneller Károly; 

dr. Deák János, Ligeti Ede, Túróczy Zoltán. 
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1. (Sz.) A deák-téri templomban dr. Csengődy Lajos által elmondott ima után, 1. 
a gyűlést báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő a következő nagyszabású beszéddel 
nyitotta meg: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés ! 

Csak félesztendő telt el azóta, hogy szerencsém volt beiktatásom alkalmából bőveb-
ben kifejthetni azokat az irányelveket, amelyek szerint egyetemes felügyelői tisztem mun-
káját elvégezni szándékozom. Azért méltóztassanak megengedni és ne minősítsék részemről 
e közgyűlés jelentősége lekicsinylésének, ha most, nem akarván ismétlésekkel igénybevenni 
szíves figyelmüket, csak az azóta aktuálissá vált problémákkal és kérdésekkel foglalkozom. 

Az emberiség évezredes történetének egész folyamán mindig vezető probléma volt 
a hit problémája. Tehát ez nem most vált aktuálissá. De talán nem volt még idő az em-
beriség történetében soha, amelyben a hit kérdése annyira létkérdéssé vált volna, mint ez 
a kor, amelynek szerencsétlen nemzedéke mi vagyunk. Ma a veszteségek korát éljük. Rész-
ben már veszendőbe ment, részben veszni indult minden, ami érték volt e nemzedék szá-
mára, és amin szíve csüngött. Ez a materializmusba sülyedt nemzedék, emelynek ma a 
mindennapi, tagadhatatlanul nehéz megélhetés lehetőségének biztosításán felül is legfőbb 
gondja a meggazdagodás, jóllehet, a pénzértékek rohamos leromlását tapasztalva, jól tud-
hatja, hogy a földi kincs nem érték, mégis azt kergeti vakon, mert rajta csüng a szíve, 
és, ha birtokába jut, boldogtalanabb, mint nélküle volt. Félő, hogy a pénz érté-
kének zuhanása ennek a materializmusba merült nemzedéknek a lelkét is magával rántja 
a végromlásba. Jézus mondja: „Ahol a ti kincsetek van, ott van a ti szívetek is". 
(Máté 6, 21.) 

Egyedül a hit az a mentöcsolnak, amely korunk hajótöröttéit e földi lét idejére s 
az örökkévalóságra a boldogság révpartjára átmentheti. 

Ebből folyik, hogy a hit terjesztése és ápolása nemcsak egyház-, de állam- és 
társadalomépítő munka is. Ebből pedig viszont az következik, hogy az államnak és társa-
dalomnak önmagával szemben tartozó kötelessége az egyházat a hit terjesztésében és ápo-
lásában minden rendelkezésére álló eszközzel támogatni. 

Minthogy pedig az egyház egy, a katholica ecclesia, amint Pál apostol mondja: 
„Egy a test és egy a Lélek, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és 
mindeneknek Atyja, aki mindnyájunkban munkálkodik" (lásd Efezus 4, 4—6.), ha az 
egy egyháznak különböző egyházfelekezetei méltó sáfárai akarnak lenni ennek az egy 
hitnek, kell, hogy minden figyelmüket arra irányítsák és minden bennük rejlő sajátos 
energiát annak szolgálatába állítsanak, de ugyanakkor kell, hogy a másiknak ugyanazon mun-
káját is megbecsüljék és azt ugyanannak a munkának végzésében ne gyengítsék, hanem 
erősítsék. 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés, a hit ősrégi és mégis mindig problémájából 
ágaznak szét és abb.an futnak össze mindazon aktulális kérdések, amelyekről itt most 
megemlékezni kívánok. 

Az elsők között is a legelső az 1923-ik esztendő nagy egyháztörténelmi eseménye: 
a lutheránus világkonferencia, amelynek alkalmából a megnyitás napján mi is minden egyház-
községünkben könyörgő és hálaadó istentiszteletet tartottunk. Mi más hozta ezt létre, ha nem a hit 
lét- és nemlétkérdésévé válása, amely a soha fide egyházát szükségszerűleg elsősorban kellett, 
hogy sorompóba állítsa, hogy a különböző nemzeti tagozataiban rejiő, sajátos, isteni erőket egye-
sítve, harcolja meg a hitnek szép harcát, a vallásellenes és a lutheri egyház ellen irányuló, több 
oldalról jövő támadásokkal szemben. Nem szándékom helyütt részletezésekbe bocsátkozni, 
mai közgyűlésünk folyamán alkalmunk lesz még ezen nagy egyháztörténelmi eseményről 
bővebben hallani, de lehetetlen itt, ezen a helyen, meg nem emlékeznem róla. Amidőn ezt 
teszem, hálát adok a mindenható Istennek, akinek irgalmából ez az epochális esemény 
megtörténhetett, hogy a mi megcsonkított magyarhoni evangélikus egyházunknak is megengedte 
érni azt az áldásthozó örömöt, hogy, mint csonkatag is, amely letépett részei után fáj, 
sajog, így csonkán is, belekapcsolódhatott az egy testbe. Nem hallgathatom el abbeli hő 
kívánságomat, vajha annak az egy testnek,. Luther egyházának, vérkeringése át meg átjárná 
csonka tagját, a magyart is, melengetné és fokozottabb aktivitásra ösztönözné és képesítené 
a hit szolgálatában. 

Hogy magyarhoni egyházunknak a világkonferencián eddig is fontos szerep jutott, 
azért az érdem és elismerés elsősorban D. Raffay Sándor püspök úr Őméltóságát illeti, 
aki egyike volt azoknak, kik a világkonferencia gondolatát felvetették, megvalósulásá-
nak útját egyengették, kinek lelke a konferencia munkájának irányt szabott. Ez utóbbit 
főkép a világkonferencia alkalmából tartott hatalmas prédikációja által művelte. Munkájának 
méltó elismerése volt maga a tény, hogy az ünnepi prédikáció tartására őt kérték fel, nem-
különben, hogy a hetes elnöki tanácsba őt is beválasztották. A mi elismerésünk : egyházunk 
egyetemének őszinte hálája, amit nemcsak a világkonferenciával kapcsolatban, de általá-
ban a külföldi összeköttetések létesítésével és azok bölcs vezetésével is teljes mértékben 
kiérdemelt. 

í* 
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1. Magyarhoni egyházunk története is korszakos eseménnyel gazdagodott legutóbbi 
egyetemes közgyűlésünk óta. A legutóbbi közgyűlésünk által jóváhagyott szerződés alapján 
létrejött ugyanis a theológiai fakultás, mégpedig, mint a Pécsett székelő pozsonyi Erzsébet-
tudományegyetem Sopronba kihelyezett theológiai fakultása, amely a dunántúli egyházkerület 
jóvoltából addig is, amíg az állam megfelelő épületben leendő elhelyezéséről gondoskodhatik, 
a viszonyokhoz képest kielégítő otthont kapçtt Sopronban. 

Theológia^akadémiáink a fakultás felállítása következtében működésüket beszün-
tették. Nem vehetüniTlőlük/hücsút elfogódottság nélkül. Velük hazai egyhazunk: Történe-

~~fenéF~századai búcsúznak. Óhajunk csak az lehet, hogy a fakultás olyan munkát végezzen 
egyházunk érdekében, aminőt ők végeztek, és a fakultás tanárai is ugyanolyan munkát, 
aminőt eddig, mint akadémiai tanárok, végeztek. Egyelőre az ő személyük ' garancia arra 
nézve, hogy a fakultáson a tudományos és egyházias szellem nem kerül összeütközésbe 
egymással, hanem harmóniává olvad. Vajha ne érnők meg soha azt, ami például Norvé-
giában az eset, hogy az ultraliberális állami fakultás mellett a hitvalláshű hívek külön 
fakultást kényszerültek felállítani, amely ^az állami fakultás tudós, de jórészben nem 
pozitív hitű neveltjeivel szemben hívő és egyházias érzületű papokat nevel a hithű egy-
házközségek számára. 

A fakultás inkább theoretikus képzését feltétlenül praktikus semináriumi kép-
zésnek kell majd kiegészítenie. Ennek a lelkészképző semináriumnak a felállítása a közel-
jövő egyik első és legfőbb feladata. Hála külföldi protestáns testvéreinknek, akiknek az 
európai protestantizmus megmentésére alakult szervezete több millió koronát juttatott nekünk. 
Megfelelő gyümölcsöztetés mellett ugyanis ennek az összegnek kell alapul szolgálnia a 
felállítandó lelkészképző seminárium céljaira. Azt hiszem, kötelességet mulasztanánk el, 
ha a külföld e bőkezű adományáért az egyetemes egyház nevében itt erről a helyről köszö-
netet nem mondanánk. 

Az a készség, amelyet a magyar állam evangélikus egyházunkkal szemben tanú-
sított, orvosolván évtizedes sérelmünket, felállítván a theológiai fakultást, bizonysága annak, 
hogy helyesen értékeli egyházunknak állam- és társadalomépítő munkáját és azt támogatni 
is kész. Ugyanezt a készséget tapasztaltuk az államhatalom részéről a katonai egyének lelki 
gondozása kérdésének rendezése körül tett üdvös intézkedéseiből is. Amily készséggel 
ismerjük el ezt, époly fájdalmasan állapítjuk meg, hogy ezen kérdés kiépítésében nem-
csak bizonyos stagnáció, de sőt visszafejlődés állott be a lelki gondozás munkájára rendelt 
lelkészek számában bekövetkezett sajnálatos csökkentéssel. Reméljük, hogy a jövőben minden 
ezirányú intézkedés egyházunk érdekeinek figyelembevételével fog megtörténni. Megemlé-
kezvén magáról az intézményről, nem mulaszthatom el, hogy az Egyházegyetem nevében 
ne üdvözöljem tiszteletteljes és hitrokoni érzelmekkel erről a helyről az intézmény élén 
álló vezető tábori püspök^ urat, Soltész Elemér Oméltóságát, kinek működésére Istennek 
gazdag áldását k íván juk . " ' 

Reméljük, sőt elvárjuk, hogy az állam egyéb sérelmeink orvoslása és különösen 
egyházunk államsegélyének korszerű, koronánk romlását figyelembevevő felemelése kapcsán 
is azt a megértő készséget fogja tanúsítani, amelyet egyházunk egyrészt múltja és jelene, 
másrészt pedig országos törvények alapján is joggal elvárhat. 

Feltesszük, hogy az államhatalom által egyes esetekbén az egyház előzetes meg-
kérdezése nélkül, főleg tanügyi téren nem mindig az egyház javára tett intézkedések nem 
szándékosan irányoztattak az egyház érdeke és jogai ellen. Itt elsősorban a Miskolcon 
székelő eperjesi jogakadémiára gondolok, amelytől a kormány az államsegélyt egy-
házunkkal való minden előzetes megállapodás nélkül megvonta. Sérti ez egyházunk iskola-
fenntartó jogát és azt úgyszólván illuzóriussá teszi. Törvény biztosítja ugyanis egyházunknak 
azon jogot, hogy minden fokú iskolát fenntarthat és törvény kötelezi viszont az államot 
azok segélyezésére. Semmiesetre sem alkothat ezen — egyedül az állam mostoha pénz-
ügyi helyzetével és a rendkívüli körülményekkel magyarázható és menthető — tény prece-
denst a jövőre, mit e helyről megállapítani önmagunk iránti kötelességnek tartok. Ki kell 
emelnem ezen kérdés tárgyalásánál Miskolc szabadkirályi városnak és a miskolci egyház-
községnek eléggé nem méltányolható áldozatkészségét, amellyel ezen kultúrintézményünket 
megmentette és annak fennmaradását biztosította. Az ügy ilyetén kedvező elintézésében nagy 
része van a tiszai egyházkerület püspökének, Geduly Henrik püspök úr Őméltóságának, akit 
hálás elismerés illet azért is, hogy a tanítóképzőintézet további fenntartásának lehetőségét 
is biztosítani törekszik. 

Nem hagyható szó nélkül a kultuskormánynak a tanügy alsóbb fokozatain 
tett több olyan intézkedése sem, amely egyházunk érdekeit és annak tövénybiztosította 
jogait nem veszi figyelembe. E kijelentéssel kapcsolatban a kultuskormánynak a kántor-
tanítói hiványok dolgát, a vallástanárok alkalmazásának ügyét és középiskoláinkat érintő 
olyan intézkedéseire kell ráutalnom, amelyek egyházunk autonóm jogaival nem álla-
nak összhangban. Főkép azon egyházunk érdekeivel homlokegyenest ellentétben álló 
tényre, hogy a tanulók csekélyebb számára való utalással épen leggyengébb egy-
házainktól vonja meg népiskoláik államsegélyét s ezáltal ott teszi lehetetlenné az 
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iskolafenntartást, ahol arra a legégetőbb szükség volna. Reméljük, hogy egyrészt az eddigi 1. 
sérelmes esetek orvoslást nyernek, másrészt pedig a jövőben hasonló sérelmek nem kö-
vettetnek el. 

Sajnálattal nélkülözzük az államhatalom mérséklő befolyását a hazánkban meg-
döbbentő módon terjedő antiprotestáns irányzattal szemben, amely pedig nagy vesze-
delmet jelent. 

Az egyházak közötti béke megbontása s az ennek következményekép kísértő 
kultúrharc végromlásba döntené ezt az országot. Az csak természetes, hogy az egyházak 
kötelessége elsősorban a saját hitük ápolása. Mi is öntudatos, buzgó evangélikusokat akarunk 
nevelni, „akiknek evangéliumi hite egyetlen, legdrágább kincse, mert csak az, aki a maga 
hitét szereti, tudja a másokét is meggyőződésünk szerint igazán megbecsülni. Aki ez ellen 
vét, vétkezik hazája és a saját egyháza ellen, bűnös és felelős Isten és emberek előtt azért, 
hogy késik a hit és a hitből sarjadt keresztyén világnézet diadala ezen a világon. El kell 
ismernünk, hogy az egyházunkat sértő és a felekezetek közötti békét veszélyeztető egyes 

' kérdések kiküszöbölése körül tapasztaltunk a római katholikus egyház hazai vezetőinek 
részéről némi készséget, de annak hatását sajnos lerontják az olyan nagy nyilvánosság előtt 
elhangzó kijelentések, aminőkben a minap lefolyt római katholikus nagygyűlés bővelkedett. 
Ha ott „sajnálatos vegyüléknek" mondják keresztyén istentiszteletek nemzeti ünnepélyek 
alkalmából tartani szokott egymásutánját, nem csoda, ha akadnak olyanok, akik olyan kijelen-
tésekkel vélnek a magyar kultúra és nemzet ügyének szolgálni, mint amilyenek: „A protes-
táns kultúra egykében, emellett nagyhangú frázisokban, önadminisztrálásban és a magyarság 
élére törtetésben merül ki". Nem lehet itt célom e képtelenebbnél képtelenebb állításokat 
cáfolni. De szükségtelen is, hiszen azoknak írója bizonnyal ugyanúgy tudja, mint mi, hogy 
az egykés Franciaország nem protestáns, hogy a nagy magyar protestáns kultúrgócpontok — 
nem is szólva a nyugati és északi protestáns államok fölényes kultúrájáról — nem nagy-
hangú frázisokból épültek, hogy az úgynevezett „önadminisztrálás", más néven autonómia, 
szent előjog, százados vívmány, amit ők épen most szeretnének elérni 

Autonómiánk említése rávezet a legégetőbb és legsürgősebb megoldást követelő 
kérdésre, a zsinatra. Az új idők ú j viszonyokat hoztak, és az új viszonyok ú j berendez-
kedést tesznek elodázhatatlanul szükségessé. A lutheránus világban mindenütt alkotmányozó 
zsinatról és azzal kapcsolatban gyökeres alkotmányreformról hallunk. Nem bocsátkozhatom 
itt e kérdés részletes fejtegetésébe, csak a közismert, a kerületek mindenike által is meg-
állapított tényt hangsúlyozom, hogy a zsinat összehívása nem tűr halasztást nálunk sem, 
helyesebben nálunk épen nem. Ámde a zsinattartás óriási, erőnket messze felülmúló költ-
séggel járna. Annál nagyobb örömmel és hálával üdvözlöm D. Szeberényi Lajos Zsigmond 
főesperes úr Onagytiszteletűségének azon indítványát, hogy a zsinat Békéscsabán üljön össze, 
mely esetben az ottani egyházközség és annak hívei messzemenő anyagi áldozatokkal segíte-
nének megteremteni a zsinattartás anyagi feltételeit. A kérdésnek ilyenképen való megoldását 
igen jónak Ítélem, mivel más módon, anyagi erők híján, a zsinat nem volna egybehívható, 
továbbá, mivel komoly, zavartalan tanácskozásra a csendes vidéki város a fővárosnál talán 
alkalmasabbnak is fog bizonyulni, végül pedig, mert remélem, hogy Békéscsaba példája 
más, vagyonos egyházközségeket is buzdítani fog arra, hogy ez esetben a zsinat dologi 
kiadásaihoz erejükhöz képest hozzájáruljanak. 

A zsinat által végrehajtandó alkotmányreformnak olyan kereteket kell teremtenie, 
amely keretek között egyházunk híveinek összeségében hatékonyabban ápolhatja a hitet. 

Hogy ezt minden fokozatán megtehesse, meg kell teremtenünk a szükséges anyagi 
bázist is. Ehelyütt e kérdéssel kapcsolatban csak egyetemes egyházunkról szólok, amelynek 
jelentős anyagi forrásai nincsenek, miért is nem zárkózhatunk el az elől, hogy az 
egyetemes egyház szükségleteinek esetleges adózási úton való fedezéséről gondoskodjunk. 
Ez a kérdés olyan eminens fontossággal bír és oly sürgős, hogy nézetem szerint annak 
zsinaton történendő végleges megoldását az egyetemes egyház be sem várhatja, hanem 
a mai közgyűlés megbízásából a pénzügyi bizottságnak kell keresnie, ha nem is vég-
leges, de legalább is olyan átmeneti megoldást, amely az egyetemes egyházat a mai nehéz 
időkön át segíti. 

Nyugdíjasaink kétségbeejtő helyzetének javítása ugyancsak nem tűr halasztást. 
Az államnak is kötelessége e pontban a lehetőség határain is túlmenő segítséget 

nyújtani, de nem lehet és nem szabad csak az államra számítanunk, magunknak is kész-
nek kell lennünk minden áldozatra. A segítés módozatainak megvitatása a közgyűlés feladatai 
közé tartozik. Különösen figyelmébe ajánlom a közgyűlésnek azt a felmerült dicséretreméltó 
eszmét, hogy mindenki, aki javadalmát természetben kapja, békebeli nyugdíjintézeti járulékát 
búzában fizesse be. Ugyanígy az egyházközségek is. Ennek keresztülvitele nagyban meg-
könnyítené a nyugdíjintézet és vele nyomorgó nyugdíjasaink helyzetét. Rá is szolgáltak 
erre derék nyugdíjasaink, akik egész életüket egyházunk szolgálatába állították. A hit harcá-
nak megrokkant bajnokait és azoknak hátramaradottait ellátni egyházunknak legelemibb 
kötelessége. 

A hitnek és magyarhoni evang. egyházunknak egy korban előrehaladott, de — 
hála a Gondviselésnek — testi és szellemi erejének teljességében levő, nagyérdemű bajno-
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1—3. káról kell ma megemlékeznünk, báró Prónay Dezső tiszteletbeli egyetemes felügyelő úr 
Őméltóságáról, aki e hó 22-én töltötte be 75-ik életévét és aki negyven esztendővel ezelőtt 
választatott meg egyetemes felügyelővé. A magyar lutherániának legtipikusabb alakja ő. 
Ha róla beszélünk, ha magunk előtt látjuk nemes alakját, mintha nem is a gyászos jelen-
ben élnénk, hanem rég letűnt, nagy idők legendás alakjai kelnének új életre előttünk. 
Dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő úr Őméltósága azáltal, hogy báró Prónay Dezső 
emlékiratait és beszédeit kiadta, nagy erkölcsi kötelességet vett le az egyház válláról, amiért 
őt egyházunk őszinte hálája és elismerése méltán megilleti. De egyházunknak is marad még 
egy nagy kötelessége : Őméltóságának a képét megfestetni. Indítványozom is ennek elvben 
való elhatározását. Legfőbb kötelességünk pedig mindnyájunknak nem is vele, hanem egy-
házunkkal szemben azon az úton járni, amelyen báró Prónay Dezső járt egész eddigi életén 
keresztül, mert ez az út az egyház jövőjének az útja. Áldja meg a hit jubiláló bajnokát 
az Úr esztendőknek sokaságával és teljes földi boldogsággal. 

Kedves kötelességet teljesítek, amidőn megemlítem azon örvendetes eseményt, hogy 
a Kormányzó Úr Őfőméltósága egyetemes egyházunk főjegyzőjét, dr. Szelényi Aladár urat, 
egyházunk szolgálatában szerzett érdemeinek elismeréseül kormányfőtanácsossá méltóztatott 
kinevezni. Érdemes férfiút ért a legmagasabb kitüntetés. És igazi érdemeket jutalmazott. 
Dr. Szelényi Aladár példaképe annak a világi férfiúnak, aki szerényen és serényen és minden 
hátsógondolat nélkül csak az ügyért magáért dolgozik, fárad A földi kitüntetésnél értékesebb, 
drágább, maradandóbb jutalmát az egyház Urától vegye ! 

Tisztelettel és bizalommal üdvözlöm Mesterházy Ernő úr Őméltóságát, mint a 
dunántúli egyházkerület újonnan megválasztott felügyelőjét. Egyházkerületének szinte egy-
hangú bizalomnyilvánítása legyen számára erőforrás tisztének végzésében. Nyerjen benne a 
dunántúli egyházkerület olyan világi vezért, aki a kerület nagyérdemű, ékesszavú püspö-
kével, Kapi Béla úr Őméltóságával, egyetértésben és az általa képviselt szellemben vezér-
kedik a hit harcában. 

Isten segítse mindazokat, akik a hit mindenekfelett szent ügyének szolgálatában 
állnak, hogy ebben a szolgálatban hűséggel megálljanak. 

Segítse meg egyetemes közgyűlésünket is, hogy minden, amit itt végzendők 
vagyunk, történjék az apostol híres fejezetének felirata szerint: „hit által!" 

Ilyen értelemben köszöntve a megjelenteket, 1923-ik évi rendes egyetemes köz-
gyűlésünket megnyitottnak nyilvánítom ! 

Az egyetemes közgyűlés nagy érdeklődéssel és tetszéssel fogadván a 
beszédet, azt egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvétetni rendelte. 

2. (Sz.) Egyetemes felügyelő — a jegyzői kar bejelentése nyomán, hogy az egyház-
kerületek küldöttei kellő számú megbízólevelet mutattak be és hogy a határozatképes számban 
megjelentek jegyzéke összeállíttatott — a közgyűlést megalakultnak jelenti ki. 

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

a közgyűlés az elnökség elnöklete mellett a jegyzői karon kívül kiküldi 
D. Raffay Sándor, dr. Kéler Zoltán, dr. Rásó Lajos, Broschko Gusztáv Adolf és 
Blatniczky Pál közgyűlési tagokat. 

3. (Sz.) Napirend előtt szólásra jelentkezik Soltész Elemér prot. tábori püspök és 
az egyet, felügyelő üdvözlésére következőleg válaszol : 

Méltóságos Egyetemes Felügyelő Úr! 

Főtiszteletű és Méltóságos Egyetemes Közgyűlés ! 

Hálás szívvel mondok köszönetet azért a megbecsülő szeretetért, amely Őméltósága, 
az egyetemes felügyelő úr, meleg üdvözlő szavain át a főtiszteletű közgyűlés részéről 
felém sugárzik. 

Jól tudom, hogy ez a kedves fogadtatás, amelyre én még rá nem szolgálhattam, 
tulajdonképen az általam ezidőszerint betöltött állásnak szól. Legyen szabad azért pár 
szóval rámutatnom, hogyan fogom én föl jövendő hivatásomat. 

Azt gondolom, állásom kiváltképen való kötelességemmé teszi, hogy a keresztyén 
felekezetek közt a lelki egység lehető megvalósulását munkáljam. 

E cél.felé törekvés a római katholikus egyházzal való viszonylatban ma kétség-
telenül sokkal nehezebb föladatnak látszik, mint például pár évvel ezelőtt látszott. Valóban, 
a róm. kath. nagygyűlésen a napokban elhangzott némely nyilatkozatok minden másra 
inkább alkalmasok volnának, mint arra, hogy a keresztyén felekezeteket közelebb hozzák 
egymáshoz. E nyilatkozatokat olvasván, csodálkozva tesszük föl a kérdéseket : Ha szegény 
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hazánk boldogságának conditio ôine qua non-ja a magyarság yallási egysége, miért hogy 3—4. 
a vallásilag egységes magyar nemzet nem tudta volt megakadályozni a mohii pusztulást 
és a mohácsi katasztrófát ? És ugyan miért kellett a XVI. század végén újra kialakult val-
lási egységet megbontani az ellenreformációval ? Vájjon, ha ez a világégés itt Európa szívé-
ben egy hatalmas,- egységes protestáns magyar nemzetet talál vala, megeshetett volna-e 
rajtunk a földaraboltatásnak ez a gyalázata? Avagy a róm. kath. vallás nemzetvédő, állam-
fenntartó erejét csakugyan nem lehet másképen igazolni, mint nemzetünk és irodalmunk 
történetének teljes átírásával, megcáfolhatatlan történeti tények letagadásával, nemzeti szabad-
sághőseinknek lázadókká, hazaárulókká bélyegzésével ? És hát csonka hazánk területi épségé-
nek visszaállítása, sőt talán az erre irányuló reménység is a szentszék által támogatott 
római egyház privilégiuma volna? . . . 

Mi ezekre a .kérdésekre lehető higgadtsággal' adjunk félre nem érthető, határozott 
választ. Egy pillanatig sem szabad föltennünk, hogy azokkal a türelmetlen, tapintatlan és 
tévedésektől duzzadó nyilatkozatokkal a magyar római kathoiikusok igazi értelmisége egyetért. 
Mi tudjuk, hogy ez az értelmiség válságos időkben mindig ott volt és ott lesz található a 
nemzeti és lelkiismereti szabadságért küzdő protestánsok táborában. És mi sokkal jobb 
véleménnyel vagyunk a magyar római katholikus intelligencia felől, mint az az előkelő idegen, 
aki őt azonnal a vallási közöny martalékának hajlandó tekinteni, mihelyt egy protestáns 
pásztor imádságát vagy beszédét meghallgatta. . . A türelmetlenséget fegyverezzük le elfogy-
hatatlan türelemmel, a tévedéseket pedig igazítsuk meg tapintatos gyöngédséggel. Hiszen 
tévedni emberi dolog ; elvégre nemcsak mi tévedhetünk és Augustinus mondása bizonyára 
minket is kötelez : irtsuk a tévedéseket, legyünk kíméletesek a tévedőkkel szemben . . . 

Én örvendek annak, hogy a magyar róm. kath. egyház kebelében egy idő óta 
valami nagyszabású ébredés jelei mutatkoznak. Örvendek és a protestantizmus szellemi 
diadalát látom abban, hogy róm. kath. testvéreink magukévá tették a mi régi, kipróbált 
fegyvereinket: az igehirdetést, a sajtót, az iskolákat és védekeznek és támadnak azokkal. 
Fegyvertelenül azért mi sem maradunk: „hoz eleget az ellenség, majd elvesszük tőle!" 
Ám a vallásos elvek és meggyőződések leghevesebb harcában se feledjük, hogy egy haza 
gyermekei, egy nemzet fiai, egy Krisztus megváltottai vagyunk, akiknek igazában nem 
volna szabad egymással másban viaskodnunk, mint abban : ki tud nagyobb, önzetlenebb, 
tökéletesebb áldozatot hozni az ő atyjafiaiért? (1. Ján. 3, 16.) 

Ami már a két protestáns egyház egymáshoz való viszonyát illeti, az a meggyőző-
désem — és ez fogja vezetni minden lépésemet — hogy miközöttünk igazán nincs semmi 
akadálya a legteljesebb lelki harmóniának. 

Eszembe jut, hogy ifjú theológus koromban nagy vitát rendeztünk volt eme kérdés 
fölött: Kívánatos-e a két prot. egyház egyesítése hazánkban úgy, amint az Németországban 

-történt? Reám a nemleges oldal vitatását bízták a barátaim és én teljes meggyőződéssel 
vitattam, hogy a két prot. egyház egyesítése nem kívánatos. Ma is ezt vallom. Mert a két 
protestáns egyház által kitermelt és forgalomba hozott sajátos értékeknek a szépsége csak 
•elszíntelednék, gazdagsága csak megszegényednék a. mesterséges, külső egyesítés által. Míg 
így, békében jó testvérek, harcban hűséges fegyvertársak, két fronton kettőzött erővel épít-
hetjük Sión unkát, szolgálhatjuk hazánkat s verhetjük vissza hazánk és az evangéliumi 
tiszta hit bárhonnan támadó ellenségeit. 

A minap Sárospatakon tartott országos-református lelkészi konferencián azt mon-
dotta egyik jelesünk, hogy „a mi lutheránus testvéreink talán sehol másutt nem annyira 
kálvinisták, mint Magyarországon". Ez az eredeti megállapítás annyiban mindenesetre találó, 
hogy mi, reformátusok és evangélikusok, igen-igen közel állunk egymáshoz. Viszont sze 
retnék igazságot szolgáltatni az én kedves lutheránus testvéreimnek, mikor megkockáztatom-
azt a véleményt, hogy az úgynevezett kálvinista vastagnyakúságot mi tulajdonképen a 
lutheránusoktól sajátítottuk ki, mert igazában ez inkább őket jellemző tulajdonság. Értem 
alatta nem azt a hajthatatlan magatartást, mely valamikor a reformáció másik táborában 
fölfedezett más szellemmel való minden közösséget ridegen visszautasított; hanem azt az 
ingathatatlan jellemszilárdságot, meg nem félemlíthető akaraterőt, mely Luther ajkaira az 
„itt állok, másként nem tehetek" fölséges nyilatkozatát adta. Ha ebben a jellemszilárdságban, 
ennek az akaraterőnek a megmutatásában s a Krisztus lelki szolgálatában egyek tudunk és 
akarunk lenni: a pokol kapui sem vesznek rajtunk diadalmat (Mt. 16, 18.) . . . 

De nem szeretnék visszaélni a főtiszteletű egyetemes közgyűlés megtisztelő figyel-
mével. Azt az egyet kérem még csupán, hogy közös célra irányuló munkámban méltóz-
tassék megajándékozni teljes bizalmával. 

Büszke vagyok rá, hogy — úgy érzem — jogom van kérni ezt a bizalmat. 
Boldog leszek, ha arra magamat érdemessé is tudom tenni. 

Az egyet, közgyűlés ezen üdvözlést köszönettel tudomásul veszi és azt 
egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvéteti. 

4. (Sz.) Ezután Kapi Béla püspök jelentkezik szólásra és az elnöki megnyitó 
kapcsán ékes szavakban emlékszik meg báró Prónay Dezső örökös tiszteletbeli egyetemes 
felügyelő érdemeiről annak 75-ik születési évfordulója alkalmából, 
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4—6. Az egyetemes közgyűlés általános tetszéssel kísérvén ezen megemlékezést, 
báró Prónay Dezső iránti tiszteletének és ragaszkodásának jegyzőkönyvileg is 

'kifejezést ad. 

5. (Sz.) Ezután Mesterházy Ernő újonan megválasztott kerületi felügyelő mond 
köszönetet az egyet, felügyelő megnyitó beszédében foglalt üdvözlésért, 

melyhez az egyetemes közgyűlés is egyhangúan hozzájárul. 

6. (Sz.) Egyet, felügyelő ezután bejelentvén, hogy dr. Zsigmondy Jenő ker. 
felügyelő betegség folytán akadályozva lévén a megjelenésben, magát írásban kimentette, 
beterjeszti és felolvastatja következő évi hivatalos jelentését: 

Egyetemes felügyelői évi 'jelentésemet a következőkben van szerencsém a Mél-
tóságos és Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés elé terjeszteni. 

A lefolyt közigazgatási évet három nagy esemény írta be lutherániánk történe-
tébe, amelyekről épen egyházhistóriai jelentőségüknél fogva érdemben már elnöki meg-
nyitómban megemlékeztem. 

A lutheránus világkonferencia az első. Az arról eddig mondottakhoz még a 
következőket kell itt hozzáfűznöm. Megkerestem volt körlevélben a püspök urakat aziránt, 
hogy, mint a világ minden evangélikus templomában, a mi templomainkban is könyörgő 
és hálaadó istentisztelet tartassék a megnyitás napján, augusztus 19-én. A konferencia 
Eisenachban folyt le augusztus 19-től augusztus 25-éig. A konferencián D. Raffay Sándor 
püspök vezetése mellett résztvettek: báró Kaas Albert dr., dr. Szelényi Aladár, dr. Pröhle 
Károly és Kuthy Dezső. Farkas Győző, debreceni lelkész, aki ugyanabban az időben bei-
missziói tanulmányúton volt Németországban, szintén megjelent a világgyűlésen. 

A theológiai fakultás felállítása Ugyancsak korszakalkotó esemény. A fakultás 
alapítólevelének bővebb ismertetésére nem terjeszkedem ki, miután az ezévi rendkívüli 
közgyűlésünk jegyzőkönyvében, mint függelék, egész terjedelmében közzé lett téve. A hit-
tudományi kar tanári állásaira kiírt pályázat szövege a kultuskormánnyal és az Erzsébet-
tudományegyetemmel egyetértésben nyert megállapítást. A tanári^állásokra a következők 

~ti£Jí£Zt£ttelL_kL, Az ószövetségi írásmagyarázat és theológia tanszékére: dr. Deák János, 
az újszövetségi írásmagyarázat és theológiai tanszék rendkívüli tanára lett Kiss Jenő, a rend-
szeres theológia tanszékére: dr. Pröhle Károly, az egyetemes keresztyén egyháztörténelmi 
tanszékre: Payr Sándor, a gyakorlati theológia tanszékére: Stráner Vilmos, az egyházi 
jog és magyar protestáns egyháztörténet tanszékére: D. Kovács Sándor, a vallástörténet, 
vallásbölcsészet és neveléstudomány tanszéke betöltetlen, az újszövetségi írásmagyarázat 
és a rendszeres theológia segédtudományai tanszéke betöltetlen. A theológiai fakultás 
elhelyezkedésének kérdésében a kultuskormány az Erzsébet-tudományegyetem és egy-
házunk részéről közös bizottság szállt ki Sopronba. Sajnos, ugyanakkor külföldön tartóz-
kodván, nem lehettem ott jelen. A helyszíni szemle eredményekép a bizottság egyelőre egy-
hangúlag alkalmasnak ítélte a dunántúli egyházkerület által a liceum épületében ideiglene-
sen felajánlott helyiségeket addig, míg az állam a fakultásnak méltóképen leendő elhelye-
zéséről gondoskodhatik. 

A theológiai fakultás felállítása következtében theológiai akadémiánkat az egyház 
szünetelteti. Ennek a kérdésnek véleményes előkészítésére az egyetemes alkotmány- és 
jogügyi bizottság D. Raffay Sándor püspök, mint pozsonyi theológiai akadémiai kisbizott-
sági elnök, elnöklete alatt a négy kerület egy-egy képviselőjéből álló liquidáló bizottságot 
küldött ki, melynek javaslata mai közgyűlésünk elé kerül. Az egyetemes gyűlésre csak a 
pozsonyi theológiai akadémia ügye tartozik, mert a másik kettőre nézve a fenntartó kerü-
letek közgyűlése az illetékes döntő fórum. A theológiai akadémia liquidálása kérdésével 
kapcsolatban kell majd a theológiai fakultásra ki nem nevezett Draskóczy Lajos és dr. Sze-
lényi Ödön theológiai akadémia tanárok sorsát illetőleg állást foglalni. 

A hittudományi kar megalakulása alkalmából üdvözlő iratot intézett hozzám, 
amelyben hangsúlyozza, hogy egyházunk szellemében és érdekében kíván működni. Ezt 
nagyon örvendetes és fontos nyilatkozatnak tartom. A kar dékánja Stráner Vilmos, pro-
dékánja pedig dr. Pröhle Károly lett. A m. kir. Erzsébet-tudományegyetem ünnepélyes „meg-
nyitása október 14-én volt Pécsett. Egyházunkat felkérésemre Kapi Béla püspök úr Őmél-
tósága volt szíves képviselni fakultás megnyitása november 11-én Sopronban játszódik 
leL m i n t j í z egyetem ünnepe. Azon egyházunk képviseletében magam is meg~togok jelenni?" 

AT tábori püspökség rég vajúdó kérdésének megoldása is a történelmi események 
sorába tartozik. Ennek az.ügynek rendezése református testvéreinkkel közös intézményeinket 
szaporította egy igen fontos szervvel. A protestáns tábori püspök, akit az illetékes refor-
mátus, illetve evangélikus egyetemes közgyűlés három jelöltje közül az államfő nevez ki, 
felváltva lesz református, illetve evangélikus. Az első protestáns tábori püspök kinevezése 
meg is történt, mégpedig Soltész Elemér úr Őméltósága, volt nagybányai református lelkész 
személyében. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministériumban \\b. ügyosztály létesült, 
mint a m. kir. honvédség protestáns egyéneinek lelki ügyeit intéző osztály, amelynek veze-
tője a protestáns tábori püspök. A püspökségi irodaigazgató Taubinger Rezső evangélikus 
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esperes lett. Az alkalmazott lelkészi kar a létszámcsökkentés következtében három taggal 6. 
kevesbedett. Ezt annál is sajnálatosabbnak tartom, mert ugyanazzal a pénzügyi leromlással 
arányban, amellyel az állam ezt az elbocsátást indokolja, sülyedt népünk erkölcsi nívója 
is, ami inkább létszámemelést tenne szükségessé ezen a téren. Nagyon kívánatos volna, 
hogy minden dandár területén alkalmaztassák egy a honvédség evangélikus egyéneinek 
lelkigondozását végző evangélikus lelkész. 

Külföldi protestáns testvéreinkkel a kapcsolat közös szervek megteremtése által 
jelentékenyen mélyült. Az ezévi rendkívüli közgyűlés megbízta az elnökséget, hogy a 
Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszövetsége magyar osztályának tagjait jelölje ki. 
A bizottság az elnökség intézkedése következtében a következő tagokból alakult meg : 
báró Radvánszky Albert, Geduly Henrik, Kapi Béla, D. Raffay Sándor, dr. Kéler Zoltán, 
báró Kaas Albert, dr. Szelényi Aladár, dr. Polner Ödön, D. Kovács Sándor, dr. Rasó Lajos 
és Kuthy Dezső rendes tagok, Landgráf János, dr. Pröhle Károly, dr. Pröhle Vilmos és 
Ziermann Lajos póttagok. A Protestáns Közös Segélyzőbizottság magyar osztálya pedig az 
ugyanazon közgyűléstől vett megbízás alapján ugyancsak az elnökség által eszközölt tag-
kijelölés eredményekép így alakult meg: báró Radvánszky Albert, D. Raffay Sándor, báró 
Kaas. Albert és Kuthy Dezső rendes tagok, továbbá Landgráf János, dr. Pröhle Károly, 
dr. Pröhle Vilmos és Ziermann Lajos póttagok. Itt kell megemlítenem az örvendetes tényt, 
hogy ennek az európai protestantizmus anyagi megsegítésére alakult segélyzőbizottságnak 
már áldásaiban is részesültünk. Két ízben is érkezett legutóbbi közgyűlésünk óta adomány, 
mégpedig először 6.347,897 korona, amely gyümölcsözőleg elhelyeztetvén, a felállítandó 
lelkészképző seminárium céljait szolgálandja, mindössze kamataiból vonatott el 115,900 
korona a Luther-Szövetség sajtóorgánumának, az Evangélikusok Lapjának, segélyezésére. 
A második 2900 frank összeget kitett segélyből 300 frankot a Luther-Társaság kapott 
szokoltartozásának fedezésére, 200 frankot pedig a Luther-Szövetség. A fennmaradt összeg 
a semináriumi alaphoz csatoltatott. 

Egyházunk erősen rá is szorult a segélyezésre. Pénzértékünk rohamos leromlása 
válságos anyagi helyzetbe juttatta egyházunkat. Sajnos azonban, az államsegély felemelése 
tárgyában tett felterjesztéseink eddig még, az utolsó percben, úgyszólván a 12-ik órában, 
tudomásunkra hozott újabb kiutalással sem hozták meg a méltán várt eredményt. Elvár-
juk, hogy az állam egyházunk jogos igényeit továbbra is fokozottabb mértékben kielégíti 
és ezáltal egyházunk háztartásának már-már bekövetkezett felborulását megakadályozza. 
A lelkészi kongrua ügye is feltétlen rendezést követel. Hogy segédlelkészi kongrua címén 
még mindig évi 21,000 koronát utalványoz a kormány egész segédlelkészi kongruaszük-
ségletünk fedezésére, az teljesen tarthatatlan helyzet és a fizetéskiegészítés ügyét szinte 
illuzóriussá teszi. Ugyanígy áll a dolog a nyugdíjas lelkészek, özvegyek és árvák segélye-
zésével. Igényeink kielégítését annál is jogosabban elvárhatjuk, miután ezt a jogot szár 
munkra országos törvény biztosítja. 

Az iskolaügy terén egyházunk életében nagy és sok tekintetben szomorú jelentő-
ségű az államkormánynak a „kisebb népességű" elemi iskolák tanítóitól elvonandó állam-
segélyekre vonatkozó rendelkezése. Itt csak az a megnyugtató jelenség, hogy a kormány 
ez eljárás során — saját nyilatkozata szerint — az egyházi főhatóság tudtával kíván intézkedni. 

Megnyugtató a ministernek arra vonatkozó leirata is, hogy esetenként hajlandó 
tárgyalni s revízió alá venni ama tanítók javadalmi jegyzőkönyvét, akik lévitai feladatot is 
teljesítenek s e tárgyalás során a lévitai és tanítói fizetést elkülöníteni. 

Igen fontos a ministernek október 15-én megjelent rendelete, mely az önálló és 
óraadó hitoktatók helyzetét rendezi s képesítésüknek megfelelő díjazásukról gondoskodik. 
Sok tekintetben megnyugtató e rendelet s haladást jelent, de vannak a „kisebbségi egy-
házakéra nézve olyan káros intézkedései, melyeket az egyetemes gyűlésnek mérlegelnie 
és esetleg a közös protestáns bizottság útján a kormánynál megváltoztatásukat sürgetnie 
bizonyára szükséges lesz. 

Ezzel kapcsolatban kell állania a vallástanítás reformjára vonatkozó munkálatok-
nak és a hitoktatók pragmatikájának, amikkel a vallástanítási és tanügyi bizottságok már 
foglalkoznak is. 

Fontos kérdés a három tanítóképzőnek az egyetemes egyház által leendő eset-
leges átvétele és megfelelő székhelyekre áthelyezése. Ezekkel a kérdésekkel mind a négy 
egyházkerület foglalkozni fog. 

Az iskolaügy terén vannak a ministernek autonómiánkra vagy egyházunkra s 
egyházi alkalmazottainkra nézve sérelmes rendelkezései. Ezekre a kormányhoz, illetve minis-
terhez intézendő feliratban rámutatnunk szükséges lesz. 

Megemlítendőnek tartom, hogy a lefolyt közigazgatási év folyamán két jelölt tett 
theológiai tanári vizsgát. Mégpedig Kiss Jenő, soproni theológiai akadéma tanár és Karner 
Frigyes, pécsi hitoktató, mindkettő az újtestámentomi tudományokból. 

A lelkészsegélyezési-alap bizottság által kiosztásra ' került az elmúlt évben 38. gyer-
mek után 76,000 korona rendes-, 11 gyermek után 22,000 korona rendkívüli-, továbbá 3 tag 
részére összesen 10,000 korona kivételes-, illetve különleges segély. 
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7. Az Evang. Tanítók és Tanárok Országos Egyesülete részére évkönyvének kiadási 
költségeire 46,700 korona segélyt folyósítottunk. 

Bejelentem, hogy az egyet, egyház tisztviselői karának mandátuma lejár, meg kell 
ejtenünk az új választást. Amidőn a tisztviselői karnak, valamint a bizottságok tagjainak 
nehéz időben teljesített hűséges szolgálataikért hálás köszönetet mondok, kívánom, hogy 
az újból megválasztandó és újonnan választandó tisztviselők és bizottsági tagok az övéké-
hez hasonló buzgalommal az övékéhez hasonló áldásos munkát végezzenek. 

Egyetemes egyházunk egyik buzgó munkásától, Kaczián János főesperes úrtól, 
. aki legutóbb nyugdíjintézetünk ügyeit vitte nehéz viszon}'ok között, az élet és halál Ura 

vonta meg e földi életre szólt mandátumot az elmúlt közigazgatási év folyamán. Jegyző-
könyvben megörökítendő emlékét szívünkben is híven megőrizzük és kívánjuk, hogy a. 
hozzá tért lélekhez így szóljon az Úr: „Jól vagyon hű és igaz szolgám, kevesen hű valál, 
sokra bízlak eztán". 

Meg kell még emlékeznem a lefolyt évben lejátszódott nagyobb ünnepélyekről, 
amelyeken egyetemes egyházunk is képviseltette magát. Ilyen volt dr. Mágocsy-Dietz Sándor 
egyetemes tanügyi bizottsági elnök úrnak negyvenéves tanári jubileuma, amelynek ünnepén 
egyházunkat, távollétem folytán, D. Raffay Sándor püspök úr volt szíves képviselni. Továbbá 
a fasori főgimnázium 100 esztendős jubileuma, amelyen személyesen vettem részt, mint 
egyetemes egyházunk képviselője. Mesterházy Ernő dunántúli egyházkerületi felügyelő úr 
beiktatásán Sopronban egyetemes egyházunk képviseletében szintén jelen voltam és úgy a 
főgimnázium jubileumán, mint e beiktató ünnepélyen tolmácsoltam egyet, egyházunk 
üdvkívánatait. 

Nem fejezhetném be egyetemes felügyelői jelentésemet annak megemlítése nélkül, 
* hogy a most folyó év az evangélikus egyházi ének megszületésének négyszázados jubileumi 
esztendeje. Mérhetetlen áldás áradt az evangélikus egyházi énekből az emberiségre. Szüle-
tése évét lehetetlen szó nélkül elmúlni hagyni. Emléke jegyzőkönyvünkben is meg kell 
hogy örökíttessék. Hála legyen az evangélium Istenének minden áldásért, ami e drága 
adományából az emberiség számára származott. Adná Isten, hogy népünk olyan énekes-
kedvű néppé válnék, mint atyáink voltak és Luther énekeitől lenne hangos ismét a világ. 
Meg is változnék akkor a világ, s egy új, szebb, jobb világban boldogabb lenne hazánk és 
egyházunk is. 

Úgy legyen ! Ezzel a kívánsággal zárom évi jelentésemet. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelői jelentést és annak külön 
határozatot nem igénylő pontjait tudomásul veszi. 

7. (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán elsőnek D. Raffay Sándor püspök jelentkezik 
szólásra és az alábbi nyilatkozatot teszi válaszul a róm. kath. nagygyűlésen a protestáns 
egyházak ellen elhangzott támadásokra: i 

Főtisztelendő és Méltóságos Egyetemes Közgyűlés ! 

Úgy érzem, nem mehetünk el némán a nemrégiben impozáns keretek közt meg-
tartott XV. Országos Katholikus Nagygyűlés eseményei mellett. Ha hozzászólunk, remény-
lem nem a jogtalan beavatkozás vádját keltjük fel magunk ellen, hanem inkább csak a 
Nagygyűlés jelentőségéről teszünk a magunk körében is tanúbizonyságot. S ezzel meg kell 
tisztelnünk a nálunknál hatalmasabb és idősebb testvért, akinek nemzetépítő történelmi 
hivatását és szerepét mi is készséggel elismerjük. De ezért a testvéri elismerésért viszont 
mi is jogosan elvárjuk, hogy rólunk s történelmi jelentőségünkről és a velük együtt-
munkálni kész testvéri hajlandóságainkról az ilyen nagy nyilvánosságú és milliókra hatást 
gyakorolni kívánó gyűléseken több tisztelettel és a testvért megillető kímélettel beszéljenek. 
Ezt egyházunk múltja, nemes hagyományai, tisztes munkája és a nemzeti kultúra szol-
gálatában végzett fáradozásai egyaránt megkövetelik. 

Az első tehát, amit szóvá kell tennem, az a szeretetlen, bántó és fájó hang, mely 
a XV. Országos Katholikus Nagygyűlés folyamán a rólunk való megemlékezések során 
állancfóan megnyilatkozott. Nem én mondom, hanem a nemzeti élet és nemzeti ideálok 
szolgálatában és hangoztatásában mindenkor példásan emelkedett és elfogulatlan jó öreg 
Budapesti Hirlap állapította meg, hogy a XV. Országos Kath. Nagygyűlésen „a beszédek 
közt kevés volt az egyetemes, több volt a — közönséges". Szomorú megállapítás ez, s 
nekünk annál fájóbb, mert amely közönséges beszédnek éle is volt, az a mi önérzetünket 
igyekezett megsebezni és nem egyszer érintette a felekezetközi béke megszentelt határait. 

Az ilyen hang azonban sem a Krisztus híveihez, sem a most keserves gyász 
igája alatt nyögő nemzet gyermekeihez nem illő. Midőn evangéliumi öntudatunkban mélyen 
megsértve tiltakozunk nyilvános megtámadtatásunk ellen, egyúttal szeretettel és tisztelettel 
kérjük katholikus atyánkfiait, hogyha másért nem : a kínos magyar jelen és az aggasztó 
jövendő érdekében, ne gúnyolják ki, ne lökjék félre, de ne is kicsinyeljék le azt a becsü-
letes és tiszta testvéri jobbot, melyet nehéz időkben bizalommal feléjük nyujtottunk s 
melyet mi még nem vontunk vissza s nem is akarunk visszavonni addig, míg együttesen 
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fel nem építettük a rombadőlt hazát, vagy míg azt szeretettel el nem utasítják. Mi nem 7—9 
akarjuk a kultúrharcot, s ha netalán mégis ránk kényszerítenék, keresztyén és magyar 
lelkünk mélységes fájdalmával volnánk kénytelenek azt becsülettel megvívni. Ettől azon--
ban mentsen meg bennünket a szeretet Istene! 

Nem hagyhatom szó nélkül azokat a gyanúsításokat sem, melyek úgy a XV. Orszá-
gos Katholikus Nagygyűlésen, mint különböző lapokban is a földbirtokreformmal kapcso-
latban érték egyházunkat. Megállapítom, hogy köztünk soha senki és sehol nem tett olyasféle 
kijelentést, mintha mi a róm. kath. egyház birtokában lévő földekre áhítoznánk. Honnét 
ered hát az ettől való félelem? Elmondom történeti hűséggel. 

Mikor a Károlyi-uralom idején egészen komoly formában felmerült a birtokok 
felosztásának a terve s a protestáns egyházaknak az 1848. évi XX. t.-c. alapján támaszt-
ható jogigénye a katholikus autonómia létesítésével kapcsolatosan az Apponyi-féle tervezet 
keretében szőnyegre került, akkor országos tekintélyű kath. vezérpolitikus is, döntő jelen-
tőségű kath. egyházi férfiú is azt javasolta nekem, hogy a protestáns egyházak jelentsék 
be igényüket a kath. egyháztól elveendő birtokok egy részére, mert ha már egyszer meg 
kell válni ezektől a birtokoktól, szívesebben látják, hogy keresztyén egyházak kezében 
maradjanak, mint hogy idegen elemek idegen célokra harácsolják el. Ha most kath. részről 
szükségesnek látják ennek a lehetőségnek és ennek a szempontnak a tiltakozó hangozta-
tását, úgy ennek oka nem lehet más, mint csak az attól való aggodalom, hogy a nehéz 
időkben felajánlott megoldási módot esetleg eszünkbe jut feleleveníteni. Azt hiszem, mind-
nyájunk nevében megnyugtathatom az aggódókat, hogy nekünk nem a kath. egyházzal, 
hanem az állámmal szemben vannak igényeink. Nekünk is van jogunk élni, de mi a más.-
tányérjáEQL-nfiCl_.szoktuk levenni a falatokat. ViszönF~Jőggal elvárhatjuk, hogy akinek van 
betevő falatja, ha már meg nem osztja testvéri szívvel a nélkülözővel, legalább ne üsse 
ki az éhező kezéből a maga sovány kenyerét. 

Végül még csak egyet. 
Mi még most is elkövetünk minden lehetőt a testvéri békés együttélés biztosí-

tására — a nemzet érdekéért, mert a ker. egyházak nyilt vagy titkolt harcát -végzetesnek 
tartjuk. S ebben számítunk a higgadt és józan ítéletű kath. közvélemény testvéri támoga-
tására és azt kérjük is teljes bizalommal. Ha mégis a szeretetlenek és a kíméletlenek jut-
nának érvényre és felidéznék az átkos testvérharcot, akkor annak minden következményeiért 
és szenvedéseért azokat tesszük felelőssé, akik azt könnyelműen felidézik és meggondolat-
lanul szítják. 

Az egyetemes közgyűlés ezen kijelentéseket helyesléssel kísérve, azok-
nak tartalmát magáévá teszi. 

8. (Sz.) Közben megjelenvén a gyűlésben báró Prónay Dezső, kísérve a köz-
gyűlés tagjainak kitörő üdvözlésétől, az egyet, felügyelő újból üdvözli őt a megnyitó beszé-
dében foglaltak értelmében, amely üdvözlésért báró Prónay Dezső örökös tiszteletbeli 
egyetemes felügyelő meleg szavakban köszönetet mond. 

9. (Sz.) Az elnöki megnyitó és elnöki jelentés kapcsán dr. Rásó Lajos a külön-
böző keresztyén egyházak világi elemei közötti felekezeti szétkülönülés ellen emeli fel szavát, 
dr. Pröhle Károly theol. fak. tanár az új fakultás nevében üdvözli az egyetemes egyházat 
és azt az egyház bizalmába ajánlja. Duszik Lajos dr. Szelényi Ödön theol. akad. tanárnak 
az egyetemi kinevezéseknél történt mellőzését teszi szóvá, dr. Zelenka Lajos kerületi felü-
gyelő az államsegély kérdéséhez szól és bár elismeréssel veszi tudomásul, hogy a kor-
mány utolsó pillanatban az államsegélyt felemelte, mégis azt a mai gazdasági viszonyoknak 
megfelelőnek nem tartja és az 1848 :XX.t.-c.-ben lefektetett és biztosított igényeink kielégítését 
sürgeti. Farkas Győző a reverzális harc ellen emelte fel szavát. Ezen felszólalások meg-
hallgatása után 

az egyetemes közgyűlés a következő határozatokat hozta: 
a) köszönetét fejezi ki D. Raffay Sándor püspöknek és az eisenachi 

konferencián résztvetteknek a lutheránus világkonferenciával kapcsolatban kifejtett 
buzgó és eredményes tevékenységükért; 

b) köszönetét és elismerését fejezi ki Miskolc városának és a miskolci 
evang. egyháznak, hogy áldozatkészségükkel lehetővé tették az evang. jogaka-
démiának továbbra való fenntartását; 

c) üdvözli az újonan szervezett theol. fakultásra kinevezett tanárokat 
és köszönetet mond a dunántuli kerületnek a fakultás elhelyezése körül tanúsított 
fáradozásáért ; 

d) köszönetét fejezi ki Kapi Béla püspöknek, hogy a pécsi egyetem 
ünnepélyes megnyitásánál az evangélikus egyetemes egyházat képviselte ; 

e) Kaczián János főesperes, helyettes nyugdíj intézeti ügyvivő, emlékét 
jegyzőkönyvileg megörökíti ; 

f ) tudomásul veszi az egyet, felügyelőnek évközben tett elnöki intéz-
kedéseit, a jelentésben említett külföldi segélyek hovafordítása tárgyában tett 
intézkedéseket és egyéb elnöki utalványozásokat; 

6* 
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9—10. g) üdvözli dr. Mágocsy-Dietz Sándort tanári jubileuma alkalmából; 
h) végül jegyzőkönyvében megörökíti az evang. egyházi ének megszü 

letésének 400 éves évfordulóját. 

10. (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán D. Raffay Sándor püspök terjeszti elő jelen-
tését a lefolyt évben a külföldi érintkezés ápolása körül kifejtett tevékenységéről és a 
külföldi egyházaktól nyert segélyezésekről : 

A multévi egyetemes közgyűlés óta a reám ruházott megtisztelő megbízás alap-
ján közvetített külföldi segélyekről és a külföldi egyházakkal történt érintkezésekről tisz-
telettel van szerencsém a következőket jelenteni. 

1922 októberében személyesen felkeresett Larsen Lőrinc dr., az Amerikai Nem-
zeti Lutheránus Tanács elnöke, aki épp akkor jött meg ama fáradságos oroszországi útjá-
ról, melyet Morehead professzor szerencsétlensége következtében neki kellett megtennie. 
Sajnos, hogy e derék hittestvérünket ez az út szintén beteggé tette s még sajnosabb, hogy 
az evangélikus egyház végtelen gyászára 41 éves korában éppen egyik igen fontos ameri-
kai tanácskozás közepett hirtelen, váratlan elhunyt. Larsen egyike volt a legöntudatosabban 
működő és a legbuzgóbb evangélikusoknak, akit hozzánk is bensőséges együttérzés fűzött. 
Elhunyta alkalmából egyetemes egyházunk nevében résztvétiratot intéztem az Egyesült 
Amerikai Evangélikus Egyház elnökéhez, Knubel dr.-hoz, .de kérem, hogy Larsen emlékét 
egyetemes egyházunk jegyzőkönyvében is örökítsük meg. Októberi ittlétekor 7 és fél millió 
koronát hagyott nálam segélyezésekre, előre meghatározván, hogy mire és milyen arányban 
kell azt fordítanunk. Megbízása alapján a püspöktársakkal együtt a kerületek között ará-
nyosan szétosztottuk az adott összeget s ilymódon egyházaknak 2 millió, lelkészeknek 
1 millió, árváknak 1 millió, szegényeknek 1 millió, diákoknak 200,000, özvegyeknek 
800,000 s nyugdíjasoknak és egyházvédelmi célokra 500,000 korona jutott. Rendelkezése 
szerint a szarvasi Árvaházra külön 1 millió koronát fordítottunk. Azt hiszem, hogy a 
segélyezés eddigi módja egyelőre szünetelni fog, miért is tisztelettel van szerencsém az 
amerikai segélyekről szóló elszámolásokat és pedig az első négy segélyről egy könyvben, 
az ötödik segélyről pedig külön könyvben a püspökök mindegyike által aláírt és így hite-
lesített példányban az egyetemes egyház levéltára szániára ezennel átnyújtani. Minthogy 
az amerikai segélyekről szóló elszámolásokat némelyek bizonyos ízléstelenséggel ismételten 
szóvá tették, és még ma is beszélni szoktak róla, újból ki kell jelentenem úgy a magam, 
mint püspöktársaim nevében is, hogy ezek az elszámolások nem a mi nyilvánosságunkra 
valók, nem is illetnek mást, mint az adományozót, de ha mégis valaki az egyes tételeknek 
utánanézni kíván, azt az egyetemes egyház levéltárában megteheti. 

A svéd testvérektől két ízben érkezett anyagi támogatás és pedig Leffler Béla dr. 
útján 270,000 K, melyet egy összegben az egyetemi és főiskolai hallgatók Luther-Szövet-
sége elnökének adtam át és újabban a kormányzóné Őfőméltósága útján 3 és fél millió korona, 
melyből egy-egy milliót kapott az Országos Protestáns Árvaegylet és a szarvasi Luther-
Árvaház, félmilliót a Budapesti Evangélikus Szeretetház, 700,000 koronát a dunántúli egy-
házkerület, 100—100,000 koronát pedig a bányai, tiszai és a dunáninneni egyházkerület 
az árvák és szegények gondozására. 

Ez év nyarán Hjelt dr. egyetemi tanár személyesen hozta el a finn testvérek 
3 milliós adományát, hogy azon evangélikus gyermekeket nyaraltassunk. Rendelkezése 
szerint azonnal megalkottuk a finn-magyar sigítőbizottságot, melynek közreműködésével 
Dunaalmáson a protestáns patronage szeretetházában 50 gyermeket, Csorváson 5, Kiskőrö-
sön 12 és Kaposvárott 5 gyermeket juttattunk üdüléshez. 

A dán testvérek ez év folyamán több ízben és több formában jöttek segítsé-
günkre. A kollégasegélyből februárban 154,500 koronát osztottunk ki a püspöktársakkal 
történt megállapodás szerint. Májusban 400 dán korona érkezett hozzám, melynek felét az 
adományozók rendelkezése szerint Broschkó kollégám osztotta szét, másik felét pedig a 
négy kerületben a püspöktársakkal együtt osztottuk ki. Jörgensen professzor közbenjárására 
és vezetése alatt egyes dán gyülekezetek hajlandóknak mutatkoztak egyes szegény magyar 
gyülekezetek gondjainak fölvételére. Kértek is kimutatást a nagyobb veszedelmekkel és 
gondokkal küzdő evangélikus gyülekezetekről, aminek következménye volt, hogy az erzsé-
betfalvai és a zalaegerszegi egyházak, valamint a gyulai misszió már ismételten részesült 
nagyobb és negyedévenként megismétlődő anyagi támogatásban. A dán egyházi segély-
akció vezetőinek, Jörgensen és Lohse uraknak, ez úfon is hálás köszönetünket kell kifejezni, 
de különösen azoknak a dán egyházaknak, amelyek testvéri szeretettel fölvették és viselik 
a mi gyenge egyházaink gondját. Júniusban és októberben 12 dán korona, szeptemberben 
50 dán korona érkezett hozzám kiosztás végett. Ezeket a püspöktársakkal történt meg-
beszélés alapján ki is osztottuk. Szeptember végén 500 dán koronát küldtek a theológus 
nevelés céljaira. 

Schuhmacher Sámuel, zimonyi lelkész, ez év februárjában 50,000 magyar koronát 
adott a theológusok segélyezésére. 

Az amerikai segélyek mellett a legnagyobb és legjelentékenyebb a Zürichben szé-
kelő protestáns segélyzőbizottság anyagi támogatása, melynek kezelésére a reformátusok, 
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unitáriusok, görög keletiek, baptisták és methódisták delegátusaival együtt egy külön magyar 10—11. 
bizottságot alakítottunk. E bizottságban egyházunkat, mint az elnökség tagjai, az egyetemes 
felügyelő úrral együtt ketten képviseljük. Ez európai segítőbizottság előbb 20,000, majd 
16,000 svájci frankot adott a magyar egyházak segítésre, mely összegeket az országos 
bizottság megállapítása szerint osztottunk szét. Az egyházunknak jutó részt csaknem egé-
szében a felállítandó theológiai semináriumra szánta a bizottság, de juttatott belőle 300 
frankot a Luther-Társaságnak és 200 frankot az Országos Luther-Szövetségnek is. 

Legújabban Cseh-Szlovákiából is küldtek 2000 cseh koronából álló adományt 
felerészben a budapesti Rákóczi-úti, másik felerészben a magyaróvári evangélikus egyház-
községek számára, amit a rendelkezés szerint továbbítottam. 

Ez év július havában előbb Újvidéken, később Budapesten tartottunk a Nemzetközi 
Jóbarátság Egyházi Világszövetségének kezdeményezésére az egyházi és nemzetiségi kisebb-
ségek sérelmeinek orvoslása érdekében igen jelentős eredményű összejöveteleket. A Világ-
szövetség központja részéről Sir Willoughby Dickinson és Ramsay dr. urak vettek részt. 
Újvidéken -a jugoszláv, oláh, bolgár és magyar ügyeket tárgyaltuk le. Azaz, hogy a bol-
gárok elmaradtak, mert nem kaptak engedélyt a beutazásra. A magyar egyházakat öten 
képviseltük és pedig két evangélikus, két református és egy unitárius kiküldött. 

A Budapesten tartott konferencián csak a cseh-szlovák egyházak öt képviselője 
jelent meg a két angolon kívül és itt a magyar és a cseh-szlovák állam kisebbségeinek 
sérelmeit vettük vizsgálat alá. Minthogy azonban ,a felvidéki magyarság és németség nem 
volt képviselve, a tárgyalás folytatását határoztuk el. Ezeknek a tárgyalásoknak az adja 
meg a jelentőségét, hogy végre nyíltan föltárjuk azokat a sérelmeket, amelyekről eddig 
sem egymással, sem az objektív megítélésre kötelezett idegenekkel komoly formában nem 
beszélhettünk. Pedig kétségtelen, hogy a kisebbségek tényleges sérelmei másként nem 
orvosolhatók, mint és kizárólag csak a közvetlen személyes megbeszélések alapján. 

Az elmúlt év külföldi érintkezéseinek a csúcspontján áll az Eisenachban augusz-
tus 19—25. napjain tartott első Lutheránus Világgyűlés. Itt velem együtt Kaas Albert báró 
és Pröhle Károly dr. mint delegátus, Szelényi Aladár dr., Kuthy Dezső és Farkas Viktor 
mint vendégek vettek részt. E világgyűlésen az összes evangélikus országos egyházak 
összesen mintegy 200 delegátussal voltak képviselve. Ez alkalommal az a kitüntetés érte 
magyar egyházunkat, hogy a hetes elnökség tagjává méltattak és egyik istentisztelet tar-
tását is reám ruházták. Ez első lutheránus világgyűlés korszakos jelentőségű az evangéli-
kus egyház történetében. Nemcsak azért, mert elsőízben találkoztak a világon szétszórva 
élő hetvenmilliónyi evangélikusok képviselői, hanem azért is, mert kimondották, hogy a 
világgyűlést ezután már szervezett formában meg fogják ismételni. Már ez első össze-
jövetel alkalmával is olyan értékes lelki erőforrások nyíltak meg az egymástól eddig tel-
jesen elkülönülve élő és egymás küzdelmeiről keveset tudó hittestvérek számára, amelyek-
nek hatása és jelentősége megmérhetetlen, de különösen biztató a jövendőkre nézve, melyek 
bizonytalan utain ezután céltudatos i rán^tás és testvéri támogatás mellett haladhat tovább 
az egyház sok vihart látott hajója. A világgyűlés egyelőre egy hattagú vezérbizottságot 
választott az ügyek továbbvitelére és én erősen hiszem, hogy az evangélikus egyházak 
ezen első testvéries együttműködése reánk nézve is csakúgy, mint egész egyetemes evan-
gélikus egyházunkra nézve sok áldást és sikert fog hozni. 

Fájdalmas szívvel kell azonban megemlékeznem a németországi evangélikus egy-
ház szorongatott helyzetéről. Nemcsak jogaiban szenved korlátozást, hanem kiváló vezér-
emberei is nem egy helyen formális üldözésnek vannak kitéve, sőt a vörös Szászországban 
még az őszi hálaadás és a reformáció ünneplését is eltiltották. E szomorú jelenségekkel 
szemben fejezze ki egyetemes közgyűlésünk a német evangélikus egyházzal szemben 
őszinte testvéri együttérzését, meleg részvétét, a méltatlan bánásmóddal szemben pedig komoly 
tiltakozását. 

Midőn a mult év külföldi összeköttetéseiről szóló ezen jelentésemet tisztelettel 
beterjesztem, kérem, méltóztassék a bennünket segítő külföldi egyházaknak és testvéreknek 
jegyzőkönyvileg is hálás köszönetet mondani és a velem fáradozóknak, különösen az 
Országos Luther-Szövetség buzgó elnökének, Kaas Albert bárónak, az én hűséges úti-
társamnak és munkatársamnak, és Kuthy Dezső lelkésznek, mint készséges segítőmnek, 
a közgyűlés elismerését és köszönetét nyilvánítani. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a bemutatott száma-
dási okmányokat a levéltárban elhelyezi, hálájának és köszönetének ad kifejezést 
D. Raffay Sándorral szemben fáradhatatlan és buzgó tevékenységéért és az elért 
szép eredményekért és felkéri őt, hogy továbbra is irányítsa és vezesse a kül-
földi protestantizmussal való érintkezést, hasonlóképen köszönetet mond segítő-
társainak báró Kaas Albert és Kuthy Dezsőnek szíves fáradozásukért, valamint 
az összes külföldi protestáns egyházaknak, különösen az amerikai lutheránus 
testvéreknek, hogy magyarhoni evangélikus egyházunknak segítségére voltak. 

11. (Sz.) D. Raffay Sándor püspök ezen jelentése kapicsán meghallgatta a köz-
gyűlés Czipott Géza lelkész előterjesztését is, mely szerint a németországi ev. sajtóiroda 
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I l—15, október 17-iki kelettel jelenti, . hogy a szász állami kormány dr. Böhme konzisztóriumi 
elnököt és D. Ihmels, -szász országos püspököt állásaiktól felfüggesztette, a reformáció 
emlékének megünneplését, valamint az őszi bűnbánati napnak a megtartását is betiltotta. 
— Ha fájdalma, van egy tagnak, fájjon az kicsinynek és nagynak! Azért adjon a 
magyarhoni evangélikus egyház egyetemes gyűlése a szász állami kormány ezen intéz-
kedései felett sajnálatának kifejezést, a felfüggesztett egyházi vezérférfiaknak, valamint a 
szász evangélikus egyháznak a válságos időkben őszinte együttérzését fejezze ki, azzal a 
bátorító vigasztalással : 

Bátran harcoljatok, 
A hitben megálljatok, 
Az égből jön segítségünk. 
Nincs kétségünk, 
Az Úr erős reménységünk. 

Az egyetemes közgyűlés ezen indítványt egyhangúlag magáévá teszi és 
a történtek felett mély sajnálatának, a szász egyházzal és legfőbb egyházi férfiaival 
szemben pedig őszinte együttérzésének ad kifejezést. 

12. (Sz.) Az 1848: XX. t.-c. végrehajtása tárgyában beérkezett kerületi felter-
jesztések kapcsán, melyek mind a törvényben gyökerező állami dotáció felemelésének hat-
hatós sürgetését és az állami dotációnak az adók mintájára való valorizálását követelik, 
jelenti egyet, főjegyző, hogy az 1848: XX. t.-c. végrehajtása körül az utolsó évben hatá-
rozott visszafejlődés észlelhető, mert nemcsak hogy a folyó 1923/24. költségvetési évre a 
kormány még nem állapította meg az évi segély összegét, olyannyira, hogy a pénzügyi 
bizottság még a jövő évi költségvetést sem tudta összeállítani, hanem a viszonosság és 
egyenjogúság terén is nagyon visszaestünk, mert a nagy róm. kath. propagandával szem-
ben a kormány tehetetlennek bizonyul és az egyenjogúság mindinkább formalitássá válik 
a keresztyén egyházak közötti tényleges egyenjogúság helyett. Az államsegély kérdésében 
az utolsó órában a tegnapi napon érkezett a vallás- és közokt. ministériumtól 136008/923. sz. 
alatt egy leirat, mely a különféle segélyeknek átlag véve 20-szoros felemelését helyezi 
kilátásba, de ez a korona romlásának sokszorta nagyobb foka folytán még csak részben 
sem teszi lehetővé egyházi intézményeinknek fenntartását és annál nagyobbá teszi a róni. 
kath. egyházzal való egyenjogúság hiányát, midőn ezen egyház a rendelkezésére álló föld-
birtokokból a jövedelmet úgyszólván aranyparitáson élvezi. 

Többek hozzászólása után 

a közgyűlés kimondja, hogy az 1848: XX. t.-c-ben lefektetett jogánál fogva 
a törvény által biztosított állami javadalom intézményes biztosítását sürgősen köve-
teli és ez irányban újabb sürgető felterjesztést intéz a kormányhoz ; a fent hivat-
kozott leirattal kilátásba helyezett félénkéit államsegélyt köszönettel tudomásul 
veszi és a leiratot, mely akként szól, hogy az abban felsorolt címek szerinti 
összegek az 1923/24. időszaki állami költségvetés általános javadalmai közé-vétet-
tek fel, akként értelmezi, hogy a folyósítás f. évi július 1-től kezdve esedékes, 
abban a nem várt esetben pedig, ha a segély nem ekképen szándékoltatnék folyó-
síttatni, felkéri és utasítja az elnökséget, hogy eziránt felterjesztést intézzen a 
vallás- és közokt. ministerhez. 

13. (Sz.) A zsinatelőkészítőbizottság nevében az egyet, főjegyző jelenti, hogy a 
bizottság működését megkezdte és az I. albizottság a tervezetet bemutatta, melynek vég-
leges megállapítása után a többi albizottság is befejezheti munkálatait. Ezzel kapcsolatban 
bemutatja az egyet, főjegyző a bányai egyházkerület sürgető felterjesztését és ennek kapcsán 
a D. Szeberényi Lajos Zsigmond részéről előterjesztett meghívást Békéscsabára, ahol az 
egyház örömmel fogadná és helyezné el a küldötteket. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és felkéri a bizott-
ságot a munkálatok mielőbbi befejezésére, mert a zsinat összehívását sürgősnek 
tekinti ; Békéscsaba ajánlatát köszönettel veszi és az elnökség figyelmébe ajánlja, 
kit egyúttal felkér, hogy a zsinat összehívása és az engedély kikérése iránt alkal-
mas időben intézkedjék. 

14. (Sz.) A m. kir. honvédség protestáns katonai egyénei lelkigondozásának 
kérdésében, az elnöki jelentésre utalással, az egyet, főjegyző bejelenti, hogy a Kormányzó Úr 
Soltész Elemér református lelkészt nevezte ki protestáns tábori püspökké, ki, mint ilyen, 
a vonatkozó kultusministeri ügyosztályt vezeti. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

15. (Sz.) Egyet, főjegyző beterjeszti a lelkészek fizetésének rendezése kérdésében 
érkezett újabb kerületi felterjesztéseket és bejelenti, hogy a f. évi rendkívüli közgyűlésnek 
22. jkvi pont alatt hozott határozata folytán beadott felterjesztésre még válasz nem érkezett. 
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Ezen felterjesztések és a M. E. L. E. részéről beterjesztett indítvány folytán • 15 

a közgyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közokt. ministerhez a lelkészi 
fizetések korszerű rendezése tárgyában és a 8920/923. sz. rendelet sürgős módosí-
tása iránt és hogy a rendkívüli segélyek kiszámításánál a lelkészek javadalmából 
csak a ténylegesen élvezett javak számíttassanak be és mindazon körülmények, 
melyek a díjlevélben foglalt javadalom értékét leszállítják, a felsőbb egyházi ható-
ság igazolása esetén a segély mérvének megállapításánál tekintetbe vétessenek. 
Egyben kimondja az egyet, közgyűlés, hogy lelkészei anyagi sorsát szívén viseli 
és egyházi közérdeket lát abban, hogy az egyházak biztosítsák lelkészeik részére 
a létminimumot és miután az ország még sok helyén a lelkészek javadalmazása 
és stólái még nem lettek a mai közgazdasági viszonyokkal arányba hozva és 
átértékelve, ezen kérdést az egyházak megértő figyelmébe ajánlja; felhívja a püs-
pököket és espereseket, hogy a dolog megoldása érdekében a szükséges lépéseket 
annál is inkább megtegyék, mert a lelkészekre a társadalom és közélet részéről 
az általános drágulás miatt, nemkülönben a nyugdíjintézet kiépítésével kapcso-
latban újabb tetemes anyagi megterhelés hárul. 

16. (Sz.) Ezzel kapcsolatban olvastatnak a lelkészi kongrua valorizálására és a 
tervezett magasabb családi pótléknak a lelkészekre való kiterjesztése tárgyában érkezett 
felterjesztések. 

Az egyetemes közgyűlés ezen kérdésben aVeformátus egyházzal kar-
öltve kívánván eljárni, átteszi ezen ügyet a közös protestáns bizottsághoz. 

17. (Sz.) Ezzel kapcsolatban olvastatnak a bányai egyházkerület felterjesztései az 
állami tanintézetekben és börtönökben működő lelkészek és vallástanárok korszerű díja-
zása tárgyában. 

Az egyet, közgyűlés ez irányban felterjesztést intéz a vallás- és közokt. 
ministerhez. 

18. (Sz.) Ezzel összefüggőleg tárgyaltatik a dunáninneni egyházkerület felterjesz-
tése, melyben panasz tárgyává teszi az igazságügyminister 36442/923. sz. rendeletét, 
mely szerint a m. kir. orsz. márianosztrai büntetőintézetnél a tiszteletdíjas ev. nagybör-
zsönyi lelkész állását a létszámapasztásra való tekintettel megszünteti és a 27 evang. letar-
tóztatott lelki gondozását a jövőre az intézeti református lelkészre bízza, dacára annak, 
hogy Péter Henrik nagybörzsönyi ev. lelkész a saját személyére nézve az állami tisztelet-
díjról kifejezetten lemondott. 

Az egyet, közgyűlés az igazságügyminister ezen intézkedését sérel-
mesnek látja és annak orvoslása iránt felterjesztést intéz a vallás- és közokt. 
miniszterhez. 

19. (Sz.) Tárgyaltatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése az egyházközségek-
nek a javadalmi földek búzaadójának fizetése alól leendő mentesítése tárgyában. 

Tekintettel arra, hogy a földadó egyenes adó s ez alól csak a törvény-
ben' megállapított mentesítések lehetségesek, az egyet, közgyűlés az indítványt 
mellőzi.' 

20. (Sz.) A missióügy egyetemessé tétele tárgyában 

az egyet, közgyűlés elsősorban a városi gyülekezetek segélyezését tartja 
szükségesnek és e célból utasítja a pénzügyi bizottságot, hogy a költségvetésbe 
megfelélő összeget állítson be. 

21. (Sz.) A diakonisszaügy kérdésénél egyet, főjegyző beterjeszti a győri ev. 
egyház felterjesztését, melyben szeretetházának egyes helyiségeit felajánlja a létesítendő 
diakonissza anyaház elhelyezésére, valamint a tiszai egyházkerület felterjesztését, mely a 
debreceni egyházközséggel szoros összeköttetésben álló Schâfer-féle alapítvánnyal kapcso-
latban gondolja a diakonissza anyaház létesítésének lehetőségét. 

Az egyet, közgyűlés megállapítván, hogy a kérdés megoldására és a 
diakonissza anyaház felállítására még ezidőszerint nincs meg az alap, felkéri az elnök-
séget, hogy mindkét javaslat tekintetében az érdekelt vezetőségekkel keresse az 
érintkezést; egyúttal megállapítja az egyet, közgyűlés, hogy a multévi jegyző-
könyv 27. jegyzőkönyvi pontjában félreértésből állíttatott be a Schâfer-féle hagya-
ték mint , olyan, melyből a debreceni ev. egyház tetemes vagyonhoz fog jutni 
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21 25. és tudomásul szolgál, hogy a Scháfer-féle \%gyonból egy önálló alapítvány léte-
sült, melynek csupán kezelő intézőségébe választ a debreceni ev. egyház tanácsa 
négy tagot. 

22. (Sz.) Báró Kaas Albert a Luther-Szövetség 1923. évi működéséről a követ-
kező jelentést terjeszti be : 

Egy esztendeje — úgymond — annak, hogy e teremben a Luther-Szövetség 
elnökévé választatván, programmbeszédemet elmondottam, teljes mértékben át lévén hatva 
a Dunántúli Luther-Szövetség és az Országos Evangélikus Szövetség egyesülése nagy 
horderejének a tudatától. Sajnos, anyagi eszközök nem állottak olyan mértékben rendelkezé-
semre, hogy ma nagy, kézzelfogható eredményekről tudnék beszámolni. De azért nem 
voltunk tétlenek ! Elmentünk mindenüvé, ahova hívtak, megalapítani, s ahol már megvolt, 
megerősíteni a Szövetséget. Érintkezést teremtettünk a kerületekkel s így megvetettük az 
alapját egy anyagi eszközök birtokában megindítani szándékolt nagyarányú szövetségi 
munkának. A talaj már elő van készítve. 

A pénzügyi bizottság a Luther-Szövetség számára kölcsön folyósítását javasolja. 
Ez az előfeltétele annak, hogy a központi irodát megszervezhessük. Csak így lesz lehet-
séges egységesen szerveznünk és indítanunk meg a harcot a hitetlenség és a hitközöny 
ellen, emelyeken kívül különösen a szekták és a néppárti gondolat ellen küzdünk. 

Azt izenem e helyről a római katholicizmusnak, hogy nem ellene, de igenis 
magunk mellett frontba állítjuk az egész lutheránus egyháztársadalmat. 

A lelkészek részéről erélyesebb támogatást kérünk. Sajtónk támogatását elsősor-
ban. Sajtó nélkül nem boldogulhatunk. Az Evangélikusok Lapja megjelenését anyagi esz-
közök hiánya miatt kellett a nyáron át szüneteltetnünk. Pénzen kívül cikkeket, híreket is 
kérünk. Sok a panasz a lap ellen. Panasz helyett cikkeket és híreket várunk s akkor a 
panasz máris tárgytalanná lesz. 

Bizodalommal nézhetünk a jövőbe. Megmozdult az ev. ifjúság. Az Egyetemi 
Luther-Szövetség példás munkát végez. Vajha felbuzdulna az ő példájukon egész evang. 
egyháztársadalmunk. 

Akkor — jövőre nagy eredményekről tehetnénk jelentést! 
Ezzel kapcsolatban az egyet, főjegyző beterjeszti a Luther-Szövetségnek újabb hitel 

engedélyezése iránti kérelmét. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az előző hitel 
alkalmával nyújtott biztosítékok mellett a Szövetségnek egy évre ötmillió korona 
hitelt engedélyez a jegybank által időnként megállapítandó kamatláb melletti 
kamatmegtérítéssel. . 

23. (Sz.) A földbirtokreform kérdése tárgyában olvastatik a tiszai egyházkerület 
felterjesztése, hogy az 1848 : XX. t.-c.-ben lefektetett egyenlőség és viszonosság elvénél 
fogva az egyházi felsőbbfokú közigazgatási és egyéb szükségletek fedezhetése céljából — 
mely tekintetben híveink további egyházi adókkal nem sújthatok — az állam adjon köz-
egyházunknak maradandó értéket képviselő javakat, ami legkönnyebben a földreform kere-
tében valósítható meg. Hosszas, beható tárgyalás után, melyben egyrészt azon kívánság 
nyilvánult meg, hogy a protestáns egyházak ezen irányú javadalmazása külön törvényben 
biztosíttassék, másrészt azon aggály is kifejezésre jutott, hogy a földbirtokreform kereté-
ben egyházunk esetleg a tulajdon intézményével jöhet összeütközésbe és esetleg katholikus 
részről szemrehányás tétetnék, hogy volt katholikus javakból elégíttetett ki egyházunk 
jogos igénye, 

az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy az 1848: XX. törvényen 
alapuló ezen jogainak kielégítése kérdésében ev. egyházunk nem a róm. kath. 
egyházzal és nem egyénekkel szemben áll, hanem egyedül az állammal szem-
ben. érvényesíti jogait és felkéri az elnökséget, hogy amennyiben a közös pro-
testáns bizottság felterjesztésére a kormány részéről intézkedés nem történnék, 
tegyen újabb felterjesztést a kormányhoz, hogy az állam tulajdonába átment 
vagyonváltság-földekből a földbirtokreform keretében juttasson az egyet, egyház-
nak közigazgatási és egyéb szükségletei fedezése céljából megfelelő értékű föld-
vagyont és azt részére törvényhozásilag biztosítsa. 

2 4 . (Sz.) Olvastatik a tiszai egyházkerületnek indítványa a báró Baldácsy-alapít-
vány ügyében , 

melyet az egyetemes közgyűlés az alapítvány igazgatóságához átté-
tetni rendel. 

25. (Sz.) Olvastatik az ikladi egyházközség kérelme adózási kérdésben. 
Az egyet, közgyűlés az E. A. vonatkozó szakaszait az eddigi gyakor-

lattal ellentétesen nem akarván magyarázni, az egész kérvényt mérlegelés végett 
a zsinatelőkészítő bizottságnak kiadja. 
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26. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerület f. évi közgyűlésének 38. jegyzőkönyvi 26 
pont alatt hozott határozata, melyben — tekintettel a róm. kath. egyháznak a reverzális 
kérdésében folytatott gyakorlatára — kimondja, hogy mindazon ev. egyháztagok, akik a 
róm. katholikus egyház javára reverzálist állítanak ki, az evangélikus egyházban egyházi 
tisztséget nem viselhetnek és az egyháztanács tagjaivá nem választhatók. 

Az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerület által e kérdésben 
elfoglalt álláspontot magáévá teszi, ugyanazon álláspontra helyezkedik és "az 
összes egyházakat felhívja, hogy hasonló álláspontot foglaljanak el. 

27. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerület felterjesztése a felekezetnélküliek 
nyilvántartása tárg}^ában. 

Az egyet-, közgyűlés szükségesnek tart a felekezetnélküliek nyilvántar-
tása tekintetében bizonyos intézkedéseket, minélfogva felhívja az összes lelkésze-
ket, hogy a községeikből máshová költözködő egyházhívek személyi és családi 
adatait az új lakhelyük szerint illetékes lelkésszel hivatalosan közöljék. 

28. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerületnek 43. jegyzőkönyvi pont alatti hatá-
rozata, mellyel a pestmegyei egyházmegyének 3 esperességre való felosztását kimondja és 
amely határozatnak jóváhagyását kéri. 

> 

Az egyetemes közgyűlés ezen határozatot az E. A. 80. §-a értelmében 
a lelki gondozás intenzívebbé tétele és a közigazgatás könnyebb eszközölhetése 
érdekében jóváhagyja. 

29. (Sz.) Olvastatik a dunáninneni egyházkerület f. évi közgyűlésének 71. és 72. 
jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata, mely szerint úgy a tanítóválasztási szabályren-
delet, mint a lelkészek alkalmazásáról szóló szabályrendelet 42. §-ában megállapított költség-
biztosíték összegét 250—250 ezer koronában állapítja meg. 

Az egyetemes közgyűlés ezen határozathoz hozzájárul, de utasítja a 
dunáninneni egyházkerületet, hogy a szabályrendeletek vonatkozó pontjairól 
szabályszerűen kiállított függeléket 2 — 2 példányban a jóváhagyási záradékkal 
való ellátás céljából terjessze fel, mefy záradék alkalmazására az egyet, egyház 
elnökségét felhatalmazza. 

30. (Sz.) Olv-astatik a tiszai egyházkerület felterjesztése az evang. sajtó kifejlesz-
tése tárgyában, melyben kéri, hogy az egyetemes egyház könyvkereskedéssel egybekötött 
sajtóvállalatot létesítsen a Luther-Társaság, Luther-Szövetség • és az ev. társadalom bevo-
násával esetleg részvénytársasági vagy szövetkezeti alapon. Meghallgatván a M. E. L. E. 
idevonatkozó indítványát is, /» 

az egyet, közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy a Luther-Szövetség, 
Luther-Társaság és a M. E. L. E. bovonásával egy, az irodalmi élet fejlesztésére 
és egy a lelkészek és a művelt egyházi közönség igényeinek kielégítésére szol-
gáló egyházi lapnak megerősítésére a szükséges lépéseket és intézkedéseket 
tegye meg. 

31. (Sz.) A napirend 13. pontjánál a tisztújítás, a törvényszék és a bizottságok 
újraalakítása vétetvén tárgyalás alá, elsősorban Sztehló Kornél egyet, ügyész jelentkezik 
szólásra és köszönetet mondva a közgyűlésnek hosszú éveken át -vele szemben tanúsított 
bizalmáért, kéri magas korára való tekintettel őt az újabb választásnál figyelmen kívül 
hagyni. Hasonlóképen bejelenti írásban D. Kovács Sándor egyet, tanár, hogy figyelemmel 
azon körülményre, hogy ő mint egyetemi tanár már nem áll az egyház szolgálatában, 
bír oi tisztéről lemond, végül bejelenti egyet, főjegyző, hogy dr. Mikler Károly egy. aljegyző 
is kéri magát ezen állás alól mentesíteni. 

Az egyetemes közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul mindhárom régi, 
kipróbált tisztviselőjének ezen elhatározását és nekik eddigi működésükért köszö-
netet mondva, elismerésének jegyzőkönyvileg is kifejezést ad, Sztehló Kornélt 
pedig nagy érdemei különös elismeréséül örökös tiszteletbeli egyetemes ügyésznek 
egyhangúlag megválasztja. 

32. (Sz.) Ezután áttérve a választásokra, senki szavazást nem kérvén, a válasz-
tások közfelkiáltással következőleg ejtettek meg: 
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32—31. I. Tisztviselőkül megválasztattak hatévi időtartamra: világi főjegyzővé: dr. Szelényi 
Aladár, egyházi főjegyzővé: kancsó Antal, világi aljegyzővé: dr. Lehotzky Antal tb. főjegyző 
és dr. Petrik Aladár, egyházi aljegyzővé: Belicza András és Tóth József, ügyésszé: dr. Rásó 
Lajos, pénztárossá: Bendl Henrik, főellenőrré: dr. Zsigmondy Jenő, levéltárossá: Góbi 
Imre, másodlevéltárossá és nyugdíjintézeti ügyvivővé: Kuthy Dezső, a tanügyi bizottság 
elnökévé: dr. Mágocsy-Dietz Sándor, alelnökévé: dr. Polner Ödön, a számvevőszék egyházi 
elnökévé: Dómján Elek (az utóbbi három évre). 

II. Az egyetemes törvényszék tagjaivá a most lejáró mandátummal bíró tagok 
helyébe hatévi időtartamra : dr. Fischer Gyula, dr. Polner Ödön, dr. Zergényi Jenő és 
Lichtenstein László világiak, Sárkány Béla, Dómján Elek, Csővári Géza lelkészek, dr. Hittrich 
Ödön tanár és a törvényszék jegyzőjévé : dr. Mészáros Gyula. 

III. A bizottságok következőleg alakíttatnak meg : 
1. Az egyházunkat és a magyar református egyházat közösen érdeklő ügyekre 

kiküldött bizottságba megválasztattak az eddigi tagok és a póttagok sorából dr. Rásó Lajos 
és Sárkány Béla, póttagokul: dr. Kail Antal, Radó Lajos, Pesthy Pál, Pálmai Lajos, Wenk 
Károly, Saguly János és Dómján Elek. 

2. A tanügyi bizottságba: elnök: dr. Mágocsy-Dietz Sándor hat évre, alelnök: 
dr. Polner Ödön hat évre, jegyzővé : dr. Szigethy Lajos hat évre, tagokul az eddigieken 
kívül Kaczián János, Domanovszky Sándor és Belicza András helyébe : Vidovszky Kálmán, 
dr. Mauritz Béla, dr. Bruckner Győző és Duszik Lajos; mint bizottsági jegyző: Belicza 
András egyet, aljegyző küldetik ki. 

3. A vallástanítási albizottságba elnökül : Blatniczky Pál, tagokul az eddigieken 
kívül : Vidovszky Kálmán. 

4. Az újonnan szervezett theologiai bizottság tagjai lesznek: az egyet, felügyelő 
elnöklete mellett a. négy kerületi felügyelő és püspök, a fakultás dékánja, a tanügyi 
bizottság elnöke, kerületenként küldendő egy-egy tag és póttag és a szervezendő három 
albizottság elnökei. 

5. A lelkészvizsgálóbizottságba az eddigiek, dr. Prok Gyula helyébe dr. Hän-
del Vilmos. 

6. Az alkotmány és jogügyi bizottságba az eddigieken kívül Libertiny Arzén és 
Sztehló Kornél. 

7. A pénzügyi bizottságba az eddigieken kívül Libertiny Arzén és szentmártoni 
- Radó Lajos. 

8. A számvevőszékbe Dómján Elek helyére : Saguly János. 
9. A Hrabovszky-alapítványi bizottságba Kaczián János elnök helyébe: Broschkó 

G. Adolf. 
10. A Huníalvy-alapítványi bizottságba a régi tagok. 
11. A nyugdíjintézeti bizottságba Sztehló Kornél és Kaczián János helyébe: 

Libertiny Arzén és Bartos Pál, Dómján Elek helyébe: Paulik János. " 
12. A levéltári bizottságba Kaczián János helyébe elnökül: Sárkány Béla. 
13. A Luther-Otthónt kezelő bizottságba: Sztehló Kornél elnöklete mellett: dr. Rásó 

Lajos, dr. báró Kaas Albert, dr. Scholtz Oszkár, Bendl Henrik, Zsigmondy Dezső, Góbi 
Imre, Sándy Gyula és dr. Händel Béla. 

14. Az énekügyi bizottságba az eddigi tagok. 
15. A lelkészsegélyezési-alap bizottságba az eddigi tagok, Kaczián János helyébe: 

Broschkó G. Adolf* 
16. Az üllőiúti házépítőbizottságba Zsigmondy Jenő és D. Raffay Sándor elnök-

lete mellett: dr. Kéler Zoltán, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, dr. Szelényi Aladár, dr. Scholtz 
Oszkár, dr. Konkoly Elemér, Hoepfner Guido és Sándy Gyula. 

17. A deáksegélyezési és. a külügyi egyezményi bizottságba az eddigi tagok. 
18. A zsinatot előkészítő bizottságba az egyet, felügyelő és a kerületi elnöksé-

geken kívül dr. Mágócsy-Dietz Sándor, dr. báró Kaas Albert, dr. Rásó Lajos, dr. Hittrich 
Ödön, dr. Händel Béla, dr. Polner Ödön, dr. Zergényi Jenő, Zelenka Frigyes, Landgraf 
János, D. Szeberényi L. Zsigmond, Belicza András, Pálmai Lajos, Stráner Vilmos, dr. Pröhle 
Károly, dr. Milder Károly, Paulik János, Krug Lajos, Adorján Ferenc, Gerhardt Béla, 
dr. Bruckner Győző és dr. Szelényi Aladár egyet, főjegyző. 

33. (Sz.) Olvastatott a nyugdíjintézet teendőit ideiglenesen ellátó Kuthy Dezső 
egyet, előadónak a magyarhoni evang. egyetemes egyház nyugdíjintézetének 1922. évi 
állapotáról szóló jelentése és számadása: 

Nagytiszteletű Kaczián János esperes úrnak, az egyet, nyugdíjintézet ideiglenes 
ügyvivőjének, elhunyta következtében báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő úr 
Őméltósága által május hó 15-ről kelt 225/1923. sz. rendelkezéssel az egyetemes nyugdíj-
intézet ügyvitelével ideiglenesen megbízatván, a nyugdíjintézet 1922. évi állapotáról szóló 
jelentésemet az alábbiakban van szerencsém tisztelettel előterjeszteni. 

A legfájdalmasabb feladat, amely ezekben a szomorú időkben evang. lelkésznek 
osztályrészéül juthat, a nyugdíjintézet ügyvitele. Egy nyugalmazott püspök évi nyugdíja 
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100,000 korona és 6000 korona lakbér; a leggyengébb lelkészi nyugdíj évi 12,000 korona, 33. 
lakbér semmi. Az özvegyi nyugdíj évi 12,000 korona 1600 korona lakbérrel, az átmeneti 
nyugdíjasé évi 6000 korona; van kegydíjas, aki évi 1000 koronát kap és egy gyermek 
neveltetési járulékának összege évi 2000 korona. Az állam által nyugdíjasaink, özvegyeink 
egynémelyikének kiutalt kivételes és rendkívüli segély legnagyobb összege, ami az egyház 
és haza szolgálatában szerzett különös érdemeket jutalmaz, évi 19,000 korona, a legkisebből 
pedig egy reggelire is alig futja. A számok beszélnek. Elmondják azt, amit elhallgatni 
én sem tudok, hogy az utalványozásnak minden tollvonása egy-egy tőrszúrás az ügyvivő 
szívébe, amikor tudja, hogy az utalványozott összegből, levonva abból a papír, boríték és 
bélyeg árát, a legdúsabban dotált nyugdíjasnak egy napi megélhetésre való is alig marad; 
az évi 1000 koronás kegydíjasnak pedig, ha havonként felvenné kegydíját, aminthogy 
nem veszi fel, arra a felvétel körüli, fentemlített kiadások címén évi 5000 koronát kellene 
ráfizetnie. S ha egy agg költőpapunk, akinek énekkincsünk drága gyöngyeit köszönhetjük, 
ilyen rím kíséretében küldi be havi nyugdíjnyugtáját, ilyen éneket penget, mint nyug. 
lelkészek vigasztaló énekét, a lantján : 

„Ne félj, ha a sírból kezedet kitartod, 
Háromszáz korona üti majd a markod !" 

akkor ez jogos szemrehányás, olyan alapos vád egyházunkkal és annak minden munka-
képes lelkészével és tagjával szemben, amelynek okát eléggé nem siethetünk megszüntetni, 
mert félő, hogy a segítés halogatása nemcsak nyugdíjasainkat és azoknak hátramaradottad 
szolgáltatja ki az éhhalálnak, de kétségbeejti és elkeseríti a működő papi nemzedéket is, 
amely alig lesz képes szolgálatában ambícióval dolgozni, ha tudja, hogy megrokkanása, 
vagy halála esetén reá és övéire a szószoros értelmében vett éhenhalás vár. 

Nincs itt helye semmi szépítgetésnek, nyíltan ki kell mondanunk, hogy ez az 
állapot egyházunknak, mindnyájunknak szégyene, ennek fennmaradása egyértelmű egyházunk 
végpusztulásával, amiért és nemcsak nyugdíjasainkkal és azok hátramaradottaival, de egy-
házunkkal és önmagunkkal szemben való legelemibb erkölcsi kötelességünk is, ezen az 
állapoton bármi áldozatok árán is, sürgősen és gyökeresen segíteni ! 

Amint nyugdíjasainknak, úgy magának nyugdíjintézetünknek az élete is vegetálás. 
Eddig csak Istenben boldogult elődömnek, Kaczián Jánosnak, Bendl Henrik pénztárosnak 
és a nyugdíjintézet egy névtelen munkásának, aki azonban rászolgált arra, hogy itt nevén 
nevezzük, Késmárszky Lajos esperességi segédlelkésznek, Kaczián János hűséges munka-
társának a buzgósága és hozzáértése tartotta abban a lelket. Az összes rendelkezésre 
álló segédeszközök nem több, mint egy elrongyolódott, hiányos névjegyzék a nyug-
díjasokról és kegydíjasokról, eg}rnehány összefűzött lapból álló úgynevezett iktatókönyv 
és egy teljesen elavult nyugdíjintézeti szabályrendelet. így rendes ügyvitelről természetesen 
beszélni sem lehet. Törzskönyv nélkül lehetetlen dolgozni. Gyürky Pál, volt nyugdíjintézeti 
ügyvivő, Budapesten járt a nyár elején s kijelentve, hogy a nyugdíjintézet könyvei leszállí-
tásának útjából minden akadály elgördült, beígérte, hogy azokat augusztus hó folyamán 
maga fogja lehozni Budapestre. Ez bizonnyal alapos okok miatt nem történt meg. Pedig 
ezen ígéret miatt maradt el rimaszombati utam, amelyre az egyetemes felügyelő úr ren-
delkezésére már fel is készültem, hogy onnan a nyugdíjintézet könyveit lehozzam. 

Ilyen körülmények között munkám úgyszólván csak a nyugták utalványozásában 
merült ki, amit illetőleg Bendl Henrik pénztáros úr szándékozik tudtommal egy igen életre-
való javaslattal jönni a közgyűlés elé. 

A járulékszámlát nem készítettem el és nem küldöm szét, mert a kivetés az 
eddigi összegekben teljesen illuzóriussá vált. Új megállapítást kell eszközölni. A járulékok 
beszolgáltatása körül javaslom feltétlenül kötelezni a kerületeket arra, hogy a kivetett 
járulékokat szedjék és teljes összegükben szolgáltassák be pontosan, mert az apró-cseprő 
hátralékos összegek nyilvántartása és az azok után való kamatszámítgatás nagy idő-
pazarlással jár és egy embert teljesen lefoglalna, különösen, ha meggondoljuk, hogy a 
nyugták beküldése s így természetesen utalványozása körül is teljes a fejetlenség. 

Egyben javaslom már most annak kimondását is, hogy a járulékszámlát nem kell 
évről évre közölni a kerületek útján az érdekeltekkel, hanem azok csak az esetleg beállott 
változásokról értesítendők. Ez az ügyvitelt nagyban megkönnyítené. 

Egyebekben az új szabályrendelet megalkotása elodázhatatlanul szüksé-
gessé vált. 

Javaslom e célból egy legfeljebb 3 - 4 tagú albizottság kiküldetését, amely munká-
latait szakértő közbejöttével készítse el. 

A szabályrendelet megalkotása után következnék az abban megállapítandó elvek 
szerint az új törzskönyv felfektetése, vagy a már beérkezett bevallási ívek, vagy ha az 
egész ügy új alapokra fektettetnék, elrendelendő ú j összeírás alapján. Az is kétségtelen, 
hogy az ú j törzskönyv csak úgy lesz felfektethető, ha az ügyvivő felhatalmazást kap a 
munkálatok elkészüléséig segéderő beállítására. 

6* 
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Legyen szabad ezekután a következő számadatokat előterjesztenem. 

Nyugdíjintézetünk tőkéje ezidőszerint. . . . 6.661,601 '05 
A négyszeres befizetés volt , . 240,924-04 
Bevétele 1.945,288-47 
Kiadása 643,042-16 
Tőkésítve lett 1.302,245-71 

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. 

Az egyetemes egyházi n yu 

Bevétel: 
1. Államsegélyből . . 1.400,000'— K 
2. Tagok és egyházak já-

rulékai 240,924-04 M 
3. Adományokból . 98,100-— n 
4. Kamatjövedelem 196,529- — » 
5. Az üllőiúti ház utáni 

kamat 9,645-43 » 

Összesen: 1.945,288-47 K 

Kiadás : 
1. Kifizetett nyugdíjak . 
2. Kifizetett segélyek . . 
3. Tiszti illetmények, 

postaköltség és egyéb 

380,530-87 K 
195,114-— „ 

67,397-89 „ 
4. Tőkésítve 1.302,245-71 

Összesen: 1.945,288*47 K 

Bevétel : 
1. 1921. évi maradvány 
2. Államsegélyből . . 
3. Kamatjövedelem . 

Kegydíjalap. 

34,098-75 K 
120,000-— „ 

1 , 3 6 4 - - „ 
Összesen: 155,462-75 K 

Budapest, 1922 december 31. 

Kiadás : 
1. Kifizetett kegydíjak . 
2. Maradvány . . . . 

Összesen 

4,843-18 K 
150,619-57 „ 
155,462-75 K 

Majd előterjesztetik Kapi püspök javaslata az önálló hitoktatókra nézve, hogy az 
állami nyugdíjjogosultság elnyeréséig vétessenek fel az egyet, nyugdíjintézet tagjai közé, 
hogy az önálló hitoktatónak lelkésszé és a lelkésznek önálló hitoktatóvá tétele esetén a szol-
gálati évek beszámíttassanak és a régi állásban elért nyugdíjalapul szolgáló fizetési összeg 
fenntartható legyen, s hogy a rendszeres állásokon működő önálló hitoktatók nyugdíjinté-
zeti fenntartási járulékát a működésüket illetőleg illetékes egyházközség fizesse. 

Olvastatik a tiszai egyházkerületnek idevonatkozó felterjesztése és a M. E. L. E. 
indítványa. Mindezek alapján 

az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, 
Kaczián János, Kuthy Dezső és Késmárky Lajosnak odaadó fáradozásukért 
köszönetet mond és részükre a bizottság által megszavazott tiszteletdíjakat 
a f. évre utalványozza; kimondja, hogy ezentúl a járulékszámlák helyett minden 
évben csupán a változások közlendők a kerületekkel, amelyeket felhív, hogy a járu-
lékokat teljes összegben idejében küldjék be és a hátralékok behajtását saját 
maguk eszközöljék; kimondja, hogy ezentúl a nyugdíjak minden hó 1-én nyug-
ták beküldése nélkül a postatakarék útján a nyugdíjasoknak megküldendők; 
elrendeli egy ú j törzskönyv felfektetését és a szabályzat átdolgozását, amivel egy 
szűkebb bizottságot bíz meg, melynek tagjaivá Paulik János, Libertiny Arzén, 
dr. Rasó Lajos, Bendl Henrik és Sárkány Bélát választja meg ; kimondja, hogy a 
nyerendő államsegély 7* részét a nyugdíjintézetnek juttatja és utasítja a pénz-
ügyi bizottságot, hogy a nyugdíjakat ennek megfelelően a jövő évre állapítsa 
meg; hasonlóképen addig is, míg az új nyugdíjintézeti szabályrendelet megalkot-
tatik, a nyugdíjintézeti szabályrendelet idevonatkozó pontjainak megváltoztatásával 
kimondja, hogy az egyházközségek és a nyugdíjintézeti tagok fizetendő járulékait 
az alábbi arányban állapítja meg, felemelve azokat a mai gazdasági viszonyok-
nak megfelelően, minek folytán 1924 január 1-től kezdődőleg az egyházak 
60—40—20 kg búzát, a lelkészek pedig 40, illetve 20 kg búzát tartoznak 
nyugdíjintézeti járulék fejében évente beszolgáltatni a kerületi elnökségek által 
megállapított teherbíróképességüknek arányában ; felhívja továbbá az összes egy-
házakat, hogy az elaggott lelkészeket adományok és gyűjtések útján támogassák. 
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Végül elhatározza, hogy addig is, amíg a nyugdíjintézeti szabályrendelet 33— 35. 
revíziója elkészül, az önálló, államilag dotált, lelkészi képesítésű hitoktatókat a nyugdíj-
intézet jogosult és köteles tagjainak tekinteni mindaddig, amíg az állami nyugdíjjogo-
sultságot meg nem kapják. Mégpedig 2600 korona nyugdíjba beszámítható fizetéssel ; 

hogy a lelkésznek önálló hitoktatóvá és az önálló hitoktatónak lelkésszé 
létele esetén a szolgálati éveket nyugdíj tekintetében teljesen beszámítja s a régi 
állásban elért és nyugdíjalapul szolgáló fizetési összeget még azon esetben is fenn-
tarthatónak minősíti, ha az új állásban fizetése nem éri el az előbbi nyugdíj szem-
pontjából már számításba vett összeget; 

hogy a rendszeres állásokon működő önálló hitoktatók tagsága után 
esedékes fenntartási járulékokat azon gyülekezet tartozik fizetni, amelynek terü-
letén az illető hitoktató működik. 

34. (Sz.) Ezután elnöklő felügyelő az idő előrehaladottsága folytán a tárgyalást 
felfüggeszti és annak folytatását délutánra tűzi ki, amikor is az ülést újból megnyitván, 
eleinte Kapi Béla püspök foglalja el a társelnöki széket, utóbb ismét Geduly Henrik püspök. 

Napirend előtt egyet, felügyelő bejelenti, hogy £ tisztb. egyet, felügyelő, báró Prónay 
Dezső 2 ú j alapítványt tett és pedig egyet az 1917. évben tett 10.000 K-ás alapítvá-
nyának kiegészítésére egymilló korona értékben, mely „br. Prónay Dezső alapítványa a 
reformáció 400 éves évfordulója megünneplésének emlékére'-' nevet visel és egyet szintén 
egy millió korona értékben, amely „br. Prónay Dezső egységes egyházi és családi alapít-
ványa" nevét visel, továbbá hogy dr. Kéler Zoltán ker. felügyelő is egy a „br. Prónay 
Dezső emléke" nevezetű alapítványt tett 600.000 K értékben ; bemutatja és felolvastatja 
mindhárom alapítólevelet. 

Az egyet, közgyűlés elismerését és köszönetét fejezvén ki a nagylelkű 
alapítóknak, az alapítványok kezelését, mint alapítványi hatóság, elfogadja és fel-
kéri az elnökséget, hogy az alapítóleveleket az elfogadási záradékkal lássa el és 
a br. Prónay Dezső emléke című alapítványt a jegyzőkönyv függelékébe vegye fel. 

35. (Sz.) A theol. fakultás kérdésében az egyet, főjegyző bejelenti, hogy szeptember 
folyamán a Kormányzó úr a theol. fakultásnak 6 tanszékére a tanárokat kinevezte, akik 
a hivatali esküt már le is tették ; az előadásokat a fakultáson megkezdték, és november 
11-én lesz a fakultás ünnepélyes megnyitása Sopronban; előterjeszti az egyet, főjegyző a kikül-
dött liquidáló bizottság jelentését és többek hozzászólása és a theol. nagybizottság jelen-
téseinek meghallgatása után 

az egyet, közgyűlés a theol. fakultás felállítását megelégedéssel tudo-
másul veszi s azért a magas kormánynak köszönetét nyilvánítja s a fakultás 
kinevezett tanárait bizalommal és szeretettel üdvözli, kifejezvén.azt az óhajtását, 
hogy a most betöltetlen maradt két tanszék is minél előbb betöltessék. 

Köszönetet mond az egyet, közgyűlés a közoktatásügyi kormánynak 
azért, hogy annak idején alkalmas helyiségek átengedésével lehetővé tette a 
Pozsonyból és Eperjesről menekült theol. akadémiáknak Budapesten elhelyezését 
s így akadémiánknak a legnehezebb időkben való fennmaradását. Köszönetet mond 
D. Raffay Sándor püspöknek, akinek elsősorban köszönhető, hogy az akadémia 
Budapestre áttelepülhetett, s aki az akadémia ügyét azóta is állandóan szívén viselte. 

Az egyet, közgyűlés továbbá tudomásul veszi, hogy a dunántúli egyház-
kerület soproni theol. akadémiája működésének megszűntét kimondta, hogy 
továbbá a tiszai egyházkerület már az 1920. évben kimondotta, hogy eperjesi 
theol. akadémiáját anyagi eszközök hiányában tovább nem tarthatja fenn ; kimondja 
a közgyűlés, hogy a maga részéről is a pozsonyi theol. akadémia működését 
az 1923/24. tanévtől kezdve beszünteti, fenntartván az E. A.-ban részére bizto-
sított azon jogot, hogy bármikor újabb theol. főiskolát fölállíthasson és hogy 
a megszüntetett akadémia vagyonának liquidálását maga eszközölhesse. 

Elhatározza, hogy az akad. tanárok fizetési táblázata a kormányhoz 
felterjesztessék. Draskóczy Lajos és dr. Szelényi Ödön akad. tanárokat rendelkezési 
állapotba helyezi. Az akad. tanári karnak az összes óraadó tanárokkal egyetemben 
a nehéz viszonyok között tanúsított buzgó és eredményes működéséért elismerését 
és köszönetét nyilvánítja. 

Tudomásul veszi az egyet, közgyűlés a liquidáló bizottság által tett 
intézkedéseket, az eddigi theol. bizottságok működését beszünteti és egy theol. 
bizottságot létesít', amelynek' hatáskörébe utal minden a lelkészképzés és okta-
tással kapcsolatos kérdést, illetve ez irányban szükséges intézkedési jogot, a 
semináriumra vonatkozó összes ügyeket, a theol. szakvizsgák tekintetében szük-
séges intézkedéseket és a theol. fakultással való érintkezést. A folyó 1923/24. tan-
évre a lelkészi szakvizsga tekintetében egy külön bizottságot alakít, amelynek 
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35—42. tagjaivá kijelöli az elnökséget, a 4 kerületi elnökséget és a fakultás tanári karát; 
akadályoztatás esetén az alkotmányszerű helyettesítés lép érvénybe; felhatalmazza 
ezen bizottságot, hogy az ideiglenes vizsgarendet maga állapítsa meg; a lelkészi 
képesítő vizsga tekintetében a közgyűlés ezen tanévre a régi lelkészvizsgáló-
bizottságot fenntartja. Kimondja továbbá a közgyűlés, hogy az akadémia összes 
alapítványait saját kezelésben tartja, azokat lajstromoztatja és felhasználásukra 
nézve azok jogi természetének tisztázása után határoz. 

36. (Sz.) A lelkészképző seminárium kérdésében az egyet, főjegyző bemutatja a püs-
pökök által kidolgozott alapvető szabályzatot, bejelenti, hogy a svájci segély legnagyobb 
részét az elnökség ezen célra szánta, bejelenti, hogy a theol. akadémiát liquidáló bizottság 
a Budapesten fenntartott Theol. Otthon egész felszerelését ezen seminárium céljaira gon-
dolja felhasználni és hogy a szeminárium elhelyezése szempontjából szükséges volna az 
üllői-úti ház megfelelő felépítése. 

Az egyet, közgyűlés a bejelentéseket jóváhagyólag tudomásul veszi, 
a szabályzatot megállapítja,és felkéri az elnökséget, hogy a szeminárium létesí-
tése tekintetében idejében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

37. (Sz.) Egyetemes felügyelő az imént kezébe került A Nép című napilapban 
foglalt azon elnöki kijelentésére vonatkozólag, melyet Turóczy Zoltán sajóarnóti lelkész 
kérdésére a délelőtti ülésen tett, megállapítja, hogy nyilatkozata a következő tartalmú volt : 

Felszólaló jónak találta az elnökséget meginterpellálni aziránt, hogy azonosítja-e 
magát báró Prónay Dezső azon kijelentésével, hogy a nemzetgyűlés által a földreform tár-
gyában hozott törvénynek ilyen minőségét kétségbe vonta. Megállapítom, hogy báró Prónay 
Dezső a nemzetgyűlés törvényalkotó hatáskörét s hozott törvényeinek érvényességét két-
ségbe nem vonta, mert csupán történelmi fejtegetései során Deák Ferenc egy kijelentését 
idézte. Az elnökség tudva mindenkori kötelességét, a felszólaló kérdésében rejlő célzatot 
visszautasítja. 

Az egyet, közgyűlés ezen bejelentést helyeslőleg tudomásul veszi. 

38. (B.) A pozsonyi theol. akad. nagybizottság beterjeszti jelentését az akadé-
miának 1922/23. évi működéséről. 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 számadásaira vonatkozólag 
neki a felmentvény megadását javasolja. 

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

39. (B.) Az akad. nagybizottság jelenti, hogy a dunáninneni egyházkerület leg-
utóbb is 28,000 kor. segélyt juttatott az akad. ifjúságnak. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a dunáninneni 
egyházkerületnek a segélyt megköszöni. 

40. (B.) Az akad. nagybizottság felhívja az egyetemes közgyűlés figyelmét arra 
a méltánytalanságra, melyet az akadémia rendes tanárai, valamint Bancsó Antal és dr. Szlávik 
Mátyás, óraadó tanárok, kiknek mindegyike egy-egy tanszék tárgyait adta elő, javadalmazás 
tekintetében az elmúlt tanévben szenvedtek és kéri annak utólag lehető orvoslását. 

Az egyetemes közgyűlés ezt az ügyet pártolólag átteszi a pénzügyi 
bizottsághoz és azt felkéri, hogy az államsegély terhére annak méltányos orvos-
lásáról gondoskodjék. 

41. (B.) Az akad. nagybizottság pártolólag az egyetemes közgyűlés elé terjeszti 
Draskóczy Lajos akad. igazgató és dr. Deák János akad. tanár kérvényeit, melyekben át-
költözési költségeikre segítséget kérnek. 

Az egyetemes közgyűlés a kérvényeket átteszi a pénzügyi bizottsághoz 
és azt felkéri a kérések méltányos elintézésére. 

42. (B.) Az akad. nagybizottság javaslata alapján 

az egyetemes közgyűlés a Ruzsa-féle ösztöndíjat Wiczián Dezső theoló-
gusnak ítéli oda és a vallás- és közoktatásügyi minister úrnak köszönetet mond a 
Horeczky Bélának juttatott 10,000 kor. külföldi tanulmányi segélyért. 



43. (B.) Az akad. nagybizottság jelenti, hogy Kiss Jenő soproni theol. akad. tanár 43 
és Karner F. Károly pécsi hitoktató az újszövetségi theol. tudományokból megszerezték a 
theol. tanári oklevelet. 

Tudomásul szolgál. 

44. (B.) Az akad. nagybizottság jóváhagyás céljából bejelenti azt az intézkedé-
sét, hogy az akadémia ügyiratai és az akadémia tulajdonát tevő hárorrí kép, ú. m. Báró 
Radvánszky Antal, Székács József és Hunfalvy Pál szép keretbe foglalt olajfestésű képe az 
egyetemes levéltárban helyeztessék el megőrzés végett. 

Az egyetemes közgyűlés az intézkedést jóváhagyja. 

45. (B.) Az akad. nagybizottság bejelenti, hogy tudomásul vette dr. Deák János 
akad. tanár, a Theol. Otthon felügyelőjének jelentését, neki az Otthon buzgó és minden 
tekintetben szakszerű vezetéséért köszönetét nyilvánítja és az Otthon számadásaira vonatkozólag 
a felmentvény megadását javasolja. Köszönetet mond mindazoknak az egyházkerületeknek, 
egyházaknak, társaságoknak és egyeseknek, akik a Theol. Otthon fennállását támogatásuk-
kal lehetővé tették. Köszönetét nyilvánítja dr. Pékár Mihály orvoskari dékánnak, dr. Entz 
Béla prodékánnak és dr. Kelemen tanársegédnek azért, hogy az Otthon bennlakóinak gyógy-
kezeléséről szeretettel gondoskodtak. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az Otthon összes 
jóltevőinek a maga részéről is köszönetét nyilvánítja és dr. Deák János felügyelő 
tanárnak az Otthon számadásaira vonatkozólag a felmentvényt a szokásos fenn-
tartással megadja. 

46. (B.) Az akad. nagybizottság javaslata alapján 

az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy a Theol. Otthont Sopronban 
a theol. fakultás mellett is fenntartja s annak segélyezéséről gondoskodik. Az 
Otthon felügyelőjévé dr. Deák János tanárt megválasztja, megbízván őt különö-
sen azzal, hogy az Otthon bennlakói lelki életének helyes irányításáról gondos-
kodjék. Az Otthon ügyeinek intézésére egy helyi Otthon-bizottságot alakít s annak 
tagjaiul megválasztja dr. Zergényi Jenő egyházközségi felügyelőt, Ziermann Lajos 
lelkészt, Benkő Géza presbitert és a mindenkori theol. fakultási dékánt és felkéri 
őket, hogy e megbízatást elfogadván, az Otthont minden irányban hathatósan 
támogassák. 

47. (B.) Az akad. nagybizottság jelenti, hogy az Otthon bútorainak egy részét 
(ágyak, szekrények) az Erzsébet-tudományegyetem orvosi kara internátusának engedte át 
használatra, úgyhogy azokat az 1923/24. tanév befejeztével, legkésőbb július l-ig ép álla-
potban visszaadja és oda szállítja, ahová az egyetemes egyház kívánja. 

Az egyetemes közgyűlés ezt az intézkedést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

48. (B.) Az akad. nagybizottság javasolja,- hogy az Otthon bútoraiból elsősorban 
a felállítandó theol. seminárium szükséglete elégíttessék ki, ami ezután marad, az a fakultás 
melletti Otthonnak engedtessék át, különben pedig a bútorok a szükség szerint a Luther-
Otthonban helyeztessenek el. Javasolja továbbá, hogy az Otthon edényeit, naturáliáit és 
készpénzmaradványát a fakultás melletti Otthonnak adja át az egyet, közgyűlés, az Otthon 
könyvállományát pedig egyelőre elraktározván, arról majdan a theol. semináriummal, ille-
tőleg Otthonnal kapcsolatban határozzon. 

Az egyetemes közgyűlés e javaslatokat elfogadván, azokat határozati 
erőre emeli és azok elintézésével az Otthon eddigi felügyelőjét, dr. Deák Jánost,. 
bízza meg. 

49. (B'.) Az egyet, theol. akad. bizottság jelenti, hogy tudomásul vette Stránér Vilmos, 
a soproni theol. akadémia igazgatójának az 1922/23. évről szóló jelentését és az akadémia tanári 
karának, most, amidőn tőle búcsút vesz, eddigi buzgó munkásságáért köszönetet mond. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az akad. tanári 
karnak a maga részéről is elismerését és köszönetét nyilvánítja. 

50. (B.) Az egyet, theol. akad. bizottság javaslata alapján 
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50—59. az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a közoktatásügyi miniszter-
hez először aziránt, hogy a theol. fakultáson a tót nyelv és a tótnyelvű homi-
tetikai és liturgikai seminárium előadójának alkalmazásáról sürgősen gondoskodjék ; 
másodszor aziránt, hogy a theol. tanárok szolgálati idejébe a rendes lelkészi évek 
teljes mértékben beszámíttassanak. 

51. (Sz.), A multévi egyet, gyűlés 58-ik jegyzőkönyvi pontja kapcsán a tanügyi 
bizottság indítványára 

az egyet, közgyűlés a középiskolai rendtartás megalkotására kiküldött 
albizottság megbízatását — mivel az állami rendtartás még nem bocsáttatott 
ki — továbbra meghosszabbítja. 

52. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 59. pontja kapcsán tárgyaltatik a dunántúli 
egyházkerület 131. pont alatt felterjesztett indítványa az elemi iskola nyolcosztályúvá fej-
lesztése tárgyában, melyet a dunáninneni egyházkerület 67. pont alatt beterjesztett javas-
latában jelenleg időszerűnek nem tart. 

A tanügyi bizottság javaslatára az egyet, közgyűlés a két másik kerü-
letet e kérdésben való nyilatkozatra szólítja fel. 

53. (Sz.) A multévi egyet, jegyzőkönyv 66. pontja kapcsán 

a tanügyi bizottság javaslatára az iskolák igazgatói felhivatnak, küld-
jenek jelentést a szülői értekezletekről s egyúttal a cserkészetről. 

54. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 70. pontjához. A tanügyi bizottság bemutatja 
a tiszai kerület (42.) jelentését arról, hogy az iskolai évet 10 hónapban, a földmívesek lakta 
községekben a nagyobb gyermekekre nézve 9 hónapban szabta meg. 

Tudomásul szolgál. 

55. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 71. pontjához. A tanügyi bizottság bemutatja 
a leány magántanulókról beérkezett jelentéseket, melyek szerint 102 leány magántanuló 
volt. (45 ev., 9 réf., 2 gkel., 25 rk., 21 izr.) 

Tudomásul szolgál. 

56. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 73. pontjához. A tanügyi bizottság bemutatja 
a vallás- és közokt. min. 126.054. számú rendeletét, melyben a „néptelen" felekezeti elemi 
iskolák egy részének megszüntetését az állam súlyos helyzetével okolja meg. 

Tudomásul szolgál. 

57. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 74. pontjához. A tanügyi bizottság bemutatja 
a 176,508. sz. vallás- és közokt. min. leiratot, melyben a miniszter jelzi, hogy az állam 
kétmilliárd koronát fordít felekezeti tanítók illetményeire és e helyzetben is csak 19 ev. és 
28 ref. iskolától vonja meg az államsegélyt, ellenben többszáz ú j prot. felekezeti iskola 
létesítését segítette elő. Az államsegély megvonásánál, mint 158,599. számú leiratában 
jelzi, az egyházi főhatóság tudtával jár el. 

Tudomásul szolgál. 

58. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a dunántúli egyházkerület (55. pont) 
előterjesztését, melyben az államsegélyek megvonására vonatkozó 122,000 s / . vallás- és 
közokt. min. rendeletnek lényeges módosítását kéri s felterjesztést kér az egyet, gyűlés 
részéről a miniszterhez az illető tanítók helyzetének könnyítése céljából. Ugyancsak bemu-
tatja a dunáninneni kerület (64. pont) kérését, hogy az egyetemes gyűlés tegyen a minisz-
terhez felterjesztést a rendelet végrehajtásánál a kántortanítókon esett sérelmekről. 

A tanügyi bizottság javaslatára az egyet, gyűlés . felír a kormányhoz, 
hogy az elnéptelenedett iskolák tanítóinak az államsegély megvonása miatt beál-
lott-súlyos helyzetén segítsen és orvosolja a kántortanítókon esett sérelmeket, 
a püspököket pedig felkéri, hogy a rendelet végrehajtása körül esett sérelmekről 
okmányokkal felszerelve és részletezve tegyenek felterjesztést a miniszterhez. 

59. (Sz.) A multévi egyet, gyűlés 75. jegyzőkönyvi pontja kapcsán a tanügyi 
bizottság bemutatja a vallás- és közokt. min. 181,851. sz. rendeletét, mely jelzi, hogy a 
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javadalmi jegyzőkönyvben a kántori és tanítói fizetés elkülöníttetett és ígéri, hogy eseten- 59 
ként, ha erre nézve előterjesztés tétetik, a lévitai fizetés is elkülöníttetik a tanítóitól. Bemu-
tatja továbbá a 176,600. sz. vallás- és közokt. min. rendeletet, mely meghatározza a java-
dalmi jegyzőkönyv felvételének módját. Jelenti végül a tanügyi bizottság, hogy a bemuta-
tott miniszteri rendeletekkel a bányai egyházkerület (22.) indítványa, mely a lévitai fizetések 
elkülönítésére vonatkozólag felterjesztést kér, tárgytalanná lett. 

Tudomásul szolgál. 

60. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 77. pontjához a tanügyi bizottság bemutatja 
a vallás- és közokt. min. 158,597. sz. leiratát, mely jelzi, hogy a magasabb fizetési fokok-
nak az elemi iskolai tanítók előtt való megnyitása mérlegeltetni és tárgyaítatni fog. 

Tudomásul szolgál. 

61. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 78. pontjához a tanügyi bizottság bemutatja 
a vallás- és közokt. min. 158,596. sz. leiratát, mely jelzi, hogy csak néhány termény 
számíttatik országos átlag szerint. 

Tudomásul szolgál. 

62. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 80. pontjához a tanügyi bizottság jelenti, 
hogy a dunáninneni püspöki hivatal már 1918-ban beküldte a hősi halált halt tanítókra 
vonatkozó jelentését, de mivel ez elveszett és a főjegyzői hivatalhoz be sem érkezett, 
újólag pótolni fogja. 

Az egyetemes gyűlés ezt tudomásul veszi s egyúttal felkéri a többi 
kerületeket, küldjék be a névsor pótlására az esetleg újabban tudomásukra jutott 
adatokat. 

• • ' - r 
63. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 81. pontjához a tanügyi bizottság bemutatja: 

a) a Hivatalos Közlöny okt. 15 iki 20. számában megjelent 5222. elnöki számú rendeletet, mely 
a hitoktatók díjazását, illetve óradíját szabályozza ; b) a dunántúli egyházkerület (53) felter-
jesztést, hogy az egyet, gyűlés az 1848: XX. t.-c. alapján feliratban kérje a miniszternél 
a hitoktatók fizetési osztályba sorozását, ezek püspöki kinevezésének miniszteri elismerését, 
alkossa meg ezek pragmatikáját s vegye be őket az állami nyugdíjintézetbe; c) a bányai 
egyházkerület (60) felterjesztését, mely a hitoktatók fizetésrendezése tárgyában felírást kíván 
a miniszterhez; d) Kapi Béla püspök memorandumát, mely a hitoktatás ügyét a.reformá-
tusokkal közös üggyé kívánja tenni, a hitoktatóknak 60 tanulótól felfelé rendes állami fize-
tést kíván, sürgeti a hitoktató missziói lelkészek hetyzetének rendezését; e) a református 
egyetemes konvent válaszát az egyetemes felügyelő által átküldött Kapi-féle memorandumra, 
melyben tudatja, hogy a hitoktatásnak közös üggyé tevését időszerűnek nem tartja, de e 
kérdésben együttesen kíván eljárni és a memorandumra bekívánt egyházkerületi válaszokat 
beterjeszti a közös bizottsághoz ; / ) a dunáninneni püspök felterjesztését, mely hibáztatja 
a rendeletben megszabott nagyon magas tanulói minimális létszámot és hogy a magán-
és társulati iskolák vallásórái s tanulói nem vétetnek számításba ; g) ugyané tárgyban a négy 
kerület felterjesztését arról, hogy van 38 önálló hitoktatói állás és szükség volna még 32-re. 

A tanügyi bizottság indítványára az egyetemes közgyűlés kimondja, 
hogy a protestáns közös bizottsághoz átteszi a miniszterhez felterjesztendő követ-
kező kívánságokat: a) hogy a kisebbségi egyházak hitoktatási ügye sérelmet ne 
szenvedjen : szállíttassák le a minimális tanulói szám a felére ; b) a hitoktatók 
vétessenek fel az illetékes állami fizetési fokozatokba; c) kapják az összes járu-
lékokat, kedvezményekej, lakáspénzt; d) vétessenek fel az állami nyugdíjintézetbe. 

64. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 83. pontjához a tanügyi bizottság bemutatja a 
vallás- és közokt. min. 158,593. sz. leiratát, mely jelzi, hogy az ismétlőiskolákban a bit-
es erkölcstan tanítása törvényen alapszik. Ahol e tekintetben sérelem esnék az egyházon, 
az egyház felterjesztésére a sérelem orvosoltatik. 

Tudomásul szolgál. 

65. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 84. pontjához a tanügyi bizottság bemutatja a 
vallás- és közokt. min. 158,592. sz. leiratát, mely jelzi, hogy a felekezeti elemi iskolai 
tanítók államsegélyének megállapítására és engedélyezésére vonatkozó rendeletek másolat-
ban az egyházi főhatóságoknak megküldetnek, de a pénzügyigazgatóságok körébe tartozó 
kiutalványozásokról (p. o. családi pótlék kiutalványozása stb.) az igen nagy munkatorlódás 
miatt lehetetlen az egyházi főhatóságokat 4uilön értesíteni. 

Tudomásul szolgál. 
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66—74. 66. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 88. pontjához a tanügyi bizottság bemutatja a 
tiszai egyházkerület (40. p.) felterjesztését, melyben a tanítóképzőknek az egyetemes egy-
ház által már az 1924/25. iskolai évre való átvételét kéri. Egyúttal bejelenti a tanügyi 
bizottság, hogy a célszerűnek tartaná, ha az egyetemes egyház átvenné a tanítóképzőket, 
az egyik fiúképzőt nyugaton (Sopron), a másikat keleten (Miskolc), a nőképzőt Budapest 
közelében helyezné el. 

Az egyetemes közgyűlés elvileg hozzájárul a tanítóképzésnek egyete-
messé tételéhez és a kérdés részletes keresztülvitelét a pénzügyi és jogügyi bizott-
sághoz utalja, egyben felhívja a dunántúli egyházkerületet, hogy a tanítóképzők 
elhelyezése tárgyában nyilatkozzék. 

67. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 89. pontjához a tanügyi bizottság bemutatja a 
vallás- és közokt. min. 1149. sz. rendeletét, mely a statisztikai adatok beküldésében hanyag 
tanítók büntetéséül az illető iskoláktól az államsegély elvonását ígéri. 

Az egyetemes gyűlés a tanügyi bizottság indítványára felterjesztést -ntéz 
a vallás- és közokt. miniszterhez, hogy a tanítók hanyagsága miatt ne az iskolát, 
büntesse meg, hanem közölje az egyházi főhatósággal a hanyag tanítók nevét, 
hogy ezek ellen eljárni lehessen. Egyben kimondja az egyetemes gyűlés, hogy 
a kötelességmulasztó tisztviselőkre rovandó rendbírságot a békevalutának meg-
felelő értékben kell megfizetni. 

68. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 90. pontjához a tanügyi bizottság bemutatja a 
a .tankönyvváltozásokról szóló jelentéseket. 

Az egyetemes gyűlés ezeket a tanügyi bizottság javaslatára tudomásul 
veszi, de felhívja a bonyhádi gimnázium igazgatóját, tegyen jelentést a Bartha— 
Tordai-féle III. oszt. magyar olvasókönyvről, hogy az egyházunk szempontjából 
használható tankönyv-e. 

69. (Sz ) A tanügyi bizottság indítványára a következő iskolaikönyvek engedélyeztetnek : 

1. Kemény Lajo- : Bibliai történetek III—IV. elemi osztály számára. 
2. Kogutovicz Károly: (Közép)iskolai atlasz. 
3. Magy. kir. állami térképészet : „Magyarország ezeréves sorsa" történeti falitérkép. 
4. D. Szeberényi Lajos Zsigmond : Vezérfonal a konfirmálandók oktatásához. 

70. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés a tankönyvbírálati díjakat a következőkép álla-
pítja meg: 1 — 5 ívig 2000, 5—10 ívig 4000, 10 íven felül 8000 korona. 

71. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 99. pontjához a tanügyi bizottság jelentése alapján 

az egyet, közgyűlés tudomásul veszi, hogy Mendöl Lajos beterjesztette a 
vallástanítási bizottsághoz az ötéves tanfolyamú tanítóképzők vallástanítási tervezetét. 

r 72. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 100. pontja kapcsán a tanügyi bizottság jelen-
tése alapján 

az egyet, közgyűlés tudomásul veszi, hogy Bartos Pál iparostanonciskolai 
vallástanítási terve későn érkezvén a kerületekhez, arról a jövő évi egyetemes 
gyűlésre várja a kerületek véleményét. 

73. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványa és a tiszai egyházkerület részéről (21. b.) 
bemutatott felterjesztés alapján ° 

elrendeli az egyetemes gyűlés, hogy a hitoktatók tanítványaikat vezessék 
templomba, és -ezen kötelesség vétessék be a pragmatikába. 

7 *. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a vallás- és közokt. min. 162.061. sz. leiratát, 
melyben jelzi, hogy Horthy Miklós kormányzó úr nevenapja, december 6-ika, az állami 
iskolákban szünetnap. 

A tanügyi bizottság indítványára az egyet, gyűlés elrendeli, hogy a jog-
hatósága alatti iskolákban is szünet tartassék december 6-án, az államfőnek 
nevenapján. 
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75. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 75—84. 

az egyet, közgyűlés elrendeli, hogy október 6-ika, a nemzeti vértanúk 
és nemzeti nagy halottak emlékezetére, mint „nemzeti gyásznap", iskolai szünettel 
és gyászünnepéllyel ünnepeltessék. 

• 
76. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a vallás- és közokt. min. 130.700 sz. rende-

letét s a hozzácsatolt füzetet, mely a beiskolázásra vonatkozó 1921 : XXX. t.-c. végrehaj-
tásáról intézkedik. Ugyancsak bemutatja a vallás- és közokt min. 49.273. sz. leiratát, 
mely az egyházi főhatóságok által támasztott kételyek eloszlatása végett adatott ki, s .meg-
állapítja p. o., hogy felekezeti tanító csak az egyházi főhatóság engedélyével vezetheti a 
törzskönyvet; az iskolai év megrövidítésére vonatkozó kérés az egyházi főhatóság útján 
adandó be. 

Tudomásul szolgál. 

77. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja az orsz. ág. hitv. ev. tanítóegyesület 
alapszabályait s megerősítésre ajánlja azzal a módosítással, hogy teljes címe rövidítés 
nélkül legyen. Országos ágostai hitvallású evangélikus tanítóegyesület. Utána zárójelben 
legyen a rövidített cím (Országos evangélikus tanítóegyesület). Tagjai lehetnek az egyet, 
egyháznál, illetve a kerületeknél, a. népiskolák ügyeit intéző bizottságok elnökei, tanítóképző 
tanárok és az iskolaszéki elnökök. 

Az egyet, közgyűlés az országos ev. tanítóegyesület alapszabályait a jel-
zett módosításokkal megerősíti. 

y i ' . . • • ' . ."-te-: . . \ : ; S ; - .• - IÎT>. J : . •• - ' - • ' - - ' . 'J ' ' 
78. (Sz.) A tanügyi bizotiság bemutatja a vallás- és közokt. min. 32.321. sz. 

rendeletét, melyben elrendeli, hogy az állami és államilag segélyezett községi tanítók a 
kötelező óraszámon belül a megszabott óradíjért az iparostanonciskolákban órákat adni 
kötelesek. 

Az egyetemes gyűlés felkéri a püspököket, hogy az ev. tanítókat az 
iparostanonciskolákban óraadásra buzdítsák és szólítsák fel. 

79. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a vallás- és közokt. min. 53.251 sz. 
rendeletét, mely megengedi, hogy a tanítók a többtermelési liga téli tanfolyamain tanít-
hassanak. 

Az egyetemes gyűlés az egyház fennhatósága alatt álló tanítóknak 
megengedi, hogy hasonló működést kifejthessenek. 

80. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a vallás- és közokt. min. 93.691. sz. 
rendeletét, mely szabályozza, mily módozatok mellett fogadhatnak a középiskolai tanárok 
kosztra és lakásra diákokat és vállalhatnak magánórákat. 

A tanügyi bizottság indítványára az egyetemes gyűlés fenntartja a szol-
gálati szabályzat idevonatkozó rendelkezéseit. 

81. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a bányai egyházkerület (4.) felterjesztését, 
mely kéri az egyetemes gyűlést, hogy irjon fel a kormányhoz, hogy egyházukat érintő 
iskolai kérdésekben rendeletei kiadása előtt lépjen érintkezésbe az egyházi főhatósággal. 

Az egyet, gyűlés elhatározza, hogy ily irányban felír a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez. 

82. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a bányai egyházkerület (12.) felterjesztését, 
hogy írjon fel az egyetemes gyűlés a vallás- és közoktatásügyi minister olyan rendeletei ellen, 
melyek ellenkeznek a szabályszerűen kiállított tanítói díjlevelekkel. 

•* 

A tanügyi bizottság indítványára a püspökök fel hivatnak, hogy ilyen 
esetekben okmányokkal felszerelt felterjesztéssel forduljanak a vallás- és közokt. 
miniszterhez. 

83. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára a bányai kerület (13.) felterjesz-
tése alapján 

az egyetemes gyűlés felír a vallás- és közokt. ministerhez, tiltsa el 
az állami iskolákban tisztán r. kath. jellegű imádságok használatát. 

84. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a bányai egyházkerület (19.) felterjesz-
tését, hogy az egyet, egyház gondpskodjék az elfogyott evangélikus középiskolai történeti 

6* 
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84—93. tankönyvek kinyomatásáról, es bejelenti az orsz. ev. tanár- és tanítóegyesületnek ugyan-
erre irányuló kérését. 

Az egyetemes gyűlés az egyházunk érdekében oly fontos evangélikus 
szellemű és elfogyott középiskolai történeti tankönyvek kiadására felhívja a Luther-
Társaság figyelmét. 

85. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a dunáninneni egyházkerület (54.) felter-
jesztését, mely szerint az egyház gondoskodjék róla, hogy a hitoktatók jó könyvecskéket 
és képeket oszthassanak ki növendékeik között. 

Ez egyházunkra oly fontos dologra felhivatik a Luther-Társaság figyelme. 

86. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a dunántúli egyházkerület (46.) felter-
jesztését, mely az egyetemes gyűlést kéri : intézzen feliratot a vallás- és közokt. ministerhez 
aziránt, emelje fel a tandíjpótló államsegélyt, mivel a dologi kiadások az iskolákban igen 
szaporodnak. 

A tanügyi bizottság indítványára az egyetemes gyűlés felír e tárgyban 
a kormányhoz. De egyúttal figyelmezteti az iskolafenntartókat, hogy iskolafenn-
tartási járulék és üzemi pótlék címén szedhető járulék a tanulóktól és pedig a 
másvallásúaktól fokozottabb mértékben. 

87. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a dunántúli egyházkerület (56.) felterjesztését 
aziránt: az egyetemes gyűlés legyen rajta, hogy annak a tanítónak, akitől az államsegély 
megvonatott, fizetése békebeli értékben adassék meg, az egyházi főhatóság az államsegély 
megszüntetését akadályozza meg, illetőleg Vonassa vissza. 

Az egyetemes gyűlés a tanügyi bizottság indítványára ez értelemben 
határoz s felkéri a püspököket, hogy az államsegélyüket vesztett tanítók érde-
keit a gyülekezeteknél s az államkormánynál egyaránt támogassák. 

88. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a tiszai egyházkerület (21. a.) kérését, 
högy az egyetemes egyház statisztikai táblázatokat adjon ki. 

Az egyetemes gyűlés erre vonatkozó határozatát fenntartja és egyelőre 
jelentés alakjában kéri a statisztikát. 

89. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a vallás- és közokt. minister által lekül-
dött szabályzattervezetet a polgári iskolai tanárok fegyelmi ügyeire vonatkozólag s az egye-
temes felügyelőnek ezen tervezet sérelmes pontjaira tett felterjesztését. 

A felterjesztés jóváhagyólag tudomásul vétetik. 

90. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a dunántúli egyházkerületnek a több-
tanítós iskolák igazgatóira és a címzetes igazgatókra vonatkozó szolgálati szabályzatát. 

A tanügyi bizottság indítványára e szabályzat jóváhagyatik. 

91. (Sz.) A tanügyi bizottság bejelentése alapján 

megállapítja az egyet, közgyűlés, hogy a dunántúli egyházkerület (52.) 
előterjesztése, mely a három kilométernél távolabb eső népiskolákba járó hitok-
tatók számára fuvardíj megállapítása végett felterjesztést indítványoz a vallás- és 
közokt. miniszterhez, tárgytalanná vált a legújabb hitoktatási rendelet folytán, 
mely a fuvardíjak kiutalását elrendeli. 

92. (Sz.) A tanügyi bizottság jelentése alapján 

tudomásul veszi az egyet, gyűlés, hogy a statisztikai jelentések leg-
nagyobb részben beérkeztek, de jórészt oly későn, hogy ezek alapján össze-
foglaló jelentés most be nem terjeszthető. 

93. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a dunántúli egyházkerület 57. pont alatt 
beterjesztett javaslatát, hogy az önálló hitoktatók részére pragmatika készíttessék. 

A tanügyi bizottság jelentése alapján tudomásul vétetik, hogy e prag-
matika készül. 
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94. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a vallás- és közokt. minister 156,400. 94-101. 
számú rendeletét, mely a közigazgatási bizottságokat utasítja, hogy szorítsák az iskola-
fenntartókat a tanítók terménybeli járandóságainak pontos beszolgáltatására. 

\ * V ' 
Az egyet, közgyűlés felkéri a püspököket, hogy az iskolafenntartókat 

a terménybeli járandóságok pontos beszolgáltatására utasítsák. 

95. (Sz.) A tanügyi bizottság beterjeszti a vallástanítási bizottság részéről meg-
alkotott vallástanítói pragmatikát. 

A tanügyi bizottság javaslatára az egyet, közgyűlés ezen munkalatot 
a négy kerületnek hozzászólásra kiadja. 

96. (Sz.) A tanügyi bizottság javaslatára 

az egyet, közgyűlés a Bartos-féle iparostanonciskolai statisztikai táblázat 
használatát elrendeli. 

9 7 . (Sz. ) Az „Erős várunk" s z ö v e g é n e k megállapítására D. K o v á c s Sándornak 
adott megbízást 

az egyet, közgyűlés további egy évre meghosszabbítja. 

9 8 . (Sz.) Ezután az újonnan megválasztott e g y e t e m e s ü g y é s z , dr. Rásó Lajos, 
és az újonnan megválasztott nyugdíj intézet i ü g y v i v ő , Kuthy Dezső , a k ö z g y ű l é s színe 
előtt letették hivatalos esküjöket . 

99. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 104. és 105. pontja kapcsán jelenti a pénzügyi 
bizottság, hogy a gróf Teleky-Roth Johanna-féle ösztöndíjakat az 1922/23. tanévre szabály-
szerűen kiosztotta és figyelemmel arra, hogy kevesebb (30) ösztöndíj került kiosztásra, az 
ösztöndíjak összegét 140 koronában állapította meg. Egyben bemutatja a pozsonyi theol. 
akadémia indítványát, hogy az ösztöndíjak kiosztása teljesen beszüntettessék. Jelenti lovábbá 
az egyet, főjegyző, hogy a Hunfalvy-alapítványi bizottság a Hunfalvy-féle ösztöndíjra újabb 
pályázatot nem írt ki és miután azért senki sem folyamodott, az ösztöndíjat ki sem adta. 

A jelentést és a tett intézkedéseket az egyet, közgyűlés jóváhagyólag 
tudomásul veszi és az ösztöndíjak mikénti kiosztását a pénzügyi bizottságra bízza. 

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

A gondnok által bemutatott és idecsatolt 1922. évi zárszámadás szerint az alapít-
ványi tőke: 

1921.* év végén volt 247,562*76 K 
. 1922. évi gyarapodás . . . . . 6,410-80 „ 

s így az év végén kitett . . . . 253,973-56 K 

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

A folyó évben Radnóti József budapesti műegyetemi hallgatónak, miután bizo-
nyítványai az alapítvány szabályainak megfeleltek, az 1200 koronára felemelt ösztöndíjat kiadtuk. 

Tudomásul szolgál. 

101. (Sz.) A magyarhoni E. E. E. Gyámintézet beterjeszti a következő jelentését : 
« 

Magyarhoni E. E. E. Gyámintézetünk ez évi rendes közgyűlését a tegnapi napon tartotta 
meg Budapesten, mely alkalommal világi elnökének, báró Radvánszky Albertnek, az egyet, egyház 
felügyelőjévé történt megválasztása és a gyámintézeti elnökségről való lemondása következtében 
megüresedett elnöki állásra a szavazatok beadását elrendelte s a világi elnök teendőinek elvégzé- -
sére, az új elnök beiktatásáig a legidősebb egyházkerületi gyámintézeti elnököt, lándori dr. Kéler 
Zoltánt kérte fel. A multévi október 2—4-én tartott erlangeni Gusztáv Adolf-egyleti gyűlésen 
egyet, gyámintézetünket Ziermann Lajos egyet, gyámint. elnök képviselte, aki a Gusztáv Adolf 
egyletet gyámintézetünk nevében melegen üdvözölte. Elnökünk a német testvérek részéről 
mindenütt szeretetteljes fogadtatásra talált, és útja még szorosabbá fűzte azt a kapcsot, 
amely egyet, gyámintézetünket a németországi Gusztáv Adolf-egylettel összeköti. Az egy-
házi elnök ezen útjáról Erzsébetfalvának értékes szent edényeket hozott. Az egyesület 
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101-103. főtitkára, dr. Geissler Brúnó Erdélybe menet f. évi június 9—11-ikén Budapesten időzött, 
résztvett a fasori főgimn. jubiláris ünnepén s a Deák-téri iskola dísztermében tanulságos 
előadást tartott a németországi helyzetről és a Gusztáv Adolf-egylet munkásságáról. Erdély-
ből visszajövet június 17—21-én Sopronban, Szombathelyen, Ágfalván és Szentgotthárdon 
tartott előadásokat és megbeszéléseket az egyház vezetőférfiaival. Kilátásba helyezte, hogy 
a németországi Gusztáv Adolf-egylet, ha ez irányban megkerestetik, közbenjár az osztrák 
Oberkirchenratnál, hogy az ú. n. Burgenlandban lévő leánygyülekezeteinket magyar terü-
leten maradt anyaegyházaink lelkészei gondozhassák továbbra is. Minthogy azonban ezen 
kérdésben még bizonyos nehézségeket kell leküzdeni, a szóbanforgó közbenjárást egyelőre 
nem vettük igénybe. Az elmúlt évben a Gusztáv Adolf-egylet egyházaink segélyezésére 
91,112 márkát szavazott meg, de Gyámintézetünk ezen segélyeket — tekintettel német 
testvéreink súlyos helyzetére - nem fogadta eh'sőt a maga részéről a tavasszal 100,000 K, 
most újabban több mint Va millió koronát küldött a németországi Gusztáv Adolf-egyletnek, 
amit látható örömmel fogadtak. 

Jelentjük továbbá, hogy a Bognár-féle alapítvány alapítólevelét a vagyonkezelő-
bizottság elkészítette s azt mai közgyűlésünk jóváhagyta. 

Gyámintézetünk céljaira az elmúlt évben a Soproni Nőegylet 500 K-t, Seiler H. 
4000 K-t, Luthár Ádám vend lelkész 890 K-t adományoztak, Tschürtz Pál gazda pedig 
végrendeletében a soproni helyi gyámintézetnek egy szép szőlőbirtokot hagyományozott. 

A nagy szeretetadományt a soros tiszai egyházkerületből Sátoraljaújhely kapta. 
A Bognár-féle alapítvány jövedelméből Tokaj 2 millió, Szekszárd 800,000 K. Lapújtö 
400,000 K, Egyházasdengeleg—Heréd 200,000 K, Keszthely 200,000 K és Mérges 50,000 
K segélyben részesült, azonkívül 16 gyülekezet, illetve intézet, részesült kisebb-nagyobb 
segélyben. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

102. (Sz.) Beterjesztetett a Luther-Társaság működéséről szóló következő jelentés: 
A lefolyt éven a Luther-Társaság, mint az országnak valamennyi irodalmi és tudományos 
társasága, szinte reménytelen harcot folytatott a drágaság ellen, mely munkáját úgyszólva 
teljesen megbénította. Sem folyóiratát, az Ösvényt, sem sajtó alá teljesen elkészült füzeteit 
nem adhatta ki. Egyetlen kiadványa volt báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő szék-
foglaló beszéde, amelynek terjesztésében nagyobb gyülekezeteink elismerésreméltó buzgó-
ságot fejtettek ki. Állami segély kieszközlése nem sikerült — nyilván az állam pénzügyei-
nek ziláltsága miatt. 

A Társaság működése két irányban jelentkezett figyelemreméltó eredménnyel. 
Az egyik fontos életműködése, hogy vallásos ünnepélyeket rendezett egyes gyülekezeteink-
ben, amelyeken nem csupán eszméink és igazságaink hirdetésével végzett áldásos munkát, 
hanem a közérdeklődést is felébresztette Társaságunk iránt s egyúttal szép anyagi ered-
ményhez juttatta. Ez ünnepélyek közül kiváltképen kiemelkedett a két debreceni ünnepély, 
amelyeken báró Radvánszky Albert és Kapi Béla elnökök tartottak nagyhatású előadást. 
Közgyűlésünket Orosházán tartottuk jún. 3-án, a község és vidék nagy érdeklődése köz-
ben, ünnepi istentisztelettel és fényes sikerű vallásos ünnepéllyel kapcsolatban. Az ünnepi 
prédikátor Paulik János volt; a közgyűlésen és ünnepen báró Radvánszky Albert, Kapi Béla, 
Ferenczi Zoltán beszéltek. A közgyűlésen a kultuszminiszter is képviseltette magát. Az 
orosházi gyűlés hatása alatt, részben más buzdító jelenségek következtében a tagok száma 
közel 300-al szaporodott. E tekintetben főleg Orosháza, Szarvas és Szeged gyülekezeteinek 
buzgóságát kell kiemelnünk. Mivel báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelővé válasz-
tatván, elnöki tisztéről lemondott, a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel dr. Pékár Gyulát, iro-
dalmi életünk egyik vezéremberét, választotta elnökké, aki a választást elfogadta és programm-
ját a jövő évi- közgyűlésen fogja kifejteni. 

A 'Luther-könyvtár és Múzeum anyaga örvendetesen gyarapszik ; e gyarapodás 
bizonyára újabb lendületet nyer,- mihelyt állandó helyiségünket elfoglalhatjuk. Ujabban a 
Pestmegyei esperesség és a Perlaky-család adta át könyvtárát a Luther-könyvtár- és 
Múzeumnak. 

Két év alatt a Luther-Társaság vagyona kétszeresére emelkedett ugyan, de a 
nagy feladatokhoz és az egyre emelkedő drágasághoz képest ez elenyésző csekélység. Sem 
könyvkereskedésünk, sem a kiadói tevékenység nem virágozhatik fel nagyobb forgótőke 
nélkül. E -forgótőkét nem a közegyháztól várjuk, amely szintén elviselhetetlen terheket 
hordoz, hanem az evang. társadalomtól, annak élő hitétől és áldozatkészségétől. 

Kérjük a mélyen tisztelt egyetemes közgyűlést, hívja fel az egyházegyetem tag-
jait s ä híveket a Luther-Társaság, továbbá a Luther-könyvtár és Múzeum hathatós tá-
mogatására. " ' ^ 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és felhívja az 
egyház összes híveit, hogy a Luther-Társaságot, a Luther-könyvtárt és Múzeumot 
hathatósan támogassák. 

103. (Sz.) A magyarhoni Ág. Hitv. Evang. Misszióegyesület a következő jelen-
tést terjeszti be : 
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A misszióegyesület 1922. évi bevétele 41,873-78 K, kiadása ugyancsak 41,873*78 K 103-104. 
A missziói alap állása az 1922. év végén 8525-34 K, az alapítványoké pedig 7675-55 K. 
Az összvagyon 16,200'89 K, mely hadikölcsön-kötvényekben, takarékpénztári záloglevelek-
ben és takarékpénztári betétekben van elhelyezve. A lipcsei ev. luth.-missziónak a mult 
évben átutaltuk a neki fenntartott 2S,218'10 K járandóságot. 

Tudomásul szolgál. _ 

104. (Sz.) Beterjesztetett a Luther-Otthon kormányzó bizottságának következő 
jelentése : 

A mult tanévről szóló jelentésünkben jelzett visszaesés igaznak bizonyult ; az 
ifjak tanulmányi eredményei nem mondhatók olyanoknak, mint jelen viszonyaink megköve-
telik, t. i. hogy minden ifjú összes erejét megfeszítve, tanulmányait a tőle telhető legjobb 
eredménnyel és lehető legrövidebb időben végezze. 

A megélhetés nehézségei, melyeket ezen jelenség egyik indító okának állítottunk 
oda, mindinkább súlyosbodtak; a drágaság feltartózhatlanul mind nagyobb akadályokat 
gördít az egyetemekre törekvők elé. 

Míg a mult tanévet 5000 kor. havi tartásdíjjal kezdtük s ennek hatszorosával 
végeztük, a jelen tanévben már csak havi 140,000 koronáért tudunk az ifjaknak megfe-
lelő étkezést nyújtani. A szülők ezen megterheléséből, kik fiaik neveltetéseért a legnagyobb 
áldozatra is késznek mutatkoztak, azt lehetne következtetni, hogy a tudományos pályákra 
mind kisebb számban jelentkeznek az ifjak és főleg csak azok, kik anyagiakban erősebbek, 
tehetség, szorgalom és kitartásban kiválóak. 

Azonban az intézetbe felvételt keresők nagy számánál- a gyönge vagy közepes 
előmenetelt felmutató bizonyítványok és indexek nem ezt mutatják. Ebből kifolyólag az 
újonnan életbeléptetett szervezeti szabályokban foglalt utasítások értelmében az elmúlt 
tanév tanulmányi eredményeinek szigorú mérlegelése alapján több oly pályázót kellett 
elutasítani, kik a megkívánt előmenetelt felmutatni nem tudták, vagy csak feltételesen, azon 
kikötéssel voltak felvehetők, hogy mulasztásaikat záros határidőn belül pótolják, ellenkező 
esetben az intézetet évközben el kell hagyniok. 

Ezen bölcs intézkedés jótékony hatása nem fog elmaradni, ha szigorúan betartva, 
mindenkire alkalmazzuk, ki nem feszíti meg minden erejét, hogy a legjobb eredményt érje el. 

Mély megilletődéssel jelentjük, hogy Peez Samu műegyet. tanár és nagytiszteletű 
Kaczián János esperes, az intézet korm. biz. évek során át lelkes, buzgó tagjai elhunyta 
alkalmából az intézet felvirágoztatása körül kifejtett eredményes munkálkodásuk elisme-
réseül, őszinte részvétünk nyilvánításával, érdemeikét jegyzőkönyvbe iktattuk. 

Az egyet, egyház öt, egyenként 6000 koronás segélyét 
Liptay Sándor, a galgagyörki, 
Jánossy Lajos, a komáromi, 
Rózsa László, a beledi, 
Riecsánszky Endre, a bényei lelkész fia, 
Scholtz Gyula, a szarvasi lelkész árvája élvezte 
Bejelentjük, hogy az intézet három másodemeleti lakószobáját a püspök urak 

részére engedtük át s berendezésükhöz az Otthon bútorzata és felszereléséből a nélkülöz-
hető tárgyakat felajánlottuk. 

A folyó év július havában, az országos tanítógyűlés alkalmából, az Otthon helyi-
ségeit 46 protestáns tanítónő. háromnapi elhelyezésére engedtük át. 

Az 1923 július 10-én eszközölt felvételi ülésben tárgyaltatott 83 folyamodó 
kérvénye : 

Felvétetett véglegesen : feltételesen : 
a) régi lakó 16 5 
b) új lakó: Lelkészek fiai . 5 2 

Tanárok fiai . 2 3 
Világiaké . . 8 7 

31 17 összesen 48 

Megüresedő helyre jelöltetett 15 
Fel nem vétetett 20 

összesen . 83 
Ezek közül : 

Első éve az Otthon lakója 25 
Második „ „ „ „ : 10 
Harmadik „ „ „ ,, 8 
Negyedik „ „ „ „ 1 
Ötödik „ „ „ „ 

4 8 
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104-106. Medikus . .. . 19 Jogász . . . . 4 Állatorvos . . . 1 
Technikus . . 15 Közgazdász . . 3 Gyógyszerész . . 4 

Bölcsész . . . 2 
Bányai egyházkerületi 9 
Tiszai „ . 5 
Dunáninneni „ 7 
Dunántúli „ 16 
Megszállt területről jött 11 

A folyó tanévet ünnepélyes istenitisztelettel nyitottuk meg, melynek keretében 
báró Podmaniczky Pál lelkész úr mondott buzdító beszédet és az ifjakat úrvacsorában 
részesítette. 

Bemutatjuk az 1923/24. évi költségelőirányzatot. 
Beterjesztjük a kormányzóbizottság kiküldöttei által megvizsgált és rendben talált 

1922. évi zárszámadást, mely 3245 kor. 66 fill, készpénzmaradvánnyal zárul. 
Az adóalapból előlegezett 406,747 kor. 80 fill, tartozás az előre beszerzett élelmi-

szerek és fűtőanyagban találja fedezetét. 
Kérjük részünkre a zárszámadást illetőleg a felmentvényt megadni. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a kormányzó-
bizottságnak ügybuzgó tevékenységeért köszönetet mond és felkéri az elnökséget, 
hogy a bizottsági tagságról lemondott tagokat a bizottságban leendő további 
működésre felkérni szíveskedjék; az 1922. évről szóló számadásokat jóváhagyja, 
a kezelőknek a szokásos fenntartással a felmentvényt megadja és az előterjesz-
tett, az 1923/24. .tanévre vonatkozó költségelőirányzatot elfogadja, azt megálla-
pítja és az utalványozási jogot a költségelőirányzat keretében a bizottság elnö-
kének megadja. 

105. (Sz.) A váci siketnémaintézet vallástanítója, Sommer Gyula lelkész, jelenti, 
hogy az 1922/23. tanévben 13 evangélikus növendék volt az intézetben és részesült 
vallásos gondozásban. 

Tudomásul szolgál. 

106. (Sz.) Előterjesztetett az egyetemes számvevőszéknek 1923 okt. hó 24-én 
Budapesten tartott ülésében felvett következő jegyzőkönyve : 

Jelen vannak Zsigmondy Géza elnöklete alatt: Dómján Elek, Majba Vilmos, 
Broschko G. A., dr. Pözel István, Meskó Károly, Tóth József (Fancsal) számvevőszéki 
tagok. A jegyzőkönyvet vezeti Tóth József. 

1. Elnök üdvözölve a jelenlevőket, kegyeletes szavakkal emlékezik meg az év 
folyamán elhúnyt számvevőszéki egyházi elnökről, Szeberényi Lajosról. Bár az elnöki tiszt-
séget rövid ideig töltötte be, mint számvevőszéki tag, odaadással működött több éven át. 
Javasolja, hogy emléke jegyzőkönyvben örökíttessék meg, mely javaslatot a számvevőszék 
kegyelettel tesz magáévá. 

2. Elnök a számvevőszék elé terjeszti, hogy a kerületek számadásai a dunántúli 
kerület számadásának a kivételével beérkeztek, bár a Tisza-kerület számadását módosítás 
végett kénytelen volt visszaterjeszteni, mely a jelen ülésig nem érkezett vissza. A Tisza-
kerület pótlólag beterjesztette az előző évi számadását, ami a dunántúli kerület részéről 
nem történt meg. Javasolja, hogy az egyet, gyűlés hívja fel a két megnevezett kerület 
elnökségét a számadásoknak dec. l-ig az egyetemes számvevőszékhez leendő felterjesz-
tésre a felülvizsgálat megejtése végett. 

Számvevőszék tudomásul véve az elnök jelentését, javaslatát határo-
rozattá emeli. 

3. A beérkezett számadásokról az előadó tagok jelentéseiket a következőkben 
teszik meg: 

4̂) Meskó Károly ismerteti a Tisza-kerület 1921. évi számadását, 
A kerület pénztárának 1921. bevétele volt \ . 1.162,163 kor. 57 till. 
r> » » kiadása » . . 1.139,908 „ 60 „ 

maradványa . 28,254 kor. 97 fill. 
A kerület tőkevagyona 205,074 kor. 26 fill. 
Tartalékalapja 55,613 „ 06 „ 
A kerület vagyona 1920 végén 1.065,722 „ 29 „ 

1921 „ 889,873 „ 55 „ 
vagyonapadás . 175,848 kor. 74 fill. 
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A mérlegszámla szerint a kerület Összvagyona, ideértve a nyugdíjintézetét is, 106-107. 
1.107,008 kor. 22 kor., melyből a nyugdíjintézetet 217,114 kor. 67 fill, illeti. 

A számadásokat úgy alakilag, mint számszerűleg helyeseknek találván, azokat 
jóváhagyásra ajánlja. 

4. Dr. Pözel István a dunáninneni kerület számadásáról szóló jelentését a követ-
kezőkben terjeszti elő : 

Bevétel 3.878,782 kor.. 45 fill. 
Kiadás 3.878,137 „ 87 „ ' 

Maradvány . 644 kor. 58 fill. 

Jövedelem és költségszámlán : 

Bevétel 532,042 kor. 70 fill. 
Kiadás 409,277 „ — „ 
Kezelési eredmény, mint tartalék . . . . . 122,765 „ 70 „ 

A számadások szabályszerűleg hitelesítve vannak, minek folytán azoknak jóvá-
hagyását javasolja. 

5. Broschko G. A. a bányakerület es a bányakerületi segélyzőintézet szám-
adásairól a következő jelentést terjeszti be: 

A kerület közigazgatási pénztárának 1922. évi 
bevétele 2.828,565 kor. 39 fill. 
kiadása , . . . . ' . . 2.791,398 „ 28 „ 
Maradvány új számlára 37,167 kor. 11 fill. 
Tőkevagyona 272,251 kor. 84 fill. 
A tartalékalapja 1922. év végén 63,407 „ 28 
Az 1922. évi gyarapodás . 143,029 ., 89 „ 
A kerület tulajdonképeni vagyona az 1922. év 

végén . . . , . . . , 478,689 „ 01 „ 

A mérlegszámla szerint a kerület összvagyona, ideértve az aszódi nevelőintézet 
vagyonát, a különböző alapokat és alapítványokat az 1922. év végén 957,646 kor. 26 fill. 

B) A bányakerületi segélyzőintézet 1922. évi számadása szerint a 

bevétel 392,145 kor. 62 till. 
kiadás 378,773 „ 89 „ 
Maradvány új számlára. . . 13,371 ,, 73 „ 
A segélyzőintézetnek vagyona az 1922. év végén 306,900 „ 42 .. volt. 

A tagok létszáma 92; a segélyt élvező tagok száma 118. 
Mind a két számadást a számvizsgálóbizottság átvizsgálta, a közgyűlés tárgyalta 

és elfogadta. 
A számadások jóváhagyását javasolja. 
6. A kerületek számadásainak a felülvizsgálásával a számvevőszék a jövő köz-

igazgatási évre a következő tagokat bízza meg: 
1. a bányai kerületével Dómján Elek bizottsági tagot, 
2. a dunáninneni kerületével Broschko G. A. bizottsági tagot, 
3. a dunántúli kerületével Tóth József bizottsági tagot (Abaúj fan csal), 
4. a tiszai-kerületével dr. Pözel István bizottsági tagot, Budapest, IX , Üllői-út 31. 

E beosztással kapcsolatban a számvevőszék gyakorlati szempontból javasolja a 
számadásoknak közvetlenül az előadóknak leendő elküldését. 

7. Számvevőszék felelősségének tudatában a korona leromlása fotytán javasolja, 
utasítsa az egyetemes közgyűlés a kerületek elnökségei útján a kerületek pénztárosait az 
alapítványok gyümölcsözőbb elhelyezésére. 

Az egyetemes közgyűlés a számvevőszék jelentését tudomásul veszi és 
felkéri az egyházkerületeket, hogy számadásaikat közvetlenül és idejében a szám-
vevőszék által a jegyzőkönyvben megnevezett előadónak küldjék meg és. hogy 
az alapítványok gyümölcsözőbb elhelyezéséről igyekezzenek gondoskodni. 

107. (Sz.) Beterjesztetett az egyetemes egyház számadásait megvizsgáló bizottság-
áltál átvizsgált és megfelelő záradékkal ellátott, az 1922. évről szóló egyetemes egyházi 
számadás. 
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107. Az egyetemes evang. egyház 1922. évi zárszámadása. 

a) Közigazgatási számla. 
v Bevétel : 

Multévi maradvány (államsegélyből 
1922. évre) 

Államsegélyből 
Államsegély a kerületek részére 
Redkívüli államsegély . . . 
Kamatjövedelem 
Alapítványkezelési járulék . 
Vegyesekből . 

Összesen 

268,603 kor. 95 fill. 
3.324,800 „ — „ 
1.276,000 — „ 

502,500 „ — „ 
172,588 

754 
37,163 

9 9 

59 
5.582,409 kor. 76 fill. 

Kiadás : 

Egyetemes tisztviselők díjazása . . . 91,839 kor. 45 fill. 
Lelkészek korpótlékszerű segélye . . . 2,800 „ — „ 
Rendes évi segélyek . . . . . . . . 413,700 „ — „ 
Rendkívüli segélyek 503,000 „ — „ 
Egyet. egyh. elnök útiköltsége . . . . 28,000 „ — „ 
Útiköltségek és napidíjak 203,375 „ — . „ 
Az üllőiúti hiv. helyis, fűtése és világítása 252,529 „ 20 „ 
Nyomtatványok 41,484 „ 50 „ 
llletékegyenérték 3,302 „ 28 „ 
Vegyesekre 61,417 „ 10 „ 
Diák-Otthonra . . . . . . . . . 20,000 „ - - „ 
Missziói alapra 200,000 „ — „ 
Lelkésztovábbképző alapra 100,000 „ — „ 
Zsinatelőkészítő költségre . . . . . 250,000 „ „ 
Kerületi államsegély, négy kerületnek . 2.049,208 „ -- „ 
Lelkészsegélyezési alapnak 270,000 „ — „ 
Diakonisszaalapnak 100,000 „ — „ 
Külföldi összeköttetések fenntartására . 150,000 „ — „ 
Fenntartva államsegélyből 1923. évre 841/754 „ 23 „ 

Összesen . 5.582,409 kor. 76 fill. 

b) Alapok és alapítványok. 

1. Az egyetemes egyház szabad rendelkezési tökéi. 

Saját tőkevagyona. 89,303 kor. 58 fill. 
Tartalékalapja 46,071 „ — „ 
Bauhofer György-alapítvány . . . . 302 „ 62 „ 

Összesen 135,677 kor. 20 fill. 135,677 kor. 20 till. 

2. Átmeneti jellegű tőkéi. 

841,754 kor. 23 fill. 
280,478 „ 46 „ 

1.396,448 „ — „ 
88,582 „ 32 „ 
60,374 „ 07 „ 

2,210 „ 79 „ 
1.457,201 „ 67 „ 

23,008 „ 16 „ 
200,000 „ — „ 
100,000 „ — „ 
23,500 „ , — „ 

250,000 „ — „ 
33,752 „ 02 „ 

292,588 „ — „ 
5.049,897 kor. 72 fill. 5.049,897 kor. 72 fill. 

Közigazgatási számla 1923. évi költségre 
Egyetemes közalap 1922. évi jövedelme 

„ adóalap . . . . . . 
„ „ tartalék . . . . 

Theol. tanárok fizetéskiegészítési tartaléka 
Gr. Teleky-Róth Johanna-alap.maradványa 
Theol. akadémiák 1923. évi költségeire 
Segédlelkészi Congrua 
Missziói célokra , , . 
Lelkésztovábbképző alapra . . . . . 
Diakonisszaalapra 
Zsinati költségre 
Orosz ínségesek javára befolyt adományok 
1848 : XX. államsegélyből fennmaradt . 

Összesen . 



3. Ösztöndíjalapok. 
Gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány . . 

„ tartaléka 
Szinovits Lajos-alapítvány . . . . 
Lissovényi László-alapítvány . . . 
Gróf Blanckensteín György-alapítvány 
Hunfalvy Pál-alapítvány. . . . . 
Hrabovszky Zsigmond-alapítvány . . 

Összesen 

4. Határozott célú alapok és alapítványok. 

107-

91,146 kor. 30 fill. 
335 

247,775 
5,782 

20,854 
115,157 
250,200 

50 
46 
51 
16 
32 

731,251 kor. 25 fill. 731,251 kor. 25 fill 

Egyetemes nyugdíjintézet tőkéje . . . 6.661,601 kor. 05 fill 
Kegy díj alap 150,619 „ 57 » 
Egyetemes közalap . . . . . : 658,256 „ 40 » 

A pozsonyi theol. akadémia tőkéje . . 77,480 „ 39 n 
Zelenay Gedeon-alapítv. (theol. akad. jav.) 28,604 „ 87 » 

Eőry Sándor-alapítv. (a Luther-Otthon jav.) 101,054 „ 05 » 

Haubner Máté-alapítvány (gyámintézeti és 
árvasegély) . . . \ 41,405 „ 21 v 

Dr. Weszter Lajos-alapítvány . . . . 68,163 „ 33 » 

Lelkészsegélyző-alap 610,395 „ 21 « 

Lelkész-árvaalap .' . 115 „ 26 j, 

Jubiláris szeretetházalap 344,917 „ 42 r> 
Br. Prónay Dezső szeretetházalapítványa 11,864 „ 52 11 
Ezredéves pátyaműalap 7,912 „ 86 n 
Brassói magyar egyház letétje . 705 „ 52 n 
Báró Solymossy Lajos alapítványa . . 65,607 „ 91 y> 
Diák-Otthon-alap 66,924 „ — ?? 

Luther-Otthon-alap 2,200 „ — n 
Theol. tanárok segélyalapja 5,442 „ — n 

Összesen 8.903,269 kor. 57 fill. 8.903,269 kor. 57 till.  
A tőkék összege . 14.820,095 kor. 74 fill. 

e) A t ő k é k e l h e l y e z é s e . 

1. Értékpapírokban (a Magy. Földhitelintézetnél) 
2. Takarékpénztári betét és készpénz . . . . 
3. Üllőiúti 24. sz. ház 
4. Üllőiúti 24. sz. háznak előlegezett összeg 
5. Luther-Otthonnak „ „ 
6. Theologus-Otthonnak „ „ 
7. Koráikönyvre „ „ 
8. Menekült tanárnak 

5.000,650 kor. — fill. 
8.539,765 „ 43 „ 

656,613 
26,568 

516,731 
75,716 

2,071 
1,980 

49 
50 

32 

A vagyon összege . 14.820,095 kor. 74 fill. 

Tudomásul szolgál. 

108. (Sz.) Olvastatott a lelkészsegélyezési alap bizottságának következő jelentése : 
Az alap 1922. évi jövedelmeiből a szabályrendelet és a közgyűléstől nyert fel-

hatalmazás alapján a segélyek kiosztását eszközöltük és figyelemmel a pénz elértéktelene-
désére, a rendelkezésre álló nagyobb összegre és a folyamodók számának csökkenésére, 
a segélyeket 2000 koronában folyósítottuk. 

Beérkezett 30 segélykérvény, melyben 49 gyermek után kérnek segélyt, akik 
közül 38 gyermekre vonatkozólag a szabályrendelet 6. §-ának a) és b) pontja volt alkal-
mazható, míg a többi csak a rendkívüli segélyezés, keretében volt figyelembe vehető. 
A beérkezett kérvények alapján 38 gyermek kapott rendes- és 11 gyermek rendkívüli 
segélyt összesen 98,000 korona összegben; ezenkívül az 1918.. évi 124. jegyzőkönyvi 
pont alatti határozat értelmében 3 lelkészözvegy kapott összesen 10,000 korona különleges 
segélyt, míg a fennmaradó összeget a tőkéhez csatoltuk. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és fel-
hatalmazza a bizottságot, hogy, amennyire a kérvényezők sz-áma és a rendel-
kezésre álló összeg megengedi, a segélyösszegeket a f. évben is hasonló modort 
a szabályrendelettől eltérőleg állapíthatja meg. 

5* 
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114. 109. (Sz.) A közalap tekintetében jelenti a pénzügyi bizottság, hogy az 1914— 
1923. évekre megállapított járulék a f. évben még nem változik, egyúttal jelenti, hogy 
felosztási javaslatot nem terjeszthet elő, mert még nem tudja, mily összeg áll rendelkezésre. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést tudomásul véve, a változatlan közalapi 
járuléknak a f. év végéig leendő beszolgáltatására az egyházkerületeket felhívja. 
A közalap, idei jövedelmének felosztására a pénzügyi bizottságot felhatalmazza 
és felkéri, hogy az újabb közalapi járulék kivetése tekintetében is terjesszen 
elő javaslatot. 

110. (Sz.) Az 1922. évi közgyűlés által a közalapjövedelmekből az egyházkerüle-
teknek vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére utalványozott összegek 
felhasználásáról beérkezett jelentések szerint: a dunáninneni egyházkerület hitoktatók segé-
lyezésére 10,500 K, missziói hitoktatás és szórvány gondozásra 15,500 K-t fordított, 
a tiszai egyházkerület pedig szegény egyházközségeknek 7600 K, vallástanítóknak 6800 K, 
misszionáriusoknak 600 K, a nyíregyházai ev. leánygimnáziumnak 5000 K-t osztott ki. 

Tudomásul szolgál. 

111. (Sz.) Az egyetemes adóalapi bizottság jelenti, hogy a f. évben még a szabály-
rendeletileg megállapított rendes segélyek kiosztandók lévén, ezen célra és a négy kerület-
nek engedélyezett állandó 1000—1000 K missziói segély céljára összesen 173,302 K lesz 
fordítandó ; a rendkívüli segélyek kiosztását a f. évben is mellőzni javasolja, csupán a négy 
kerületnek missziói célokra adni szokott segély kifizetését javasolja. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a rendes segélyt utal 
ványozza olykép, hogy az január havában lesz az egyházak részére megküldendő, 
a missziói célokra szükséges rendkívüli segély megállapítását a pénzügyi bizott-
ságra bízza és felhatalmazza újból az elnökséget, hogy a városi kis gyülekeze-
teknek, főleg a készpénzfizetésű lelkészek javadalmazásának emelésére rendkívüli 
segélyeket folyósítson; egyben felkéri a pénzügyi bizottságot, hogy az adóalapi 
segélyek további kiosztása tekintetében bizonyos, zsinórmértékül szolgálandó, 
elvi javaslatot terjesszen be. 

112. (Sz.) A pénzügyi bizottság nevében jelenti egyet, főjegyző, hogy a f. évi 
otóber 23-iki pénzügyi bizottsági ülésében az államsegély összegének ismerete nélkül az 
1924. évi költségelőirányzatot nem tudta összeállítani és kér felhatalmazást, hogy azt 
utólag eszközölhesse. 

Az egyet, közgyűlés a rendkívüli esetre, való tekintettel felhatalmazza 
a pénzügyi bizottságot, hogy az 1924. évi költségvetést legjobb belátása szerint 
állapítsa meg és azt a jegyzőkönyv függelékében tegye közzé; egyúttal az újabb 
drágulás figyelembevételével, a közgyűlésen és a bizottsági üléseken résztvevő 
tagok napidíját további intézkedésig napi 25.000 koronában állapítja meg. 

I . . , 
113. (Sz.) Tárgyaltatott a dr. Rajner Gyula-féle alapítvány ügyében Békássy 

Sándor által beterjesztett kérelem, illetve ajánlat, hogy -az örökhagyó vagyonát képező 
4 bécsi ház fenntarthatása érdekében a két magyarhoni protestáns egyház mint remény-
beli utóörökös, ezen utóörökösödési jogának leváltásába egyezzék bele, mert különben 
a házak karban nem tarthatók és gyermekei, mint tényleges tulajdonosok, egész vagyo-
nukat elveszthetnék. 

A pénzügyi bizottság javaslata nyomán 

-. . az egyet, közgyűlés hajlandó egymillió magyar korona lefizetése ellenében 
utóörökösödési jogáról lemondani, ha a magyarhoni református egyház hasonló-
képen ehhez hozzájárul és felhatalmazza az elnökséget, hogy az összeg lefizetése 
ellenében az utóörökösödési jog törlésére vonatkozó engedélyt állítsa ki. 

114. (Sz.) Tárgyaltatott D. Kovács Sándor theol. tanár kérelme az 1919. évben 
az elnöki értekezlettől nyert felhatalmazás alapján a pozsonyi theol. akadémia költségei 
fedezésére és költözködési költségeire felvett hankkölcsön átvállalása és visszafizetése 
tekintetében teendő intézkedések iránt. 

A jogi és pénzügyi bizottságok javaslata alapján 

az egyet, közgyűlés a D. Kovács Sándor által felvett ezen kölcsönből 
az egyet, egyházat terhelő rész tekintetében a kölcsönadó pénzintézetnél a szava-
tosságot, illetve az adósi minőséget elvállalja és felkéri az elnökséget, hogy az 
ügyet, mihelyt arra a szükséges fedezet rendelkezésre áll, rendezze. 
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115. (Sz.) A püspökök által beterjesztett jelentések szerint az elmúlt 1922/23. 115-117 
egyházközigazgatási évben lelkészi szolgálatra a következő jelöltek avattattak fel : 

1. a bányai egyházkerületben : 
1. Schuhmacher Sámuel rendes lelkésszé Zimonyba, 
2. Kümmerle Ottmár segédlelkésszé Orosházára, 
3. Dendely Károly segédlelkésszé Kispestre, 
4. Kiss László segédlelkésszé Budapestre (I.), 
5. Szlovák Pál segédlelkésszé Szarvasra, 
6. Pétermann Ádám segédlelkésszé Hartára. 
7. Petreácz János segédlelkésszé Budapestre (néniét), 
8. Szabó Aladár segédlelkésszé Budapest-Kelenföldre, 
9. Benkóczy Dániel segédlelkésszé Czinkotára, 

10. Menyhár István segédlelkésszé Váczra, 
1 1. Gyurán György segédlelkésszé Orosházára, 
12. Drenyovszky János segédlelkésszé Szügyre, 
13. Ellenberger Erich segédlelkésszé Zimonj'ba, 
14. Raab György segédlelkésszé Szarvasra. 

2. .4 dunántúli kerületben : 
1. Geisztlingef Frigyes, 6. Polszter Gyula, 
2. Mosberger Keresztély, 7. Geyer Zoltán, 
3. Nagy László, 8. Várallyay János, 
4. Hoffmann Ernő, 9. Fuchs János, 
5. Sztrokay Dániel, 10. Magassy Sándor. 

3. A tiszai kerületben : 
Hulvej István segédlelkészül Nyíregyházára a püspök mellé. 

Tudomásul szolgál. 

l l ö . (Sz.) Olvastatott az egyetemes levéltári bizottság jelentése az egyet, levél-
tárról. Az egyet, levéltár gyarapodását a következő adatok mutatják. 

1. Az irattári rész gyarapodása. Az egyet, ügyész beküldte a két prot. egyházat 
közösen érdeklő ügyekre vonatkozó iratok egy csomóját 1908^—1915-ből. Az egyet, levél-
táros az egyet, levéltárnak adományozta néhai Böhm Károlynak, a legnagyobb magyar 
filozófusnak, budapesti ev. főgimnáziumi igazgató, majd kolozsvári egyetemi tanár korá-
ból hozzá írott 67 darab eredeti levelét, melyek irodalomtörténeti becsűek s Böhm filozó-
fiájának alapjait és rendszerét illetőleg elsőrendű, közvetlen források. 

2. A könyvtári rész gyarapodása. Folytatólag megszereztetett: Luthers Werke, 
Band 53; továbbá Tischreden, Band 5—6. Az egyet, levéltáros adománya: Böhm Károly 
rendszeres műve, Az Ember és Világa, 1—-4. kötete; továbbá a Dr. Böhm Károly Elete 
és Munkássága című könyv 1-—3. kötete. 

3. A rendszeres levéltári Katalógus 3-ik füzete, melyben a levéltári anyag bezáró-
lag 1840-ig van feldolgozva, már régóta várja a kinyomatást. Ha fedezet híján még tovább, 
is kell várnia, legalább az első, évekkel ezelőtt megjelent füzethez készenálló Indexet, mely 
jóval kisebb terjedelmű, volna kívánatos kinyomatni. A történeti kutatást rendkívül meg-
könnyítené. -r J - t I '1 J 1 udomasul szolgai. 

117. (Sz.) Olvastatott az egyetemes egyház tulajdonát -képező, Üllői-út 24. és 
Szentkirályi-utca 51. sz. házak 1923. évi kezelésére vonatkozó jelentés: 

A béreket a 2222/923. M. E. sz. kormányrendelet alapján f. é. május havától 
kezdődőleg negyedévi fokozatokban ismét felemeltem, illetve felemelem. Minthogy azonban 
az 1917. évi november hóban érvényben volt bérösszegek — melyeket az emelés alapjául 
kellett vennem — meglehetős alacsonyak voltak (mert a bérek a bérház felépítését követő 
első évtizedben jóformán változatlanok maradtak), a folyó évi béremelések az ipari munkák 
s a víz-, gáz-, villanyszóigáltatás egyre növekvő drágulásához mérten még mindig elég-
teleneknek mutatkoznak. 

Ha tehát eltekintünk is azoktól a rendkívüli kiadásoktól, melyek az egyetemes 
felügyelői, illetve titkári helyiségeknek, valamint a püspök urak részére berendezett szo-
báknak rendbehozatalával és berendezésével kapcsolatban merültek fel, melyek nem is álta-
lam; hanem közvetlenül az egyetemes pénztár által fedeztettek —1 vagyis, ha csupán a 
házak rendes karbantartási költségeivel és folyó szükségleteivel számolunk — akkor is 
kétségtelen, hogy a lakás- és üzletbéreknek újabb és jelentékenyebb emelhetése hiányaiban 
az épületeknek már eddig is minimálisra csökkent jövedelmezősége a közel jövőben meg 
log szűnni ; annál is inkább, mert a meglehetősen megviselt üllőiúti házban újabban olyan 
halaszthatlan reparációk válnak szükségesekké, melyek ma milliókba kerülnek. 
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120. Hogy tehát a pénzügyi egyensúly némileg helyreállítható legyen, elkeriilhetlenül 
szükségesnek. látom azt, hogy a Luther-Otthon, helyiségeihez s a jelenlegi lakbérviszonyok-
hez mérten, megfelelő — s egyébként az Otthon bentlakóira áthárítható — lakbérfizetésre 
köteleztessék, mert a deficit főoka nyilván az, hogy az üllőiúti ház tetőzetének, falazatá-
nak, külső szerelvényeinek karbantartási költségei s vízellátási szükségletei fedezet szem-
pontjából egyedül az üzlethelyiségeknek s a Szentkirályi-utcai néhány lakásnak bérjövedel-
meire nehezednek, míg maga a Luther-Otthon tudtommal ma is csak azzal a 13,000 koro-
nával járul a ' terhek viseléséhez, mely az egyetemes egyház javára közvetlenül a pénztár-
ban számoltatik el. 

Egyébként a bérek ez évben is rendesen befolytak ; hátralék nincs. 
Végűi jelentem, hogy az imaházi épület után fizetett villany- és gázszámlák s 

egyéb szerelési kiadások tekintetében az 1922. évtől kezdődőleg az épületet használó pesti 
magyar egyház, az Egyetemi Luther-Szövetség s a Protestáns Nők Országos Szövetsége 
is aránylagos hozzájárulásra köteleztetnek. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

118. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az alábbi ügyek nyilvántartandók : 
a) az 1868. évi 38. t.-c. revíziója (25/915.); 
b) az egyetemes szabályrendelet-gyűjtemény újabb kiadása (152/915.); 
c) egyetemes névtár és statisztikai évkönyv kiadása (92/916.); 
d) a nem evangélikus iskolába járó evangélikus tanulók vallási oktatása és vallás-

tanárok 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 dalla-

mának 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); 

ni) az iskolai célú ingatlanok áttelekkönyvezése (27/921.); 
n) dr. Kéler József törvényszéki bíró eskütétele ; 
o) az üllőiúti házépítés kérdésében kiküldött bizottság jelentése ; 
p) a jubiláris szeretetházalap gyűjtése. 

119. (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. 

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

báró Radvánszky Albert s. k., Dr. Szelényi Aladár s. k., 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, v i l á gi egyetemes főjegyző. 

világi elnök. Bancsó Antal s. k., 
egyházi egyetemes főjegyző. Geduly Henrik s. k., 

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., D. Raffay Sándor s. k., 

dr. Rásó Lajos s. k., Blatniczky Pál s. k., 
Broschkó G. Adolf s. k. 



FÜGGELÉK. 
i. 

A pénzügyi bizottság a közgyűléstől py.ert telhatalmazas alapján az 1924. 'évre szóló költség-
előirányzatot következőleg állapította meg : , 

A magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyházegyetem 1924. évi költségvetése. 

A) BEVÉTEL, 

1. Átmeneti tételek. 
1. Államsegélyből : 

a) 1848: XX. t.-c. értelmében K 232.720,000 — 
b) Orsz. közalapi segély 20.000,000 — 
c) Kerületek államsegélye 46.400,000'— K 299.120,000'— 

2. Pozsonyi theol. akad. -alap : 
a) Kamatjövedelem K 1,537'— 
b) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből Vio » 1,500'— K 3,037 — 

3. Közalap-pénztár : 
a) Kamatjövedelem K 20,000'— 
b) Üllői-űt 24. sz. ház bérjövedelméből s/i«i 4,500'— 
c) Kerületek járulékai „ 20,000 — 
d) Országos közalapsegély 20.000,000 — K 20.044,500 — 

4. Egyetemes nyugdíjalap : 
a) Kerületek járulékaiból K 6.000,000'— 
b) Kamatjövedelem ,, 200,000' — 
c) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből */10 „ 4,500'— 
d) Államsegélyből 1848: XX. t.-c. alapján . . . . . . . . „ 75.000,000'— K 81.204,500'— 

5. Egyetemes kegy díj alap : 
a) Államsegélyből átmeneti nyugdíjasok és kegy díjasok segélyezésére K 2.000,000'— 
b) Az egyetemes közalap-pénztárból . . 1.000,000'— K 3.000,000'— 

ti. Egyetemes adóalap: 
Államsegélyből 1848: XX. t.-c. alapján K 30.000,000 — K 30.000,000 — 

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

8. Szinovitz Lajos-alapítvány : . . . 
a) Kamatjövedelem . . K 8,000'— 
b) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből V » 1,500'— K 9,500'— 

9. Eőry Sándor-alapítvány : _ L 

Kamatjövedelem K 4,000'— K 4,000'— 
10. Haubner Máté-alapítvány : 

Kamatjövedelem K 1,600'— K 1,600 — 
11. Br. Weszter Lajos-alapítvány : 

Kamatjövedelem K 2,900'— K 2,900'— 
12. Jubiláris szeretetházalap : 

a) Adományokból K 4,000' — 
b) Kamatokból '14,000'— K 18,000 — 

13. Ezredéves pályamüalap : 
Kamatokból . ' . . . . K 350 — K 350'— 

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

15. Ösztöndíjalapok; 
a) Gróf Teleky-Róth Johanna-alap kamatjövedelem K 4,240"— 
b) Lissovényi László-alapítvány kamatjövedelem 200 — 
c) Gróf Blankenstein György-alapítvány kamatjövedelem . . . „ 780'— 
d) Hunfalvy Pálné-alapítvány kamatjövedelem 4,400'— K 9,620'— 

Átvitel: K 433.419,025'— 
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Athozat: K 433.419,025'-
1G. Lelkészsegélyezési alap: 

a) Kamatjövedelem K 20,000'— 
b) Közigazgatási pénztárból „ 1.000,000'— K 1.020,000'-

17. Beíró Prónay Dezső szeretetház-alapítványa : 
Kamatjövedelem.- K ^ 450'— K 450--

18. Báró Solymossy Lajos nevelési alapítványa : 
Kamatjövedelem K 2,400 — K 2.400'-

II.- Rendes tételek : 

.4c egyetemes egyh. közigazgatási pénztára javára : 
a) Államsegélyből 1848: XX. t.-c. alapján K 125.720,000-
b) Kamatokból „ 20,000'— 
c) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből 2/io • • • • • • • •• 3,000 — 
d) Alapítványok kezelési díjaiból „ 1 ; 172'— 
e) Hrabovszky Zsigmond-alapítvány kezelési díjából 800'— K 125.744,972' 

összesen , . . 

B) KIADÁS. 

I. Átmeneti tételek. 
Államsegélyből : 
Az 1848: XX. t.-c. alapján nyert államsegélyből: 
a) Közigazgatási célokra az egyetemes egyház közigazg. pénztárába 
b) Egyetemes nyugdíjalapnak 
c) Kegydíjalapnak a kegydíjasok és átmeneti nyugdíjasok segé-

lyezésére i 
d) Egyetemes adóalapnak 
e) Egyetemes közalapnak 
/ ) A kerületek államsegélyéből : 

a bányai egyházkerületnek . 
a dunáninneni egyházkerületnek 
a dunántúli „ 

K 560.186,847* 

a tiszai 
g) Az egyet 

K i 25.720,000" 
„ 75.000,000' 

2.000,000" 
„ 30.000,000-
„ 20.000,000 

K 12.000,000-— 
7.200,000'— 

„ 20.000,000- —/' 
7.200,000'— K 4(3.400,000' 

özigazgatási segélyből a kerületek közigazgatási 
szükségleteire : 

1. a bányai egyházkerületnek 
2. a dunáninneni egyházkerületnek . . 
3. a dunántúli „ 
4. a tiszai „ . . . . . . . . 

K 8.000,000 
6.000,000 
8.000,000 
6.000,000 

9 . 

10. 

11 

Pozsonyi theol. akadémiaalapból a theol. akadémiák fenntartására 
Közalappénztár : 
a) A jövedelem 20%- a a tőkésítésre 
b) Költségre 
c) A közgyűlés rendelkezésére áll 
Egyetemes nyugdíjalap : 
a) Költségre . . . * 
b) Nyugdíjakra 
Kegydijalap : kegydíjasok és átmeneti nyugdijasok segélyezésére 
Egyetemes adóalap : 
a) Egyházközségek, különösen városi és missziói egyházak adó-

terheinek csökkentésére 
b) Közigazg. költségek részbeni fedezésére dunáninneni kerületnek 
c) „ ,, „ tiszai 
Zelenay Gedeon-alapítvány : 
Szinovitz Lajos-alapítvány : 
a) Kezelési díj 
b) Tőkésítésekre és ösztöndíjra 
Eöri Sándor-alapítvány : 
A Luther-Otthon fenntartására . . . . . . . . . . . . 
Haubner Máté-alapítvány : 
a) evang. egyetemes egyházi gyámintézetnek : 

1. a német Gusztáv Adolf-egylet részére 
2. egy szegény egyház részére 

b) A protestáns országos árvaegylet részére 
c) Kezelési díj 
d) Tőkésítendő 
Dr. Weszter Lajos-alapítvány : 
a) Kezelési díj . . . . . . 
b) Tőkésítendő . . 

K 

K 28.000,000' 
K 3,037' 

5.000.000"— 
44,500'— 

15.000,000 — K 20.044.500'— 

K 9.204,500' 
•„ 72.000,000' K 81.204,500' 

K M.000,000' 

K 24.000,000-
3.000,000'-
3.000,000'-

570'-
8,930'-

K 30,000,000'— 
K 1,000 — 

K 9,500'— 

K 4,000'— 

2 0 0 ' — 
8 0 0 — 
500'— 

96'— 
4'~ - K 

174 — 
2,726'— K 

,600-

2,900 — 
Átvitel: K 461.391,037' 
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K 18 — 

Athozat: K 461.391,037'— 
12. Jubiláris szeretetházalap : 

Tőkésítendő . . . . . . . * K 1.8,000 — 
13. Ezredéves pályamüalap : 

Tőkésítendő irodalmi célokra 350' 
14. Brassói magyar egyház letétje: 

A Brassói magyar egyház részére fenntartva . . . . . . 
15. Ösztöndíjalapítványok : 

Gróf Teleky-Róth Johanna-alapítvány : 
a) 60 ösztöndíjra 70'— koronával K 4,200' — 
b) Tőkésítendő 40' — K 4,249*— 

Lissovényi László-alapítvány : 
a) Kezelési díj . 1\ [-•' 
b) Egv ösztöndíj » '50'— 
c) Tőkésítendő ' » 38'— K 200' 

Gróf Blankenstein György-alapítvány : 
a) Kezelési díj K 46'— 
b) Egy ösztöndíj 640'— 
c) Tőkésítendő ' 94'— k 780'— 

Hunfalvy Pálné-alapitvány : ' r 

a) Kezelési díj K _ 264"— 
b) Theológusok ösztöndíjára 4,000'— 
c) Tőkésítendő . ' . . . . : . „ 136'— 4.400'— 

16. Lelkészsegélyezési alap: 
a) Segélyezésre K 700,000'— 
b) Tőkésítendő 320,000'— K 1.020,000'-

17. Báró Prónay Dezső szeretetházalap : 
A- pesti evangélikus magyar egyház szeretetházának . . . . K 450'— 

18. Báró Solymossy Lajos nevelési alapítványa-. 
Tőkésítendő K 2,400 — 

II. Rendes lételek. 

19. .4 közigazgatási pénztár terhére: 
a) Tisztidíjak : 

1. A négy püspök részére tiszteletdíj à 1.000,000'— . . . K 4.000,000 — 
2. Világi főjegyző 20,000'— 
3. Egyházi főjegyző 20,000'— 
4. Két világi aljegyző à 10,000'— K 20,000 — . 
5. Két egyházi aljegyző à 10,000'— K . .„ 20,000'— 
6. Egyetemes ügyész „ 20,000*— 
7. Egyetemes levéltáros „ 120,000'— 
8. Pénztári hivatal 15%-° s hozzájárulása a budapesti evan-

gélikus testvéregyházaknak 2.500,000' — 
9. Tanügyi bizottsági előadó 50,000'— K 6.770,000 

b) Egyetemes egyházi elnök űtiátalánya „ 2.000,000 
c) Napidíjak, útiköltségek . . . „ 8.000,000 
d) Egyetemes törvénykezési költség „ 2.000,000 
e) Hivatalos helyiségek fűtése, világítása es tisztogatása . . . „ 4.000,000 
j ) Nyomtatványok •. „ 5.000,000 
g) Segélyek: 

1. A Luther-Otthonnak 5 kedvezményes helyre lelkészek liai 
részére à 100.000 K . . . K 500,000 — 

2. Az „Evangélikusok Lapja" részére 500,000'— 
3. A „Harangszó" részére". 500,000'— K 1.500,000 

h) Évi hozzájárulás az ev. theol. fakultás 8 tanszékéhez . . „ 80,000 
i) 1. A megszűnt pozsonyi theol. akadémia egv tanárának fize-

tésére és lakbérére. . . K 6.000,000' — 
2. Segély a tiszai egyházkerületnek ugyanilyen célra . . . 6.000,000'— K 12.000,000 

j) Lelkészsegélyezesi alapra „ 1.000,000 
k) Az egyetemes központi iroda költségeire 15 000,000 
/) Az evangélikus Diáksegélyző-alap részére adomány . . . „ 1.000,000 

m) A külföldi összeköttetések* fenntartására való utazási és repre-
zentációs költségekre 5.000,000 

n) Missziói szükségletekre „ 8.000,000 
o) Diakonisszaintézmény létesítése és fenntartására . . . . „. t.000,000 
p) Zsinatelőkészítő költségekre 10.000,000 
q) Rendkívüli és előre nem látott kiadásokra „ 15.394,972 

Összesen . . . K 560.186,847' 
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II. 

Az egyetemes közgyűlés felhatalmazása alapjan a pénzügyi bizottság a következő segély-
összegeket utalványozza az 1923. évre a közalapból: 

1. Az egyetemes nyugdíjintézet kegydíjalapja 
részére . . . " K 1.000,000 — 

2. A dunántúli kerületnek kárpótlásul a kikebe-
lezett. fehérkomáromi egyházmegyéért . . „ 1,300'— ^ 

3. A Luther-Társaságnak segélyként . . . „ 500,000'— 
4. A kerületi missziói lelkészek javadalmazá-
- sára(ál60.000Kdíjazás úti-és lakbérátalány) „ H40,00(r— 

5. Vallásoktatók, szegény egyházak, missziók 
segélyezésére : 

a) bányai egyházkerületnek . . . . K 600,000'— 
b) a dunáninneni egyházkerületnek . „ 400,000'— 
c) a dunántúli egyházkerületnek . . „ 800,000'— 
d) a tiszai egyházkerületnek . . . 400,000''— 
e) a bányai egyházkerületnek a pesti 

magyar egyház hitoktatási szükség-
leteire való figyelemmel külön . . „ 200,000-— „ 2 400,000 — 

6. A Luther-Otthonnak öt kedvezményes helyre 
à 100,000 K „ 500,000' — 

7. A Luther-Otthonnak az egyetemes egyház-
nak és alapítványoknak megtérítendő ház-
bér címén J . . 500,000'-

Összesen . . . K 5541,300 — 

mely segelyösszegek 1924 január 1-én lesznek kifizetendők és az 1924. évi szükségletekre felhasználhatók. 

III. 

ALAPÍTÓLEVÉL. 
Ismetelten előterjesztett kérelmem folytán báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai 

tb. felügyelőnk megtisztelt engem azon kitüntető bizalmával, hogy megengedte nékem egyházi, alkalmi 
és politikai beszédeinek összegyűjtését és könyvalakban való megjelentetését, de megengedte azt is, hogy 
emlékiratainak rendelkezésemre bocsátott részét nyilvánosságra hozhassam. 

Ezen gyűjtemény közrebocsátásával elsősorban báró Prónay Dezsővel szemben az abból az 
alkalomból, — hogy élete 1923. évi október 22-én a 76. esztendőbe hajlik át — személyes hálámat és 
tiszteletemet kívántam leróni, de másodsorban evangélikus egyházunk és szegény magyar hazánk javát 
is szolgálni véltem. Ezek a meggondolások előzték meg elhatározásomat és serkentettek vállalkozásom 
mihamarábbi megvalósítására és befejezésére. : 

Ily körülmények között jelent meg 1923. évi szeptember hó közepén: „Báró Prónay Dezső 
emlékeiből és válogatott beszédei" című gyűjtemény. 

Én úgy a mű előszavában, mint az előfizetési felhívásban különösen is hangoztattam s ezúttal 
is nyomatékosan hangsúlyozom, hogy ezen vállalkozásomnál minden anyagi szempont háttérbe szorult 
és amennyiben a gyűjtemény megjelentetésével járó kiadási költségek fedezése után többlet maradna fenn, 
úgy ebből evangelikus egyházunk érdekeit szolgáló alapítványt szándékozom létesíteni. 

A* mű megjelenése nagy erkölcsi elismerést aratott mindazoknál, kik azt megszerezték 
és elolvasták. 

Anyagi sikerről, vagyis a kiadási költségek fedezete . után jelentkező többletmaradványról 
ezidőszerint nem is beszélhetek, mert hisz a megjelentetett mű kiárúsításának legelején tartok, s ennek 
folytán a végelszámolás még hosszú idő multán lesz csak eszközölhető. 

És mégis öröm tölti be szívemet, mert megértésre találtam. 
Áldozatkész előfizetőim ugyanis megértettek engem s átérezték azt, hogy báró Prónay Dezső 

nagysága előtt nemcsak messzevilágító szelleme beszédgyöngyei gyűjteményének megszerzésével 
hódolhatnak, hanem azzal is, hogy jókedvű adakozókként hozzájárulnak egy evangélikus egyházunk érde-
keit szolgáló oly alapítvány mihamarábbi létesítéséhez, mely ugyancsak báró Prónay Dezső nevét viselendi 
és egyúttal az általa állandóan hirdetett egyházi feladatok megvalósítását — habár kezdetben szerény 
keretek között is — lehetővé teszi. 

Báró Prónay Dezső ugyanis evang. egyházunk egyik főfeladatának és érdekének tekintette 
mindig a közjótékonysági intézmények hathatósabb felkarolását. Minden igyekezete dacára — sajnos — 
nem sikerült egyházunkban a közvélemény figyelmét eléggé erre a feladatra irányítani, híveink áldozat-
készségét fokozni, pedig egyházunk nem bővelkedik közjótékonysági intézményekben, amelyek a nyomorú-
ság enyhítésére szolgálnak. 

Az áldozatkész előfizetők azonban megértették a hívó szózatot s késszéggel siettek adományaikkal 
— megemlékezve báró Prónay Dezső tanításairól — a kitűzött cél megvalósítására. 

A megjelentetett mű előfizetési ára és postai szállítási költségein kívül „ felülf izetés" címén a 
mai napig a- következő összegek folytak be kezeimhez : * 

1. Báró Radvánszky Albert -. • 100,000 K 
2. Laszkáry Gyula földbirtokos 200,500 » 
3. „Vasgyáros" Budapest 100,000 „ 
4. Polgár Alajos bútorgyáros - 5,500 „ 
5. Acsay Dénes földbirtokos 63,275 „ 
B. Dr. Zelenka Frigyes kir. tanfelügyelő . . . . . . . 1,010 „ 
7. Dr. Németh Ödön egyet, tanár 500 ,. 
8. „Egy senki" . . . . 129,215 J 

Összesen . . . 600,000 K 
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A mai nehéz megélhetési viszonyok között igen szereny összeg, de mégis kezdetnek eleg arra, 
hogy annak hozadéka néhány keresetre képtelen, teljesen elaggott, vagy gyógyításra alig reményt nyújtó 
szegénynek nyomorúságát enyhítse és fájdalmát csillapítsa. 

A fent felsorolt felülfizetési összegeket — melyeknek-'forrását báró Prónay Dezső lelkivilága 
indította buzgásra — sietek rendeltetési céljának átadni azzal a biztos reménységgel, hogy az áldozat-
készség elapadni nem fog s hogy majdan az én vállalkozásom anyagi eredményét is letehetem a keresztényi 
szeretet ezen.oltárára. 

A kegyes jótevők 600,000 koronás adományát egyetemes egyházunk pénztárába befizettem 
s ezen összegből örökalapítványt létesítek a következő rendeltetéssel : 

Az alapítvány címe 

„BÁRÓ PRÓNAY.DEZSŐ EMLÉKE". 

Jelenlegi tőkeértéke 600,000 kor., szóval hatszázezer korona. 

II. 

Ezen tőke évenkénti hozadéka kizárólag evangélikus közjótékonysági intézmények hathatósabb 
felkarolását szolgálhatja. 

III. 

Az alapítványi tőke az Egyház Alkotmány 231. §-ában foglalt rendelkezés szerint — elkülönítve 
— kezelendő. 

IV. 

A végből, hogy az alapítványi tőke belértékének automatikus gyarapodása, másrészt fennmaradása, 
a pénz becsének további változása folytán beállható válság ellen is biztosítva legyen, kívánatosnak tartom, 
hogy vagy ingatlanba, vagy kellő biztosítékot nyújtó értékpapírokba, de nevezetesen részvényekbe legyen 
befektetve. Ezen intézkedések megtételére és foganatosítására mindaddig, míg az egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelői méltóságot betölti, kizárólag báró Radvánszky Albert úr legyen hivatott, ki jogosult a 
mindenkori alapítványi tőke állagát és elhelyezését is legjobb belátása szerint megváltoztatni. 

Mindezen kérdésekben báró Radvánszky Albert úr jelenlegi egyházi tisztének megszűnése után 
az egyetemes pénzügyi bizottság javaslata alapján az egyetemes közgyűlés tagjai névszerinti szavazattal 
és vagyoni felelősség terhe alatt döntenek. 

V. 

Az alapítványi tőke évenkénti hozadékának (haszonbér, bérösszeg, kamatok, stb., stb., bele-
értve a részvények ú j kibocsátásánál1 az elővételi jog eladásáért befolyó összegeket) 10 (tíz) százaléka 
évenként a tőkéhez csatolandó és a III. pont értelmében kezelendő. 

VI. 

Az alapítványi tőke évenkénti hozadéka — mégis az V. pont korlátaira való tekintettel — 
évenként osztatlanul egy összegben a „Pesti evang. magyar egyházközség" által 1917. évben a Budapest, 
VIII. ker., Balassa-utca 9. szám alatt létesített „Evang. Szeretetház" című intézmény fenntartására ugyan-
azon egyházközségnek évről évre kiadható, de csak az esetben és azon feltétel mellett, ha az arra rendelt 
épületben legalább néhány (3—4) keresetre képtelen, teljesen elaggott, vagy gyógyításra alig reményt nyújtó 
evang. szegényt eltart és ápol. 

VII. i 
Ha a „Pesti evang. magyar egyházközség" által fenntartott „Evang. Szeretethaz", mint intéz-

mény nem állana fenn, vagy működését időlegesen felfüggesztené, vagy véglegesen beszüntetné, úgy ezen 
esetek bármelyikének bekövetkeztekor az alapítványi tőke hozadéka egyelőre évről évre a „Tabitha" 
nőegyletnek, az egyetemes egyház által kiadhatók, ellenesetben a tőke gyarapítására fordítandók. 

Mihelyt azonban az „Evang. Szeretetház", mint intézmény feléled s működését a VI. pont 
értelmében újból megkezdi, az alapítványi tőke hozadéka ezen intézmény fenntartására újból a „Pesti 
evang. magyar egyház'-nak lesz kiszolgáltatandó. 

VIII. 

Az alapítványi tőke mindenkori nagyságáról, illetve gyarapodásáról és elhelyezéséről az egyetemes 
egyházi közgyűlésnek évről évre jelentés teendő és az alapítvány állása a jegyzőkönyvbe felveendő, vala-
mint az alapítványból segélyezett intézmény külön megnevezendő. 

IX. 

A jelen alapítvány az egyetemes egyház oltalma és felügyelete alatt áll, mely is ezen alapítványi 
tőkét — egyéb vagyonától elkülönítve — külön könyvelve tartozik kezelni. 

X. 

A magyarorszagi ág. hitv. evang. egyetemes egyház kötelezi magát az alapítvány kezelésére, 
gyümölcsöztetésére s az alapítvány jövedelmének a fenti módon leendő felhasználására,-egyúttal kijelenti, 
hogy az alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget elvállalja. 

6 * 
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XL 

Minek hiteleül ezen alapítólevelet öt eredeti példányban kiállítottam azzal, hogy annak szövege 
a közgyűlési jegyzőkönyvbe függelékképen teljes egészében fölvétessék. 

Kelt Budapesten. 1923. évi október Hó 22-én. 

lándori Dr. Kéler Zoltán s. k., 
egyházkerületi felügyelő. 

IV. 
' , " • iWi1 

AZ EGYETEMES EGYHÁZ TISZTVISELŐINEK ES BIZOTTSÁGAI 

TAGJAINAK NÉVSORA. 

A) Az egyetemes egyház tisztviselői. 

Egyetemes egyházi es iskolai felügyelő; báró Radvánszky Albert (Budapest, VIII., Üllői-ut 16/a). 
Az egyetemes egyház egyházi elnöke, mint 

hivatalára nézve legidősebb püspök : Geduly Henrik (Nyíregyháza). 
Egyetemes világi főjegyző (1929-ig): dr. Szelényi Aladár (Budapest, IV., Ferenc József-rakpart 3). 

(Telefon: József 61—38). 
„ „ tb. főjegyző „ dr. Lehotzky Antal (Monor). 

aljegyző „ dr. Petrik Aladár (Budapest, IV., Molnár-u. 17). 
„ egyházi főjegyző „ Bancsó Antal (Budafok). 
„ „ aljegyző „ Belicza András (Szirák). 

„ „ „ Tóth József (Fancsal). 
„ ügyész „ dr. Rásó Lajos (Budapest, IV., Kígyó-utca 2). 
„ pénztáros „ Bendl Henrik (Budapest, IV., Deák tér 4). 
„ főellenőr „ dr. Zsigmondy Jenő (Budapest, V., Zrinyi-utca 14). 

levéltáros „ Góbi Imre (Budapest, VII., Ilka-utca 26. II. 5). 
Az egyet, tanügyi biz. elnöke „ dr. Mágocsy-Dietz Sándor (Budapest, VIII., Üllői-út 78). 

„ „ „ „ alelnöke „ dr. Polner Ödön (Budapest, IX.. Ráday-utca 19). 
nyugdíjint. ügyvivő Kuthy Dezső (Budapest, VIII., Üllői-út 24). 

„ „ számvev. vil. elnöke (1926-ig) : Zsigmondy Géza (Budapest, VII., Damjanich-utca 8.) 
„ „ egyh. „ , Dómján Elek (Sátoraljaújhely). 

Egyet. egyh. gyámint. egyh. elnöke „ Ziermann Lajos (Sopron). 
Egyetemes előadó : Kuthy Dezső (Budapest, VIII.. Üllői-ut 24). 

Az egyetemes törvényszék tagjai : 

Világiak: dr. Keler József (1926), dr. Kéler Zoltán (1926), dr. Zelenka Laios (1926), dr. Szelenyi 
Aladar (1926), dr. Fischer Gyula (1929), dr. Polner Ödön (1929), dr. Zergényi Jenő (1929). Lichtenstein 
László (1929). 

Egyháziak: Horváth Sándor (paksi) (1926), Vargha Gyula (1926), Balogh István (Bokod) (1926), 
Kruttschnitt Antal (1926), Liptai Lajos (1926), Sárkány Béla (1929), Dómján Elek (1929), Csővári Géza 
(1929). 

Tanártagok: Rátz László (1926), dr. Mikler Károly (1926), Bancsó Antal (1929), dr. Hittrich 
Ödön (1929). ^ • -, * : ' . $ 

Jegyző: dr. Mészáros Gyula (1929). 

B) A bizottságok névsora. 

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

Egyházunk kiküldöttei : a) Rendes tagok : báró Radvánszky Albert, egyet, felügyelő, báró Prónay 
Dezső, dr. Zsigmondy Jenő. lándori dr. Kéler Zoltán, dr. Zelenka Lajos, Mesterházy Ernő, Geduly Hen-
rik, Kapi Béla, D. Raffay Sándor, Kiss István, Sztehló Kornél, dr. Szelényi Aladár, Tomcsányi V. Pál, 
Okolicsányi Gyula, Ostffy Lajos, dr. báró Kaas Albert, dr. Rásó Lajos, Sárkány Béla ; b) póttagok : 
dr. Kail Antal, Radó Lajos, dr. Pesthy Pál, Pálmai Lajos. Wenk Károly, Saguly János, Dómján Elek, 

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. a) Elnök es jegyző ; 

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

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

3. Jegyzőjét a bizottság ülésezése tartamára maga választja. 
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4; Minden nyolcosztályú gimnázium és minden felsőbb iskola tanári testülete egy kiküldöttet 
választ minden iskolai év elején egyévi időtartamra. 

A megválasztottak, valamint a felügyelők nevei a püspök útján az egyetemes felügyelővel köz-
lendők. Minden kiküldött az új választás bejelentéséig tagja a bizottságnak. 

j t 
III, Tanügyi bizottság. 

Dr. Mágocsy-Dietz Sándor elnök (1929), dr. Polner Ödön alelnök (1929), dr. Szigethy Lajos jegyző 
(1929), az egyházkerületek püspökei és felügyelői, Vidovszky Kálmán, Blatniczky Pál. Krutschnitt Antal, 
Krug Lajos, dr. Hittrich Ödön, Rátz László, Paulik János, Duszik Lajos, Balogh István, dr. Mauritz Béla, 
Adorján Ferenc, Hollós János, Melich János, Mikolik Kálmán, dr. Beyer Ede, Szüsz Lajos, Kiss Sándor, 
Gerhard Béla, Bielek Aladár, dr. Bruckner Győző és Belicza András egyet, aljegyző, mint bizottsági jegyző. 

IV. Vallástanítási albizottság. 

Elnök : Blatniczky Pál, Bartos Pál, Belicza András, Balogh István, Kardos Gyula, Krug Lajos, 
Zimmermann Lajos, Hetényi Lajos. Paulik János, Adorján Ferenc, Farkas Győző, Kemény Lajos, Vi-
dovszky Kálmán. 

V. Theologiai bizottság. 

Elnök : báró Radvánszky Albert egyet, felügyelő, a négy püspök és kerületi felügyelő, a fakultás 
dékánja, a tanügyi bizottság elnöke, kerületenként kiküldendő egy-egy tag és póttag és a szervezendő 
három albizottság elnökei. 

VI. Lelkészvizsgáló-bizottság. 

1. A bányai egyházkerületi osztály tagjai : Biatniczky Pál, Broschkó G. Adolf ; póttag : Geduly Lajos. 
2. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai : lándori dr. Kéler Zoltán, Okolicsányi Gyula, 

Draskóczy Lajos; póttagok: dr. Szelényi Ödön, Belicza András, Kardos Gyula. 
3. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai : Stráner Vilmos, dr. 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. Hándl Vilmos, dr. Szlávik Mátyás, 

Paulik János, dr. Vietorisz István, Dómján Klek ; póttagok r Draskóczy Lajos, Duszik Lajos, Tóth József 
(fancsali). 

VII. Alkotmány- és jogügyi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő vagy ezen állások egyi-
kének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, a négy püspök, Okoli-
csányi Gyula, dr. Fischer Gyula, Tomcsányi V. Pál, dr. Kail Antal, dr. br. Kaas Albert, Sztehló Kornél, 
dr. Rásó Lajos, Libertiny Arzén, dr. Sztranyovszky Sándor, dr. Félix Antal, Nendwich Andor, Krutt-
schnitt Antal, Tóth József, Dómján Elek, Takács Elek, Sárkány Béla, Belicza András, Schöll Lajos, 
Draskóczy Lajos és hivatalánál fogva tagja az egyetemes ügyész, dr. Rásó Lajos, és a jegyzői kar. 

VIII. Pénzügyi bizottság-

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és püspökök, Földváry Ele-
mér, Osztroluczky Miklós, Pranger József, Landgráf János, dr. Mikler Károly, Okolicsányi Gyula, Lichten-
stein László, Isó Vince, Dómján Elek. Jakabffy György, Duszik Lajos, Podhradszky János, Radó Lajos, 
Libertiny Arzén ; hivataluknál fogva tagjai: az egyetemes ügyész, dr. Rásó Lajos, az egyetemes főellenőr ; 
dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes pénztáros, Bendl Henrik, az egyetemes ellenőr és dr. Szelényi Aladár, 
egyetemes főjegyző. 

IX. Egyetemes számvevőszék. (1926.) 

Zsigmondy Géza és Dómján Elek elnöklete alatt : Földváry Elemér, Broschkó G. Adolf, Ajkay 
Béla, Pözel István, Zsigmondy Dezső, Tóth József (fancsali), Saguly János, Meskó Károly, dr. Horvay 
Róbert. ' 

X. Egyetemes számvizsgálóbizottság. (1926.) 

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

XI. Ilrabovszky-alapítványi bizottság. (1923.) 

Dr. Bánó József és Broschkó G. Adolf elnöklete alatt : dr. Purgly Sándor, Majba Vilmos, dr. Var-
sányi Mátyás és dr. Vetsey Aladár. 

XII. Hunfalvy-alapítványi bizottság. 

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

XIII. Egyetemes egyházi nyugdíj intézeti bizottság. 

Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és Geduly Henrik püspök elnöklete alatt : a bányai 
egyházkerület részéről Bartos Pál, Libertiny Arzén, a dunáninneni egyházkerület részéről dr. Kéler Zoltán 
és Kiss István, a dunántúli egyházkerület részéről Bancsó Antal és Isó Vince, a tiszai egyházkerület 
részéről Fürész Sándor és Paulik János, hivatalból tagja az ügyvivő. 
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XIV. Egyetemes levéltári bizottság. 

Sztehló Kornél és Sárkány Béla elnöklete alatt : Broschkó G. Adolf és dr. Szigethy Lajos. 

XV. Luther-Otthont kezelő bizottság. 

Sztehló Kornél elnöklete alatt: dr. Mágócsy-Dietz Sándor, dr. Szelényi Aladár, dr. Rátz László, 
dr. Scholtz Oszkár, Bendl Henrik, Zsigmondy Dezső, Góbi Imre, Sándy Gyula, dr. Händel Béla, dr. Rásó 
Lajos, dr. báró Kaas Albert. Hivatalból tagja : az intézeti orvos, dr. Zsigmondy Zoltán és az intézet igaz-
gatója. Kermeszky György. 

XVI. Egyetemes énekügyi bizottság. 

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

XVII. Lelkészsegélyezési alapbizottság. 

Dr. Zsigmondy Jenő és, D. Raffay Sándor elnöklete alatt : Broschkó G. Adolf, Duszik Lajos, 
továbbá hivatalból dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész, Bendl Henrik egyetemes pénztáros és dr. Szelényi 
Aladár egyetemes főjegyző. 

XVIII. Üllői-úti házépítőbizottság. 

Dr. Zsigmondy Jenő és D. Raffay Sándor elnöklete alatt: dr. Kéler Zoltán, dr. Mágócsy-Dietz 
Sándor, Höpfner Guidó, Sándy Gyula. 

XIX. Az evang. deáksegélyezési bizottság. 

D. 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. 

XX. A külügyi egyezményi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő, a püspökök, dr. Zsigmondy Jenő és dr. Kéler Zoltán ker. felügyelők, 
dr. Rásó Lajos, egyet, ügyész, dr. Szelényi Aladár, egyet, főjegyző, dr. Zergényi Jenő és dr. br. Kaas Albert. 

XXI. A Zsinatot előkészítő bizottság. 

Az egyetemes felügyelő, az egyházkerületi felügyelők és püspökök, dr. br. Kaas Albert, dr. 
Mágócsy-Dietz Sándor, D. Szeberényi L. Zsigmond, dr. Rásó Lajos, dr. Hittrich Ödön, Landgráf János, 
dr. Bruckner Győző, dr Händel Béla, dr. Polner Ödön, Belicza András, dr. Zergényi Jenő, Pálmai Lajos, 
Stráner Vilmos, dr. Pröhle Károly, Krug Lajos, dr. Zelenka Frigyes, dr. Milder Károly. Paulik János, 
Adorján Ferenc, Gerhard Béla, dr. Szelényi Aladár, egyet, főjegyző. 
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