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A DUNÁNTÚLI EV. CGYHÁ2KEF-ÜLET SZAMVgVOI HIVATALA 

A magyarországi ágosta hitv. evang. keresztyén egyház 
1925. évi október hó 22. napján megtartot t 

R E N D E S E G Y E T E M E S 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 ielen vo l t ak : 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: 

báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és 
iskolai felügyelő ; 

dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző; 
dr. Lehotzky-Antal, tb. világi egyet, főjegyző; 
dr. Petrik Aladár, világi egyet, aljegyző; 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor, az egyet, tanügyi 

bizottság elnöke; 
báró Feilitsch Berthold, az egyet, gyámint. 

vil. elnöke; 
dr. Bruckner Győző, jogakadémiai dékán ; 
Bendl Henrik, egyet, pénztáros ; 
Szelényi Gyula, egyet, ellenőr; 

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

Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző ; 
Tóth József, egyh. egyet, aljegyző; 
Kardos Gyula, egyházi egyet, aljegyző ; 
Ziermann Lajos, az egyet, gyámint. egyházi 

elnöke ; 
Stráner Vilmos, a theol. fakult, dékánja; 
Kuthy Dezső, egyet, nyugdíjint. ügyvivő ; 

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. Kéler Zoltán, dr. Zelenka La^jos, dr. Sze-
lényi Aladár, dr. Polner Ödön ; 

Horváth Sándor (paksi), Varga Gyula, Ba-
log István, Kruttschnitt Antal, Liptai 
Lajos, Sárkány Béla, Dómján Elek, Cső-
vári Géza; 

Rátz László, dr. Hittrich Ödön, Bancsó Antal. 

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 ; 
dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli kerület 

felügyelője ; 

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

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) Megbízólevéllel : 

dr. Haberern J. Pál, dr. bárd Kaas Albert, 
Landgráf János, dr. Polner Ödön, Sándy 
Gyula, Tolnay Kornél ; 

Blatniczky Pál, Bódy Pál, Broschkó G. 
Adolf, Kovács Andor, Sag-ulv Tán^c 
D. Szeberényi L. Zsigmond 

dr. Hittrich Ödön. 
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b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Arató Frigyes, Benyó Vilmos, Kárász Mihály, 
Kocziszky Mihály, dr. Konkoly Elemér, 
Mikolik Kálmán, dr. Németh Ödön, dr. 
Papp Elek, Piry Endre, Reil Lajos, 
Rosenauer Lajos, dr. Sailer Vilmos, Sár-
kány Ernő, Sárkány László, dr. Scholtz 
Oszkár, Schulek János, Szeszlér Hugó, 
dr. Szigethy Lajos, dr. Szontágh Antal, 
dr. Tepliczky Aladár, dr. Vangyel Endre, 
Wiesinger Gyula, Zsigmondy Dezső, Zsig-
mondy Géza ; 

Galle István, Gaudy László, Holéczy János, 
Hüttl Ármin, Jeszenszky János, Kálmán 
Rezső, Korén Márton, Majba Vilmos, 
Reif Pál, Sommer Gyula, Törteli Lajos. 

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

a) Megbízólevéllel: 

Csatáry Elek, dr. Händel Béla, dr. lándori 
Kéler Bertalan, Okolicsányi Gyula, Rákó-
czy István, dr. Sztranyavszky Sándor, 
dr. Zelenka Frigyes; 

Balog István, Dedinszky Aladár, Kardos 
Gyula, Magyar Géza, Meskó Károly, 
Mihálovics Samu, Podhradszky János. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Draskóczy Béla, Kirchner Gyula, dr. Krach-
zell Miklós, Metna Géza, Veress Imre. 

dr. Csengődy Lajos, Draskóczy Lajos, Ho-
reczky Aladár, Horváth Sándor, Huszágh 
Gyula, D. Kovács Sándor, Králik Ervin, 
Péter Henrik, Szekej András, Wenk Károly. 

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 : 

dr. Ajkay Béla, dr. Berzsenyi Jenő, dr. Ittzés 
Zsigmond, Krug Lajos, Mihályi Sándor; 

Hérints Lajos, Mesterházy Sándor, Németh 
Károly, Pálmai Lajos, dr. Pröhle "Károly, 
Schöll Lajos, Takács Elek ; 

Arató István, Hollós István. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Ajkay Elemér, dr. Bertha Benő, Hamar 
Gyula, Kristóffy Gyula, Mechwart Ernő, 
Mihályi István, Miklós Mihály, dr. Szent-
Iványi Géza, Takács Ferenc. 

Baldauf Gusztáv, Brenner Ede, Czipott Géza, 
Dörmer Frigyes, Haniffel Sándor, Hanz-
mann Károly, Magyary Miklós, dr. Mohá-
csy Lajos, Molitorisz János, Müller Róbert, 
Scholtz Ödön, dr. Tirtsch Gergely, Varga 
József, Vértesi Zoltán, Weigl Ádám. 

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 : 

Pazár István, Platthy Mihály, dr. Vietórisz 
József, Zorkóczy Samu ; 

Hronyecz József, Ligeti Ede, Marcsek János, 
Nemes Károly, Paulik János, Turóczy 
Zoltán, Vietórisz László, Weiszer Ernő ; 

Adorján Ferenc, Moravszky Ferenc. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

dr. Foltin Endre, Fűrész Sándor, Kovács 
András, Kovács Pál, dr. Sztehló Zoltán, 
Werner Gyula, dr. Zsedényi Béla. 

dr. Deák János, Farkas Győző. 



•3 

1. (Sz.) A deáktéri templomban Bancsó Antal egy. főjegyző által elmondott alkalmi 1. 
ima után a közgyűlés tagjai az ev. iskola dísztermében összegyűlvén, br. Radvánszky 
Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő a következő nagyszabású beszéddel nyitja 
meg a gyűlést: 

« 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés ! 
Az ember élete a földön kötelességek sorozata. S az emberek értékmérője köteles-

ségeteljesítésük mértéke. Minden ember annyit ér, amekkora a kötelességtudása. Köteles-
ségen felüli teljesítményt az evangélium nem ismer. Jézus szerint bármennyit cselekedtünk 
légyen is, haszontalan szolgák vagyunk, mert csak azt tettük, amit tennünk kellett. 
A kötelességteljesítés evangéliumibb szellemű értékelését alig találjuk másnál, mint Luthernél, 
aki a kötelességteljesítést még a legszerényebb földi hivatás kereteiben is istentiszteletnek nevezi. 

Ha minden földi hivatásban a kötelességteljesítés mérve szabja meg az egyéniség 
értékét és ha a kötelesség elvégzése profán hivatásban is istentisztelet, mennyivel inkább 
függ az egyén értéke annak kötelességtudásától az istenországa szolgálatában, s mennyivel 
inkább magasztosul Isten szemében istentiszteletté az a munka, amit az egyház szolgálata 
kíván meg minden hívétől, lett légyen az akár hivatásos egyházi funkcionárius, akár különös 
egyházi megbízatás nélküli egyháztag. Ebben a vonatkozásban áll csak igazán az is, hogy 
nincs érdemszámbamenő teljesítmény, hanem csak köteles szolgálat van. 

Ami áll az egyénről, ugyanaz áll az egyének alkotta minden közösségről kivétel 
nélkül, így az egyházról is. 

Miután azonban ez a legeszményibb közösség, a lelkek közössége, az egyház is, 
mint minden közösség e földön, egyesekből áll, ezeknek az egyeseknek a kötelesség-
teljesítése teszi akcióképessé az egyházat, vagy bénítja meg annak cselekvőképességét 
legszentebb kötelességének teljesítésében, a kegyelmi eszközökkel való hűséges és ered-
ményes sáfárkodásban. 

A magam elé tűzött feladat körét túllépve, lehetetlent kísérelnék meg, ha mai elnöki 
megnyitómban arról akarnék szólni, hogy a keresztyén egyház, illetve annak tagjai fele-
kezetekre való különbség nélkül mint teljesítették kötelességüket a történelem folyamán, 
így tehát nagy általánosságban csak azon nézetemnek akarok kifejezést adni, hogy a 
keresztyén egyházak tagjainak túlnyomó többsége — sajnos -— megcsúfolja életével, ame-
lyet visel, a keresztyén nevet. Erre vezethető vissza, hogy korunk nagy történéseivel kap-
csolatban az egyháznak nem jut kellő szerep. Ennek a megállapításnak helyességét bizo-
nyítják a közelmúlt szomorú eseményei is, úgymint a hadüzenet, a háború, a forradalmak, 
a békekötések és a mindezekkel járó nagy átalakulások, amelyek végbementek anélkül, 
hogy az egyház azokba beleszólhatott volna. Kétségtelenül egyik főoka azonban ennek az 
egységes állásfoglalás, a közös akció hiánya is. 

Éppen ebből a szempontból epochális dátum az 1925. esztendő a keresztyénség 
történetében. Azzá teszi a stockholmi világgyűlés, melynek gazdag programmja felölelte az 
egyház kötelességeit a mai kor egész kérdéskomplexumával szemben. E kötelességek 
hathatósabb teljesíthetése érdekében tárgyalásainak anyagát képezte a keresztyén egyházak 
által megvalósítandó kooperáció és föderáció gondolata is. Ha tekintetbe vesszük a világ-
gyűlés összeállítását s odaképzeljük az egybegyűlt mintegy 600 delegátus mögé az általuk 
képviselt úgyszólván összes protestáns és gör. keleti egyházak és denominációk, valamint 
az ókatholikus egyház híveinek mintegy 370 milliót számláló tömegét, akkor az alapvető 
kérdésekben kifejezésre jutott egyértelműségben, egyetakarásban félremagyarázhatatlan 
ígéretet kell látnunk általában a jövőt illetőleg. Ha pedig speciális magyar szempontból 
ítélem meg a stockholmi világgyűlés jelentőségét, akkor szinte azt merném mondani, 
hogy valóságos regeneráló erő árad abból a magyar lutheránia ereibe. 

A magyar protestantizmus, különösen pedig megcsonkított hazai egyházunk ugyanis 
csak a világ protestantizmusának életébe való szerves bekapcsolódás által juthat olyan 
erőknek birtokába, hogy be tudja tölteni azt a hivatást, amelyet az isteni gondviselés szá-
mára Európa e keleti pontján kijelölt. Bizonysága ennek hazai egyházunk egész történelme, 
amelyet ha végigtekintünk, azt látjuk, hogy a vallásszabadságért vívott harcok végigküz-
déséhez szükséges büszke protestáns öntudat is kívülről nyert tápot, de igazolja ezt a fel-
fogásomat a külföldi theológiai irodalomból táplálkozó tudományos theológiánk, valamint 
általában az evangéliumi hitélet is, amelynek fellendülésére az indítás és a példaadás min-
dig kívülről jött. 

Mivel azonban minden hatás a kölcsönhatások sorozatának egyik tényezője, elvitat-
hatatlan tény az is, hogy a világ úgyszólván összes protestáns egyházaival való 
kapcsolatunk megtermi nemcsak a magunk, de azok számára is a maga áldásait. Egyházunk 
bátor megállása nehéz, küzdelmes helyzetében, az az energia, amellyel az evangéliumi 
világnézetet képviseli itt, a keleti végeken, visszasugározza egy részét annak az erőnek, 
amelyet a nyugaton és északon kedvezőbb helyzetben élő és nagyobb erőt reprezentáló 
protestantizmus a velünk való kapcsolat által nekünk juttat. 

Jelenünknek mindezekből folyóan egyik legfontosabb feladata tehát a külföldi test-
véreinkkel való kapcsolatnak minék inkább való elmélyítése. Nem hallgathatom el, hogy e 
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1. munkakör természetesen tetemes anyagi áldozatot kíván. Ez azonban, legyen akár hivatalos 
külföldi utakkal, akár egyesek tanulmányi útjaival kapcsolatos, nézetem szerint bőven 
megtermi a maga gyümölcseit egyrészt azért, mert a künt szerzett tapasztalatok alapján 
módszereiben tökéletesebbé válik az itthoni munka, másrészt pedig azáltal, mert ily módon 
megismertetjük a külföldet speciális viszonyainkkal és azokból folyó speciális szük-
ségleteinkkel. 

Ha pedig meggondoljuk, hogy az e téren kifejtett egyházi munka közben mennyi 
alkalom nyílik szétdaraboltságunk és elnyomatásunk mai szomorú napjaiban nemzetünk 
ügyének szolgálására is, akkor bátran mondhatjuk, hogy egyházunk a külföldi kapcsolatok 
elmélyítését célzó munkájával nemzetvédelmi munkát is végez. Ennek méltánylását vélem 
felismerni az állam által nyújtott azon speciális segélyben is, amellyel például hamburgi 
missziónk ügyét is előmozdítani igyekszik. 

A külföld speciális viszonyainkról és szükségleteinkről való felvilágosításának szük-
ségességét csak néhány egészen szembetűnő példával óhajtanám illusztrálni. Amerikai 
testvéreink például egyházunknak az államhoz való viszonyát úgy fogják fel, mintha 
államegyház volnánk, miután náluk egyház és állam között semminemű viszony nincsen. 
Ennek praktikus kára az, hogy így megmagyarázhatatlanokká válnak előttük anyagi gond-
jaink és sokféle nehézségeink. A felekezeti iskola jelentőségét is nehéz megértetni velük, 
akiknek csak vasárnapi iskolájuk felekezeti. Amerikai nézőpontból nem tudják felfogni 
azt sem, miért hangsúlyozzuk mi a történelmi egyházak szükséges védelmét a szektákkal 
szemben, azt állítva, hogy ezeknek munkája, terjeszkedése hazánk összprotestantizmusának 
kárára van. Nem ismerik a reverzális-kérdést sem, mert náluk a gyermekek vallását nem 
szabályozza parancsolólag törvény s azok csak felnőtt korukban csatlakoznak tetszésük 
szerint valamely szabadon választott egyházhoz. Nem csoda tehát, ha hiányzik az érzékük 
e kérdés megítéléséhez, ami egyébként Tiemcsak róluk, de északi testvéreinkről is áll, 
akiknek országaiban úgyszólván nincsen vegyesházasság és így nincsen reverzális sem. 

A külföldi kapcsolatok egyrészt az isteni hivatással járó kötelességeknek teljesíté-
sére tanítják és e munkában erősítik egyházunkat, másfelől pedig módot adnak egyházunk-
nak arra, hogy nemzetközi viszonylatban is kifejthesse Istentől vett erőit. Ezért jut akkora 
fontosság a külföldi kapcsolatoknak s ezért illeti különös elismerés azok felvételéért és 
viteléért D. Raffay Sándor püspök urat, aki buzgón és - eredményesen képviselte ezidén is 
egyházunkat a külfölddel szemben, valamint Kaas Albert báró urat, aki ugyancsak erői 
javát állította ez ügy szolgálatába. A külföldi kapcsolatok fenntartása érdekében életrehívott 
külügyi bizottságnak, hogy úgy fejezzem ki magamat, korszerű megszervezése és e szer-
vezetnek az egész vonalon való kiépítése mai közgyűlésünk feladatainak egyikét képezi. 

Fokozott mérvű kötelességteljesítésre hív fél hazai egyházunk keretein belül is a 
hitélet lanyhasága és másvallásúak közé elszórt híveink elhagyatott állapota. A lefolyt 
közigazgatási év e téren két nagy eseményt hozott. Az egyik a M. E. L. E. elnökének 
dicséretes kezdeményezésére Budapesten megtartott országos lelkészi konferencia, amely 
feltárta egyházunk legégetőbb sebeit és beható tárgyalás alá vette azok orvoslásának 
módozatait. A másik a pécsi theológiai konferencia, amely lelkészeink tudományos és 
gyakorlati felkészültségét igyekezett fokozni, hogy kellő szellemi és lelki vértezettel tudják 
felvenni a korunkkövetelte fokozottabb küzdelmet az evangéliumellenes irányzatokkal és 
erkölcsromboló tendenciákkal szemben. Mindazoknak, akik komoly elszántsággal és célra-
vezető eszközökkel akarnak résztvenni a misszió egyházmentő munkájában, ezidén is 
értékes vézérfonalat adott a kezébe Kapi Béla püspök úr gazdag belmissziói programmjában, 
amelyért őt nemcsak egyházkerülete, de egyetemes egyházunk részéről is soha eléggé ki 
nem fejezhető hálás elismerés illeti meg, mert a belmisszió egész közegyházunk ügye s 
az ő munkaprogrammja közkincse egyházunknak. Különös jelentőséget kölcsönöz a 
missziónak egyházvédelmi szempontból a benne rejlő preventív erő is, mely hivatva van 
elkerülhetővé tenni az egyházunk jövőjéért aggódok tiszteletreméltó táborában felvetődött 
egyhá'zvédelmi tervek, úgymint fegyelmi szankciókkal ellátott bizonyos körülmények közt 
föltétlenül indokolt eljárások megvalósításának szükségességét, melyeknek alkalmazása nézetem 
szerint azonban csak mint ultima ratio lehet megengedhető. A misszió munkájában fontos 
szerep jut a sajtónak is. Örvendetes tényként kell megemlítenem, hogy az Evang. Lapja 
a szerkesztésében beállott zökkenésen szerencsésen átesvén, derekasan vette ki a maga 
részét ezidén is az egyházépítő munkából. 

A missziói munka sikere és általában egyházunk jövője a jövő lelkésznemzedék 
arravalóságától függ, miért is a lelkészképzés és pedig annak tudományos és gyakorlati 
oldala egyaránt korunk legfontosabb kérdéseinek egyike. A tudományos képzést jó kezekben 
tudom. Hogy azonban a theol. fakultás hivatásának mindenben megfelelhessen, megfelelő 
elhelyezésének foganatosítása — a késedelemnek az ügyre gyakorolt hátrányos voltára való 
tekintettel — tovább immár alig halogatható. Joggal reméljük és elvárhatjuk, hogy e 
részben az állam teljesítőképességének határain túlmenőleg is meg fogja tenni a magáét. 
A gyakorlati képzés kérdése — sajnálatraméltó módon — teljesen stagnál. A Szemi-
nárium felállítása anyagi erők híján egyelőre kereszfülvihetetlennek látszik. E kérdésben 
azonban mégis meg kell találnunk a megoldást. Az adott körülmények között nézetem 
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szerint az egyedül lehető ily megoldási mód a fakultási képzéssel párhuzamosan a Theol. 1. 
Otthon keretében mutatkozik. Természetesen nem volna szabad, hogy ezen kifejezetten 
csak átmeneti megoldási mód a legcsekélyebb mértékben is elhomályosítsa a végcélt : az 
önálló szeminárium felállítását. Itt komoly elhatározásra kell jutnunk, mert az egyház 
helyrehozhatatlan kárát fogja látni, ha lelkészei továbbra is szemináriumi, vagy legalább is 
szemináriumszerű képzés híján kerülnek ki az életbe. 

A belmisszió munkájából egyetemes egyházunk a megkezdett csapáson haladva 
vette ki ez évben is a maga részét. E munkát, jóllehet annak elvégzése elsősorban a kerü-
letek munkakörébe tartozik, teljes energiával és pedig kiszélesített alapokon folytatni a 
jövőt illetőleg is, szilárd elhatározásom, meggyőződésem lévén, hogy az egyház egyetlen 
rokozatán sem érezheti magát felmentettnek az evangélium prédikálásának kötelezettsége 
alól. Az egyetemes egyháznak — hogy úgy fejezzem ki magamat — mint az összes kerü-
letek egyesítőjének ezirányú kötelességét kiváló mértékben látom fennforogni a minden 
kerület szempontjából egyaránt fontos és speciális elbánást igénylő fővárosban és annak 
közvetlen környékén, ahol a vallás- és erkölcsellenes irányzat a legnagyobb. 

A misszió terén kiválóan fontos szerep jut mindenfokozatú tanintézeteinknek is, 
éppen ezért egy pillanatra sem szabad ezeknek szem elől téveszteniök azt, hogy nem 
csupán a tudomány müvelésére, de az evangélium terjesztésére is egyaránt hivatottak. Ezt 
nem tudom elég nyomatékkal hangsúlyozni erről a helyről sem és programul tűzni isko-
láink elé. Meglátogattam úgyszólván összes középfokú tanintézeteinket, ezenkívül több 
elemi iskolánkat is. Amilyen elismeréssel adózom az iskoláink által felmutatott tanulmányi 
eredménynek, annyira kérnem kell az evang. szellem fokozottabb mérvű kidomborítását és 
intézeteink öröklött evang. karakterének csorbíttatlan megőrzését, illetve örökülhagyását 
későbbi nemzedékekre, mert legyünk tisztában azzal, hogy ez intézeteknek egyházunk 
részéről áldozatok árán való fenntartását, legfőképen, sőt majdnem azt merném mondani, 
egyedül ennek a szempontnak az érvényesítése teszi indokolttá és kötelességünkké. 

Ugyanezt a célt hivatott szolgálni az evangéliumi felekezeti tanítóképzés. Ez egye-
temes érdek és így egyben egyetemes kötelesség is. Bármi legyen is a tanítóképzés egyete-
mesítésének rég vajúdó kérdésében a megoldás, az mit sem változtat a tényen, hogy a 
tanítóképzés a dolgok természetéből folyóan az egyetemes - egyház hatás- és kötelesség-
körébe tartoznék. 

A tanügy kérdésével kapcsolatban nem mulaszthatom el, hogy meg ne emlékezzem 
kegyeletes érzéssel e helyről is az évnek egyházunk keretein ugyan kívül álló, de a 
magyar tudomány és nevelés ügyével kapcsolatban egyházunkat is érdeklő két olyan ese-
ményéről, mint a Magyar Tudományos Akadémia megalapításának és Jókai Mór születé-
sének 100 éves évfordulója. 

A lelkek megnyerésének és megtartásának az érdeke követelné meg az istentiszteletek 
egységes rendjének kérdésével való beható foglalkozást. Értem pedig ezalatt nemcsak 
az istentisztelet rendjét általában, hanem speciális értelemben az énekes istentiszteletet is. 
Téves ugyanis nézetem szerint az a több tiszteletreméltó oldalról kifejezésre jutott felfo-
gás, mintha a liturgia róm. kath. színezetet adna istentiszteleteinknek. Feleslegesnek ítélem 
a közgyűlés színe előtt fejtegetni azokat a lényegi különbségeket, amelyek az evang. és 
a róm. kath. istentiszteletet egymástól megkülönböztetik. A lutheranizmus jellemzője a 
bensőségesség. Ez a jelleme teremtette meg istentiszteleteinknek liturgikus formáit is a 
reformáció korában, s csak a racionalizmus, amely a lutheran-izmusnak éles ellentéte, 
küszöbölte ki ott, ahol azokat s így, ha a liturgiára fokozott mértékben visszatérnénk, 
illetve arra fokozott súlyt helyeznénk, az nem jelentene újítást, hanem csak újrafelvételét 
a régi, hitünk karakteréből folyó formáknak, amelyekben kielégítést találna a művészies for-
mák után vágyó és az istentiszteletben való aktív részvételt szomjúhozó hívek sokasága. 

Mindezen közegyházi kötelességek teljesítésének előfeltétele, hogy meglegyen a kellő 
iniciativa, irányítás, buzdítás és állandó ellenőrzés. 

Ezek szükségessége pedig önkéntelenül is arra a gondolatra* juttat, amelynek keresztül-
vitele épp a fentiekből folyóan nézetem szerint fontos közegyházi érdek, hogy a püspök 
kerületének centrális, állandó székhellyel bíró proprius parochusa legyen, aki nemcsak a 
kerület adminisztrációját viheti majd könnyebben centrális helyről, de éppen ebből kifo-
lyólag osztatlanul szentelheti magát kerülete lelkigondozásának. E gondolat kivehetőségének 
lehetőségét biztosítottnak tekinthetjük az állam által a püspöki javadalom céljaira minden 
kerületnek juttatott, illetve juttatandó földben rejlő fundált vagyonban, amely, bár szerény 
keretektekben, de mégis bíztosítja, mégpedig — és ez a fontos — intézményszerűen az illető 
megélhetésének lehetőségét. Mindezekből kifolyóan kívánatosnak vélem, hogy az egyes 
kerületek püspöki székhelyeik állandósításának gondolatával a kérdés fontosságához mért 
komolysággal minden késedelem nélkül foglalkozzanak; a püspöki javadalom céljait szol-
gáló földbirtok vagyonnal kapcsolatos egész kérdéskomplexumnak egységes elvek alapján 
leendő szabályozására nézve pedig egy a mai közgyűlésből kiküldendő kerületközi bizott-
ságnak megválasztását javasolnám. 

Örvendetes tényként állapíthatom meg, hogy a püspöki javadalomnak az állam 
részéről ily módon történt rendezése ismét egy lépést jelent az 1848. évi XX. törvénycikk 

4* 
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1. fokozatos végrehajtása terén. Ugyanakkor azonban mély sajnálattal kell rámutatnom azon 
sérelemre, amelyet egyházunk szempontjából a felsőházról szóló törvényjavaslat jelent. 
A törvényjavaslatnak egyházunkat közvetlenül érdeklő és így az egyházi közvéleményben 
érthető megdöbbenést keltett intézkedése ugyanis nemhogy fejlődést nem jelent a főrendi-
házról szóló 1885. évi VII. t.-c. egyházunk képviseletét szabályozó részével szemben, 
hanem ellenkezőleg .az egyenjogúsításnak e téren is joggal elvárt teljes kiépítése helyett 
visszafejlesztési törekvést tartalmaz. Ha a törvényjavaslat szellemét vizsgáljuk, látjuk, 
hogy mindazok, kik viselt méltóság vagy hivatal alapján tagjai voltak a főrendiháznak, 
tagjaivá válnak a felsőháznak is, kivételt e tekintetben éppen csak a mi egyházunk képez, 
mivel a javaslat kihagyja a felsőházból egy oly püspökünket és kerületi felügyelőnket, 
akik tagjai voltak a főrendiháznak és akik jelenleg is ugyanazon méltóságot ugyanazon 
jogkörrel, legfeljebb kisebb létszámú hívek felett töltik be. Az pedig kétségtelen, hogy az 
egyházi méltóságok felsőházi tagságának alapja nem a joghatóságuk alá tartozó hívek 
kisebb vagy nagyobb létszáma, hanem maga az egyházi méltóság, illetve az a kulturális, 
valamint nemzeti erő és érték, amit e méltóságok és azon egyház egyeteme képviselnek, 
amelynek dignitárusai. Bízva azon rendíthetetlen erőben, amit az elmondottakban rejlő 
megdönthetetlen igazság jelent, és bízva a magas kormány megértő jóindulatában, amely-
ben kételkednünk egy percig sem szabad, nem adhatom fel a reményt, hogy az egye-
temes gyűlésből felterjesztendő ezirányú újabb előterjesztésünk meghallgatásra fog találni. 

Áttérve az egyháznak az állammal szemben fennálló törvényes intézkedéseken ala-
puló, tehát jogos anyagi igényei kérdésére, el kell ismernünk, hogy a kultuszkormány 
az állam financiális teljesítőképességéhez mérten e téren ügyeink iránt jóindulatú meg-
értést tanúsít. Fényes bizonyságát szolgáltatta ennek azzal a hálára kötelező intézkedésé-
vel, amellyel egyházunkat abba a helyzetbe juttatta, hogy nyugdíjasainak özvegyeinek és 
árváinak sanyarú helyzetén enyhíthessen. A különböző címeken élvezett, egyházunk jogos 
igényeit a béke éveiben sem kielégített államsegélyek tényleges értéke ugyan még ma is 
a békebelinek csak bizonyos, még pedig aránylag elég kis százalékát teszi ki, — holott 
az állam közigazgatási kiadásainak tételei az egész vonalon már mintegy 50—60 százalék 
valorizációt mutatnak fel — az államnak fent vázolt* jóakaratú megértése alapján mégis 
bízó reménnyel kell néznünk azon szebb és boldogabb jövő elé, midőn államsegélyünk 
ügye az ország pénzügyi helyzetének fokozatos javulásával egyházunk múltjához méltó 
és jelenéhez elengedhetetlenül megkívánható módon fog rendeztetni. Bistató jelenség e téren 
a lelkészeink által élvezett rendkívüli segélynek a lefolyt közigazgatási évben történt fel-
emelése, a kongruának 100 százalékos valorizálása, a lelkészek családi pótlékának havi 
10 aranykoronában történt legutóbbi megállapítása, amelynek kiutalása is remélhetőleg 
mielőbb meg fog történni, a tanárok és tanítók után kivetett, tanügyünket úgyszólván már-
már katasztrófával fenyegetett nyugdíjjárulékok kérdésének eddigi méltányos kezelése, vala-
mint az iskolafenntartók személyi hozzájárulásának csökkentése. Fájó sebet jelent azonban 
a lelkészi korpótlék még mindig rendezetlen kérdése. Ha az állam a korpótlékrendszert 
nem kívánja újból életre hívni, térjen át esetleg más megoldási módra, mint amilyen pl. 
a minimális fizetésből kiinduló, fokozatonként emelkedő fizetésrendszer, de nyugtassa meg, 
még pedig minél előbb az egyház közvéleményét, mely különös nyugtalansággal várja 
egyéb jogos igényei közt különösen ennek a kérdésnek rendezését. Különösen tarthatatlan 
a helyzet az államnak iskoláink dologi kiadásaihoz való hozzájárulása tekintetében, mivel 
az még ma is a békebeli összegnek csak számszerűleg, de nem értékileg megfelelő papír-
koronában jut kifejezésre. i 

Az államsegélyről szólva, nem tartom időszerűtlennek a közvélemény — természe-
tesen csak az egyházunk körén kívül esőt értem ezalatt — helyes kialakulása szempont-
jából kifejezetten is hangsúlyozni, hogy az államsegélyhez való ragaszkodás és annak 
szüntelen sürgetése nem jelenti azt, mintha anyagiakban csak az államra akarnánk építeni 
és mindent csak az államtól várnánk. De törvényen alapuló jogainkat, nevezetesen az 
1848. XX. t.-c. érvényesítését, hangsúlyoznunk és sürgetnünk kell, hacsak nem akarjuk, 
hogy egyházunk abba a helyzetbe jusson, hogy történelmi feladatát és ebből folyó köte-
lességeit becsülettel teljesíteni ne tudja, mert a hagyományos lutheránus áldozatkészség 
és az úgyis eléggé terhes egyházi adózás húrjait túlfeszítenünk, különösen a mai viszo-
nyok között, nemcsak hogy nem lehet, de nem is szabad. Kétségtelen azonban, hogy 
rendeznünk kell az egyházi adózás kérdését, is, amit nem úgy értek, hogy az adókat 
emeljük, vagy újakat hozzunk be, hanem hogy juttassunk a meglévőkből az egész vona-
lon felsőbb közigazgatási célokra is, mert, amint a jelek azt — sajnos — mutatják, e 
címen fundált vagyonra az állam részéről, legalább egyelőre, nem igen számíthatunk. 

Közegyházunk általában, de különösen magasabb fórumaink azonban nemcsak 
anyagi alátámasztásra szorulnak, hanem alapjait a változott viszonyok következtében elő-
állott újszerű helyzetben korszerű reformokkal egyéb vonatkozásokban is biztosítani kell. 
A külföldi testvéregyházak már csaknem mindenütt tartottak az összeomlás óta alkotmányozó 
zsinatot és megteremtették ú j egyházi alkotmányukat. Nálunk a kérdés, sajnos, még nincs 
eléggé előkészítve és a helyzet sem elég kiforrott talán — erre enged legalább következtetni 
a közhangulat egységes megnyilatkozásának hiánya — ahhoz, hogy a zsinat azonnal meg-
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tartható legyen, de fel kell teljesen készülnünk arra, hogy, amint az minden vonatkozásá- 1—3. 
ban kellően megérett, a zsinat azonnal, minden késedelem nélkül összeülhessen. A kikül-
dött albizottságok elsősorban vannak hivatva ennek lehetőségét azzal biztosítani, hogy a 
reájuk bízott munkát közülük immár azok is késedelem nélkül megkezdjék, amelyek 
a dolog természetéből kifolyólag eddigelé érdemleges munkát nem teljesíthettek. Nekünk 
is számolnunk kell az adott helyzettel, akcióképesebbé kell tennünk az egyházat és nagyobb 
teret kell nyújtani — hogy másra ne is utaljak — a kötelességteljesítés érdekében a fegyel-
mezésnek. Erre a fegyelmezésre okvetlenül szükség van. Nem olyanra, amely elriaszt, hanem 
olyanra, amely a hitélet hathatósabb kifejtésének a lehetőségét biztosítja. 

Közegyházunk reputációja érdekében ki kell ugyanis küszöbölnünk, még pedig a leg-
sürgősebben, minden olyan törekvést, amely az utóbbi időben, amint azt több szomorú 
példán láttuk, tért kezd hódítani, kéjelegve a személyes okokból és célzattal megindított, 
vagy megindíttatni szorgalmazott fegyelmiekben. Az egyházi törvénykezés célja csak egy 
lehet: az egyház mindenek felett szent érdekeinek védelme és azok biztosítása. 

A béke és szeretet szellemének azonban nemcsak az egyes egyházak körén belül 
kellene tért hódítania és diadalmaskodnia a széthúzás és visszavonás szellemével szemben, 
hanem egyházközi vonatkozásban is az egész világon, különösképen pedig szétdarabolt 
hazánkban. A stockholmi világgyűlés megmutatta, mint lehet és kell a Krisztus egyházainak, 
anélkül, hogy saját hitvallási alapjukról letérnének, egymással békességre igyekezniök és 
együttes harcot hirdetniök korunk krisztusellenes irányzataival és törekvéseivel szemben. 
Bár ezen a téren — sajnos — még sok a kívánnivaló, azt hiszem nem csal a megítélésem, 
hogy a legutóbb túlságosan kiéleződött ellentétek elsimulóban vannak, és a jelek alapján 
remélni lehet, hogy előbb-utóbb meg fog valósulni az eléggé nem óhajtható azon egyház-
közi béke, amely nem csupán egymás nem hántásában, de egymás támogatásában is áll. 

A stockholmi világgyűlés programmja alapján úgy vélem, hogy az általa kiadott 
jelszó felhívás nemcsak a Krisztus egyházaihoz, de Krisztus minden hívéhez is fokozottabb, 
egész énjét odaadó kötelességteljesítésre. S ha ezt minden keresztyénnek meg kell szívlelnie, 
mennyivel inkább azoknak, akik az evangéliumi nevet viselik, akik az Űr szolgálatában 
érdemet nem, csak kötelességet ismernek s akik jól tudják, hogy értékmérőjük kötelesség-
teljesítésük mértéke. Hassa át azért egyházunkat és annak minden fokozatát az egyértelmű 
közös, szent célra irányzott kötelességtudás evangéliumi szelleme s keljünk egymással 
nemes versenyre kötelességeink odaadó teljesítésében. 

Azzal a kívánsággal, hogy ez a szellem hassa át egész egyházi közéletünket és 
vezesse mai tanácskozásainkat is, tisztelettel és hitrokoni szeretettel köszöntöm a Főtisztelendő 
Egyetemes Közgyűlés igen tisztelt tagjait és 1925. évi rendes egyetemes közgyűlésünket 
Isten nevében ezennel megnyitottnak nyilvánítom. 

Az egyetemes közgyűlés nagy érdeklődéssel és tetszéssel fogadván a mély 
hitet sugárzó, evangéliumi szellemű megnyitó beszédet, azt egész terjedelmében 
a jegyzőkönyvbe felvétetni rendeli. 

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, a bizottság kiküldendő. 

1 A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökség elnöklete alatt a jegyzői 
karon kívül kiküldi dr. Zsigmondy Jenő, D. Raffay Sándor, dr. Kéler Zoltán, dr. Rásó 
Lajos, Broschkó G. Adolf és Blatniczky Pál közgyűlési tagokat. 

3. (Sz.) Egyetemes felügyelő azután beterjeszti és felolvastatja következő évi 
hivatalos jelentését : 

Az 1924/25. közigazgatási évről szóló egyetemes egyházi és iskolai felügyelői jelenté-
semet az alábbiakban van szerencsém előterjeszteni : -

A kötelességteljesítéssel kapcsolatban az imént, elnöki megnyitómban tett meg-
állapításaim kötelezéseit igyekeztem levonni, mint eddig, úgy a lefolyt közigazgatási év 
folyamán is, egyetemes egyházunkra nézve, amelynek legfőbb kormányzását híveink bizalma 
rámruházta. Amidőn e kötelességteljesítésről ma számot adok, előrebocsátom, hogy az egye-
temes felügyelői megnyitó beszédemben kifejtettekkel ehelyütt nem kívánok külön bővebben 
foglalkozni. 

Egyházunk különböző címeken élvezett államsegélyeinek korszerű emelése tárgyában 
a református testvérekkel együtt, de külön is, többrendbeli felterjesztéssel éltem a miniszter-
elnök, a kultuszminiszter és pénzügyminiszter urakhoz. E felterjesztések az ország nehéz 
pénzügyi viszonyai miatt eddigelé nem hozták meg ugyan az óhajtott és bennünket jogosan 
megillető eredményt, de az a kisebbmérvű emelés is, amit eredményeztek, bizonysága annak, 
hogy a magas Kormány a gazdasági helyzet adta lehetőség határain belül nem zárkózik 
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el igényeink méltánylása elől s így, amint azt megnyitómban is jeleztem, reményünk 
lehet, hogy az ország pénzügyi helyzetének fokozatos javulása mellett jogos igényeink 
kielégítése előbb-utóbb be fog következhetni. 

A lelkészi államsegélyek valorizálásának kérdése állandó gondoskodásom tárgyát 
képezte. A városi lelkészek illetményeinek felemelt államsegéllyel történt kiegészítése, továbbá 
a lelkészi és segédlelkészi kongruának száz százalékban foganatosított valorizálása, valamint 
a családi pótléknak havi öt aranykoronáról a kért tíz aranykoronára történt felemelése, 
mind arra a reményre bátorít, hogy a Kormány azon lesz, hogy a korpótlék dolgában is 
mielőbb bekövetkezzék az egyházi közvélemény által óhajtott és sürgetett rendezés. 

Egyházunk felsőbb köziga2 gatási fokozatainak a földbirtokreform kapcsán való földhöz-
juttatása ügyében az elmúlt közigazgatási év, amelyben ismételt lépéseket tettem mind 
a Kormánynál, mind pedig az Országos Földbirtokrendező Bíróságnál, pozitív eredményt 
is hozott. így a bányai egyházkerület püspöki állásának javadalmazására kiutaltatott és 
birtokba is vétetett az igényelt földbirtokmennyiség. A dunáninneni egyházkerület ezirányú 
igénye is részbeni kielégítést nyert. Hihető és el is várható, hogy mind a dunáninneni 
igényének végleges, mind a tiszai és dunántúli egyházkerületek igényeinek sürgetett kielé-
gítése sem várat soká magára. Itt tartom megemlítendőnek azt is, hogy több egyházi intéz-
ményünknek földbirtokhozjuttatás iránti kérelmét nyújtottam át az Orsz. Földbirtokrendező 
Biróságnak. 

Nyugdíjasaink kétségbeejtő helyzetének enyhítése céljából a Kormány 1924 július 
elsei joghatállyal havi 218.620,000 koronát bocsát egyetemes egyházunk rendelkezésére. 
Ez összeg felhasználása tárgyában egyetemes egyházunk az összeg kiutalását megelőzött 
minisztériumi tanácskozásokon egyházunk bevonásával megállapított elvek szemelőtt tartásával, 
azt maga vévén kezelésbe, a rend kedvéért és miután ez a megoldás látszott a legigazsá-
gosabbnak is, csonka egyházunknak nyugdíjasai, illetve özvegyei és árvái az illető nyug-
díjas lelkészek, illetve az elhalt férjek és apák szolgálati éveinek figyelembevételével az 
állami fizetési osztályok mintájára kategóriákba osztattak. Államsegélyben részesült 36 nyug-
díjas lelkész, 135 özvegy félárváival és 18 egész árva. Közülük és rajtuk kívül többen 
kaptak rendkívüli körülményeik figyelembevételével külön egyszersmindenkori segélyt. 
Az államnak ez a nagy megértésről bizonyságot tevő utalványozása, habár csak mint 
további intézkedésig szóló kivételes és rendkívüli segély eszközöltetett, hisszük, hogy 
állandósul, mert kétségtelen, hogy nyugdíjintézetünk tőkéinek teljes elértéktelenedése követ-
keztében nyomorba jutott nyugdíjasaink, özvegyeink és. .árváinkkal szemben az államnak 
is vannak elvitathatatlan kötelezettségei. 

Ehelyütt említem meg, államsegélyről lévén szó, hogy a népjóléti miniszter úr ez 
év folyamán 50 millió korona segélyt bocsátott rendelkezésünkre, amelyet szeretetintéz-
ményeink között legjobb belátásom szerint a fennforgó szükség nagyságának szem előtt 
tartásával szétosztottam. 

A felsőházi reform kérdésében elnöki megnyitómban nyilatkoztam érdemben. Itt 
csak azt kívánom megállapítani, hogy a kérdéssel mind a jogügyi bizottság, mind az 
elnökségek értekezlete is foglalkozott, amelyeknek határozatához híven felterjesztéssel fordúl-
tam volt e kérdésben a kormányhoz, s e felterjesztés másolatát megküldöttem a felsőházi 
reform parlamenti bizottsága összes tagjainak s az összes protestáns nemzetgyűlési kép-
viselőknek is. 

A zsinati albizottságok eddig elkészült munkálatait részben sokszorosíttattam, részben 
kinyomattam és rendelkezésére bocsátottam a zsinati bizottság tagjainak. Itt csak annyit, 
hogy a zsinat kérdéséről általában elnöki megnyitómban érdemben nyilatkoztam és az 
külön is közgyűlésünk tárgyát képezi. 

Múlt esztendei közgyűlésünk tárgyalásának anyagához tartozott a katonaegyéneknek 
az egyházi közgyűlési életben való részvétel jogától — felekezeti különbség nélkül — 
honv. min. rendelettel történt eltiltása. Ezzel szemben felterjesztésünknek — sajnos — nem 
volt meg a kívánt foganatja, s a nehezményezett honv. min. rendelet továbbra is érvény-
ben maradt. Az ügy oly fordulatot vett, hogy a kormány katonagyülekezetek szervezését 
rendelte el, amelyeknek egyházunk egyetemes és kerületi elnökségei által is megvitatott szabály-
zata a kormány által megalkottatván, mai közgyűlésünkön bemutatásra kerül. 

Felterjesztéssel fordultam az igazságügyminiszter úrhoz, tenné lehetővé a szükséges 
pénzügyi eszközök rendelkezésre bocsátása által azt, hogy országos börtönmisszionáriust 
állíthassunk munkába, akinek ^kötelességévé tétetnék a fegyházak és börtönök lelki gondozásá-
nak ellátása, illetve, ahol van helyi lelkész, aki azt elvégzi, a helyi lelkész ezirányú munkájának 
irányítása. Sajnos, az igazságügyminiszter úr ezen kívánságunk teljesítését anyagi eszközök 
híján nem tudta eszközölni. így az illetékes püspök urak figyelmébe ajánlottam a börtö-
nök és egyben a kórházak missziójának saját hatáskörükben leendő minél intenzívebb gya-
koroltatását és ellenőrzését. 

Felterjesztéssel fordultam az igazságügyminiszter úrhoz oly irányban, hogy, ha 
lelkészek ellen, vagy lelkészek által, világi bíróságok előtt büntető per indíttatnék, arról az 
illetékes egyházi főhatóságokat egyidejűleg értesítsék. 
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A kultuszminiszter úr ily irányú Jeirata- értelmében felkértem a püspök urakat, figyel- 3. 
meztessék a lelkészi hivatalokat, hogy a külföldi használatra szánt egyházi okmányok nem 
közvetlenül, hanem csakis a diplomáciai út igénybevételével juttathatók a külföldre. 

A kultuszminiszter úr oly irányú rendeletet adott ki, hogy egyházi testületek és egyé-
nek részéről minisztérumával való érintkezésben a hivatalos út minden esetben betartandó, 
hacsak bizonyos ügyekben külön rendelet -kivételt nem statuál. Szándékomban van meg-
keresni az összes hatóságokat, hogy a hivatalos út mellőzésével beérkező megkereséseket 
utasítsák vissza. 

A békéscsabai lelkész úr sérelmezte előttem, hogy István király napján az illetékes 
helyi katonai parancsnokság nem kérte evang. istentisztelet tartását, s jóllehet Békéscsaba 
és a békéscsabai garnizon túlnyomóan evangélikus, az ünnep alkalmából csak tábori mise 
tartatott. E sérelem orvoslása iránt megtettem a lépéseket a protestáns tábori püspök úrnál. 

A Bethlen-Szövetség felkérésére megkerestem a püspök urakat, hogy kerületükre 
vonatkozó bizonyos adatokat bocsássanak a Szövetség rendelkezésére. Az így felgyülemlett 
anyagot dr. Kilényi Lóránt úr, a Szövetség ügyvezető alelnöke, feldolgozta és rövid úton 
szíves volt felajánlani, hogy minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül elkészítené és kinyo-
matás céljából rendelkezésemre bocsátaná az új sematizmust. Tekintve, hogy az ú j 
névtár kiadásának szüksége csakugyan fennforog, és arra vonatkozólag multévi közgyű-
lésünknek határozata is van, kívánatosnak tartanám, hogy ez az ajánlat köszönettel elfo-
gadtassák és a kerületek köteleztessenek a kibocsátandó kérdőívek pontos kitöltéséről és 
beszolgáltatásáról leendő gondoskodásra, s a névtár eladásából befolyó tiszta jövedelem 
részben az építendő Bethlen-ház céljaira fordíttassék a felajánló kérése értelmében. 

A közös protestáns bizottság elnöksége az elmúlt közigazgatási év folyamán nem 
hívott egybe ülést, ellenben a közös protestáns segélyző-bizottság magyar osztályának ülé-
sein — amint mindezekről D. Raffay Sándor püspök úrnak a külföldi összeköttetésekről 
szóló jelentése bővebben beszámol — az egyházunk részéről delegált tagok is résztvettek 
és én a zürichi Zentralstelle útján nekünk juttatott segélyeknek az adományozók szelle-
mében való felhasználásáról gondoskodtam. Külön meg kell emlékeznem arról, hogy a 
magyar osztály üléseinek egyikén résztvett e mozgalomnak egyik amerikai kiválósága, dr. 
Mac Farland úr, az amerikai Federal Council elnöke is, akit aẑ  ülés keretében egyházunk 
szükségleteiről tájékoztattunk. Mac Farland elnököt a Kormányzó Úr Őfőméltósága is logadta, 
mely alkalomból nekem is osztályrészül jutott volt a szerencse egyházunk képviseletében 
a Kormányzó Úr Ofőméltóságánál megjelenhetni. Ugyancsak résztvett egyházunk a maga 
e célra kirendelt bizottsági tagjai útján a World Alliance magyar csoportja munkájában is. 
Külföldi ügyekről lévén szó, itt csak érinteni kívánom az elnöki megnyitómban bővebben 
tárgyalt stockholmi világkonferenciát is és megállapítom, hogy egyetemes egyházunk, mint 
az Allgemeine ev. luth. Konferenz, a Luthergesellschaft, a Continentalverband für innere 
Mission und Diakonie és végül az Internationaler Verband zur Verteidigung des Protes-
tantismus tagja, ez évben is megfelelt kötelességeinek. 

Megkeresést intéztem a püspök urakhoz, nyilatkozatot kérve arra nézve, vájjon 
nem lenne-e célirányos a segédlelkészek elhelyezésének és másfelekezetű jegyesek egy-
házunk által több esetben kért megáldásának ügyét egységesen rendezni. A beérkezett ja-
vaslatok alapján jelen közgyűlésünkre vár e kérdésekben a határozathozatal. 

A levéltári ügy rendezésének kérdése már régen szőnyegen van, de kedvező meg-
oldására irányuló szándékom mindeddig anyagi erők hiányán hajótörést szenvedett. Most 
azonban meg kell találnunk az anyagi fedezetet annál is inkább, mert nagyérdemű, hosz-
szú éveken, át volt levéltárosunk, Góbi Imre úr, szakavatott és ügybuzgó működését a 
jövőben nélkülöznünk kell. Ugyanis gyengélkedésére és egyéb okokra való tekintettel az 
ügy nagy kárára tisztségéről lemondott. 

Itt vélem helyénvalónak örömmel bejelenteni, hogy nagyrészt a kerületi felügyelő 
urak szíves áldozatkészségéből lehetővé vált báró Prónay Dezső tb. egyetemes felügyelő 
úr arcképének egyetemes egyházunk számára eszközölt megfestetése s högy a tb. egyetemes 
felügyelő úr .fiúi kegyelettel áldott emlékezetben élő atyjának, báró Prónay Gábor egykori 
egyetemes felügyelő úrnak arcképét megfesttette egyetemes egyházunk számára. 

Mulasztást követnék el, ha Senyei József festőművész úrnak, aki báró Prónay Dezső 
tb. egyetemes felügyelő úr arcképét igen méltányos honorárium mellett művésziesen készí-
tette el, hálás elismerésemet nem nyilvánítanám. 

Ugyancsak itt kell megemlékeznem arról, hogy néhai Gyurátz Ferenc püspök úr 
arcképét beszereztem és a dunántúli kerületnek adományoztam. 

Az egyetemes törvényszék a lefolyt közigazgatási évben háromszor tartott ülést. 
1924 október 17-iki ülésében Lombos Alfréd hitoktató-lelkésznek Geduly Henrik püspök 
elleni panaszát elutasította; Mihálovics Samu lelkésznek Plachy Gyula földbirtokos elleni, 
hátralékos egyházi járulék iránti peres ügyében panaszlottat elmarasztalta; Varjú József 
tanító fegyelmi ügyében az I. és IL fokú ítéletet feloldotta és az I. fokú bíróságot eljá-
rásának kiegészítésére és újabb határozathozatalra utasította. — 1925 március 18-iki ülé-
sében Lombos Alfréd hitoktató-lelkész előterjesztését a Geduly Henrik püspök elleni pana-
sza tárgyában meghozott egyetemes törvényszéki végzés ellen visszautasította; Klinczkó 
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3. Pál lelkészt pedig lelkészi hivatal viselésére képtelennek nyilvánította. 1925 június 20-iki 
ülésében Lombos Alfréd hitoktató-lelkészt feddésre ítélte; Nagy Lajos volt gyúrói lelkész 
bíróküldés iránti kérelme értelmében bíróságot delegált; Majba Vilmos lelkésznek a pesti 
magyar egyházközség elleni közigazgatási perében a pesti magyar egyházat elmarasztalta; 
Sipos András lelkész fegyelmi ügyében a II. fokú bíróság ítéletét helybenhagyva, a köz-
vádló fellebbezését elutasította; Wallrabenstein Jakab volt lelkészt, mint olyat, aki metho-
dista prédikátorrá lett, minden egyházi és iskolai hivatal viselésére képtelennek nyilvánította 
és őt attól egyszersmindenkorra eltiltotta. 

Mindezen ítéletek közül a telkélkészi állás viselésére való képtelenséget megállapítok 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak bejelentettek és a püspök urakkal is közöltettek. 

Különös gondoskodásom tárgyát képezte a lelkészképzés ügye. A theol. szakvizs-
gák elnöklését elnöktársammal egybehangzó felkérésemre ez évben is Kapi Béla püspök 
úr volt szíves elvállalni és ellátni, aki a fakultás és Otthon ügyeinek különben is nagy 
figyelmet és sok fáradságot szentelt. Ismételten felterjesztésekkel éltem a theol. fakultás 
megfelelő és méltó elhelyezése érdekében az illetékes kormánykörökhöz. A be nem töltött 
tanszékek betöltését szorgalmazó felterjesztésem egyrészt, mivel a hittudományi kar maga 
oda nyilatkozott, hogy a pályázat kiírását ezidőszerint nem tartja szükségesnek, másrészt 
a minisztertanács által kimondott általános kinevezési tilalom folytán a válaszleírat szerint 
egyelőre nem nyert érdemleges elintézést. Az egyházi énektanítással Hamar Gyula soproni 
tanítóképzőintézeti igazgató urat bíztam meg, akinek a fakultáson dívó óradíját az egye-
temes pénztárból folyósítottam. A fakultás tanárai lelkészi szolgálati éveinek beszámítása 
iránti kérelmet melegen pártfogoltam a kormánynál. 

A külföldi egyetemeken magyar theologusok javára régről fennálló ösztöndíjalapít-
ványok ügyével is több irányban foglalkoztam. Ez a kérdés is egyetemes közgyűlésünk 
asztalán fekszik. Azért csak futólag említem meg, hogy Ziermann Lajos gyámintézeti 
elnök urat megkerestem volt ez ügyben, akitől a közeli napokban oly értelmű választ kap-
tam, hogy a német valorizációs törvény kapcsán az ösztöndíjak 10 százalékos felértékelése 
várható. Érintkeztem e kérdésben dr. Eöttevényi Olivér úrral, a külügyi társaság e tárgy-
bani megbízottjával is. Végül felkértem D. Raffay Sándor püspök urat, hogy a magyarok-
nak szóló ösztöndíjak felkutatása és a mi ifjaink részére leendő biztosítása érdekében 
vegye fel az érintkezést a Deutsch-Evangelischer Kirchenausschuss-szal. 

írásos eszmecsere anyagát képezte az elszakított területek egyik idegen állam fenn-
hatósága alá került egyházrésze lelkészképzésének kérdése is, amelyben az adott helyzet-
ben nehéz megtalálni a kielégítő megoldást. 

Theol. tandíjsegélyre az 1924/25. tanév második felére és az 1925/26. tanév első 
félévére egyenként 20.000,000 koronát folyósítottam, amivel hihetőleg sikerült theológu-
sainknak a magas egyetemi tandíjak okozta súlyos anyagi gondjain némiképen könnyí-
tenem. Ugyancsak részben ezt a célt, részben azt a másik, egyházunk érdeke által paran-
csolólag előírt célt, hogy az életbe kikerülő lelkésznemzedék, amelynek gyakorlati 
képzése a szeminárium felállítása kérdésének kitolódását amúgy is nagyon megsínyli, 
mégis legalább némikép nevelhető is legyen jövendő pályájára, amelyre a v fakultás tudo-
mányosan készíti elő, tartottam szem előtt akkor, amidőn előbb harmóniumot szereztem 
be a soproni Theol. Otthon számára, amelynek a volt budapesti Otthon használható 
bútorzatát is átengedtem, majd meg röviddel ezelőtt, hiányos felszerelésének pótlására 
ideiglenesen a szemináriumi alapból 20.000,000 koronát kiutaltam. Itt említem meg, hogy 
két végzett ifjú részére lutherkabátbeszerzésre egyenként 2.000,000 korona segélyt utal-
ványoztam, két külföldön tanuló theológusnak pedig egyenként 2.000,000 K segélyt engedé-
lyeztem. Az Otthon jelenlegi elhelyezése mellett, bár az lényegesen javult a mult esztendeihez 
képest, ezt meg kell állapítanom, céljának a felügyelőtanár úr elismerésre méltó ügy-
buzgalmának dacára a felsorolt áldozatok s bármi áldozat mellett sem felel és felelhet meg. 
Azért üdvözlöm örömmel és ajánlom a közgyűlés figyelmébe a dr. Deák János professzor 
úr által otthonépítés tárgyában felvetett eszmét, amely részletes tárgyalás anyagát fogja 
képezni és kérem is, hogy a tisztelt közgyűlés ezzel fontosságához mérten foglalkozzék 
és az áldozatoktól ne riadjon vissza. 

Elismeréssel emlékezem meg az eperjesi collégium jelenleg Miskolcon működő 
jogakadémiájának ezévben végzett munkájáról, a Berzeviczy-emlékkönyv kiadásáról és a 
tanárok élénk irodalmi tevékenységéről. 

Általános tanügyi téren az alábbiakban foglalom röviden össze az elmúlt év ese-
ményeit és az abban felmerült, megoldásra váró tanügyi teendőket. 

Mindjárt a közigazgatási év küszöbén a református testvéregyházzal együttesen 
tett és a miniszterelnök, a vallás- és közoktatásügyi, valamint a pénzügyminiszter uraknak 
küldöttség által átnyújtott iskolafenntartóink személyi hozzájárulásának és a rájuk kirótt 
nyugdíjjárulékoknak leszállítását, illetve utóbbiaknak a múltra nézve leendő törlését, nem-
különben a középiskolák állami fenntartási járulékainak valorizálását célzó felterjeszté-
sünknek — amely később ugyancsak a református testvéregyházzal egyetértésben meg-
ismételtetett, eddig az lett az eredménye, hogy a kormány a személyi hozzájárulást 
50%-al leszállította, a múltra nézve megállapított nyugdíjjárulékok befizetésétől egyidőre 
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eltekintett és a fenntartási terhek könnyítésére 10,000 aranykoronát bocsátott egyetemes 3. 
egyházunk rendelkezésére, amelyet középfokú tanintézeteink között egyenlő összegben 
szétosztottam. 

Mint örvendetes tényt állapítom meg itt azt a körülményt, hogy ezen segélyt a 
protestáns ügyosztály útján juttatta a kultuszkormány egyházunknak. Nem mulasztottam 
el köszönő felterjesztésemben ezen tényt külön is kiemelni, megállapítván, hogy azt 
annál is nagyobb örömmel üdvözlöm, mert azt látom belőle, hogy a miniszter úr, mérle-
gelve azon körülményt, hogy egyházunkban az egyházi és iskolai ügy kezdettől fogva 
annyira összeforrt, hogy külön sok esetben alig is kezelhető, a protestáns ügyosztály 
hatásköiét iskolai ügyeinkre is kiterjeszteni szándékozik. Az ezen tényből kitetsző szándék a 
fenti okból kelt egyházunkban megnyugvást s nem azért, mintha a közoktatásügyi osztályok 
működésével szemben egyházunk bizalmatlan lenne, mert hiszen részükről is mindenkor 
a legnagyobb megértést és jóindulatot tapasztaljuk. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium óhajára hozzájárultam ahhoz, hogy egy-
szerűség és gyorsaság céljából a középiskolák államsegélyei ne a fenntartóknak, hanem 
közvetlenül az illetékes igazgatóknak küldessenek meg. 

A görög nyelv rendkívüli tárgyként leendő tanításának a középiskolák típusreformja 
kapcsán reálgimnáziumokká vált tanintézeteinkben a kultuszkormárty részéről történt enge-
délyezése is örvendetes bejelentéseim közé tartozik, mert ily módon alkalmat nyernek 
a klasszikus nyelvek barátai, különösen a theológiai pályára készülők a görög nyelv 
elsajátítására, aminek lelkészképzésünk szempontjából nagy a hordereje. 

Az új középiskolai tantervet a kultuszkormány fokozatosan életbelépteti. Egy-
házunk szempontjából fontos, hogy e tanterv egyházunk érdekeinek és felfogásunknak 
szem előtt tartásával dolgoztassék át s a nyelvi és történelmi szakkörökben egyházunk 
hitelveivel és történelmi hivatásával harmóniában álló tankönyvek írassanak. Ez a kérdés 
a tanügyi bizottság jelentései során kerül mai közgyűlésünkön tárgyalásra. 

Nem hagyhatom említetlenül, hogy a püspök urak figyelmébe ajánlottam a fenn-
hatóságuk alatt álló középfokú intézetekben való terjesztésre dr. Osváth Gedeon aszódi 
reálgimnáziumi igazgató úr Petőfi emlékfüzetét, amelynek jövedelme az aszódi gimnázium 
tervbevett építkezésének céljait szolgálni hivatott. 

A tanítóképzés egyetemesítésére vonatkozó nézetemet megnyitóbeszédemben bőveb-
ben kifejtvén, itt csak utalok arra, hogy e kérdéssel a kiküldött bizottság behatóan fog-
lalkozott s én is egy megoldási tervet küldtem meg az illetékes püspök uraknak, amelyet 
velük és az egyetemes tanügyi bizottsági elnök úrral írásban és szóban megvitattam. 
A bizottság jelentése kapcsán ez az ügy is tárgyaltatni fog közgyűlésünkön. 

Az elemi iskolai oktatással kapcsolatos kérdések során különös jelentősége van a • 
nyolcosztályúvá fejlesztés régebben felmerült gondolatának, amelynek keresztülvitele egy-
házi és nemzeti szempontból egyaránt fontos. Kívánatos az erre vonatkozó tanterv elő-
készítése. 

A vallásoktatás terén kétségtelen fejlődést jelent az önálló hitoktatói állások szerve-
zése. Az önálló hitoktatók javadalmazásának, különösen nyugdíjügyének és jogi helyzetének 
rendezése azonban alig halogatható. 

Az elemi iskolai statisztikai ívek egységesítése tárgyában is intézkedések történtek 
az év folyamán, amelyek eredményekép, ha a most kiküldött egyeztetők munkájukat 
befejezik, hiszem, hogy a jövő egyetemes gyűlés az ügyet véglegesen elintézheti. 

A multévi egyetemes közgyűlés határozatához híven elkészíttettem a hősi halált 
halt tanárok és tanítók névjegyzékét. Emlékük megörökítése tárgyában a tanügyi bizottsági 
elnök úr tesz majd javaslatot mai közgyűlésünknek. 

Az egyetemes egyház missziói munkáját az elmúlt évben Kuthy Dezső és Fürst 
Ervin egyetemes misszionáriusok és dr. Helle Ferenc felavatott lelkész, középiskolai tanár 
végezték, akiknek több alkalommal nagy buzgósággal és áldással segítettek Papp Ferenc 
és Gaál József vallástanárok, báró Podmaniczky Pál, dr. Kirchknopf Gusztáv, Korim Kál-
mán lelkészek, Draskóczy Lajos ny. theol. tanár és mások. Az egyetemes egyház misszio-
nárius-gárdája a tiszai egyházkerület által az egyetemes egyháznak gondozásra átengedett 
Szolnokon kívül a bányakerület két missziói pontját, Monort és Vecsést látta el ezidén is. 
Mindezen helyeken szép virágzásnak indult a hitélet és nagy reményekre jogosít a len-
dületet vett fejlődés. Ebben kétségtelen az érdemük azoknak, akik az elmúlt években mint 
a bányakerület megbízottai működtek az egyetemes misszionáriussal egyetértésben Monoron, 
Vecsésen és Szolnokon. Ezek sorából különös elismerés illeti az akkor végzett munka 
nyomán elért eredményekért és biztató reménységekért a budapesti vallástanári testület e 
szolgálatban résztvett tagjait, akiknek sorában is Dendely Károly és Szabó Aladár, főkép 
Gaudy László, Papp Ferenc és Szuchovszky Gyula vallástanárokat. Az egyetemes misszio-
náriusok e három helyen kívül is több helyt szolgáltak istentiszteletek és előadások tartásá-
val és különböző funkciók végzésével. Missziói munkáról szólva, bár ezirányú munkáját 
nem egyetemes egyházi missziói területen végezte, lehetetlen a legmelegebb elismerés 
hangján meg nem emlékeznem D.. Kovács Sándor egyetemi tanár úr buzgóságáról, amely-
lyel a dunáninneni kerület több gondozatlan missziói pontján teremtett virágzó hitéletet, 
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3. amelyek sorából különösen Esztergom jelentőséget kívánom kiemelni. A Kalocsán élő 
evangélikusok összegyüjtögetése is megtörtént és legközelebb ott is íog evangélikus isten-
tisztelet tartatni. A legelső evang. istentisztelet Kalocsán. 

Az egyetemes egyház felhívta volt a honvédelmi kormány figyelmét -arra, hogy a 
róm. kath. helyőrségi templomba nem róm. katholikus keresztyének, tehát protestánsok 
számára felvilágosító elnevezés alatti előadások hirdettettek és kérte azok ott szándékolt 
megtartásának a betiltását, mert kézenfekvő, hogy nem tarthattuk megengedhetőnek, hogy 
mintegy hallgatólagos beleegyezésünkkel más vallású lelkészek foglalkozzanak a mi 
híveinkkel. A kért intézkedés megtörtént. • 

Egyetemes egyházunk misszionáriusaival nemcsak idehaza végeztettem missziói 
munkát. A hamburgi kikötőben dr. Helle Ferenc és Fürst Ervin dicséretes buzgalommal 
és szép eredménnyel látták el a nyár folyamán 6—6 héten keresztül a kivándorló missziót. 

Ugyancsak a misszió ügyét szolgálta Kuthy Dezső egyet, misszionárius két német-
országi útja. Előbb a Kontinentalverband für Innere Mission und Diakonie szűkebb bizott-
ságának dresdeni ülésén vett részt, majd a hamburgi misszió és a Németországban felál-
lítani szándékolt magyar lelkészi állás ügyében folytatott tárgyalásokat Dresdenben, Berlin-
ben és Hamburgban. Ezen útjain nyerte meg a német belmissziói központi bizottság ügy-
vezető igazgatóját a Bethlen-Szövetség ezévi reformációi emlékünnepélyének egyik ünnepi 
szónokául. Füllkrug Gerhard dr. úr ezen útjával kapcsolatban néhány vidéki egyházközségün-
ket is meglátogatja, egyházi viszonyainkat tanulmányozandó. 

Az sem maradhat megemlítés nélkül, hogy az egyetemes egyház közegei egyen-
getik Ausztriában és Németországban egy a reformáció emlékhelyeinek és a német evang. 
egyház belmissziói intézményeinek megtekintését célzó tanulmányi kirándulás útját. 

Az itthoni misszió ügyét véltem szolgálni azáltal, hogy a Fébe diakonisszainté-
zetnek vallásos összejövetelek tartására átengedtem az egyetemes egyház Üllői-úti imatermét. 

Belmissziói célt szolgál az a gondolatom is, amelyet a közgyűlés különös figyel-
mébe ajánlok, hogy a Luther-Otthon igazgatói lakásából ez Otthon céljaira átengedett nagy 
szoba rendeztessék be Hospiznak, ahol vidékről feljövő lelkészek szerény ugyan, de egy-
ben olcsó szállást kaphatnának. 

Egy igen fontos ügyet ajánlok a t. közgyűlés figyelmébe. 
Miután a reformáció emléknapja, amint ezt a tavaly tapasztalt reformációi emlék-

ünnepi nagy megmozdulás megmutatta, átment egyházunk népének, sőt az egész magyar 
protestantizmusnak köztudatába, indítványozom, mondja ki a egyetemes közgyűlés, hogy 
a reformáció emlékünnepe az idei ünneptől kezdve hivatalos evang. ünnepnap, amely min-
den gyülekezetben ünnepi istentisztelettel tartandó meg. Ez a kormánynak is megfelelő 
intézkedések megtétele céljából bejelentendő volna. 

A missziói céljait igyekeztek előmozdítani azók a segélyek is, amelyeket az alábbi ' 
célokra folyósítottam. Egy missziói oltár költségeinek részbeni fedezésére 3.000,000 korona, a 
Luther-Otthonnak énekeskönyvek beszerzésére 4.000,000 korona, — a Luther-könyvtár és 
Múzeumnak 5.000,000 korona, az Evang. Lapjának a sajtóalap kamatai — majd külön 
5.000,000 korona, a kelenföldi egyházközségnek templomépítésre 10.000,000 korona, két 
nagyon szegény egyházközségnek rendkívüli viszonyaira való tekintettel összesen 2.000,000 
korona, dr. Gunesch Károly theológusnak, aki Strassburgban és Párisban híveinket gyűj-
tögette és istentiszteleteket tartott, 4.000,000 korona, Farkas Győző lelkésznek külföldi tanul-
mányi segély címén 5.000,000 korona, Duszik Lajosnak ugyanazon célra 2.000,000 kor, 
Gaudy Lászlónak ugyancsak külföldi útra 3.000,000 korona, mely segélynek, útja jövőre 
halasztatván, akkor esetleg felemelt összegben leendő folyósítását kérte. 

Utoljára hagytam missziói jelentésem során annak bejelentését, hogy az egyetemes 
levéltár részére a vállalkozást ezáltal támogatandó egyetemes egyházunk részéről, dr. Masz-
nyik Endre nyug. theol, akad. igazgató Újtestamentom-fordítását 20 példányban szereztem 
be. Úgy vélem, nem mehetünk el e tény mellett anélkül, hogy az elismerés és hála hang-
ján meg ne emlékeznénk dr. Masznyik Endrének ez örökbecsű művéről, amely zamatos 
magyarságával sokak számára teszi az írásban érthetővé azt, ami számukra eddig érthe-
tetlen volt, s így tovább folytatja majd a magyar protestantizmus életében azt a munkát, 
amelyet dr. Masznyik Endre hosszú évtizedeken át végzett volt áldással egyházunk köré-

. ben:, Ieltárva a lelkészi pályára készülők és egyházunk művelt közönsége előtt a biblia titkait. 
Egyetemes felügyelői minőségemben igyekeztem ez évben is személyes megjele-

néssel és írásban résztvenni örömben és gyászban mindenütt, ahol azt hivatásom tiszte 
és szívem együttérzése megkívánta és igyekeztem személyes meggyőződést szerezni arról, 
hogy mindenek ékesen és jó renddel vannak-e. Mindezekről az alábbiakban kívánok beszámolni. 

Két ízben vezettem egyházunk küldöttségét a miniszterelnök, kultusz és pénzügy-
miniszter urak elé államsegélyeink ügyében, egyízben pedig a kelenföldi egyházközség 
küldöttségének élén jártam telek ügyében a székesfőváros főpolgármesterénél. Résztvettem 
a kerületi elnökségekkel és egyetemes egyházunk egész tisztviselői karával Soltész Eleméi-
tábori püspök úr ünnepélyes beiktatásán, akit már kinevezése alkalmából üdvözölt volt 
egyházunk, de akit ez alkalomból is bizalommal köszönt. Megjelentem a lelkészegyesület 
konferenciáján és üdvözöltem azt. A Luther-Társaság és az Egyetemes Gyámintézet közgyű-
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lését írásban üdvözöltem, ugyanúgy a jubiláló kőszegi leányiskolát. Levélben íejeztem ki 3. 
üdvkívánataimat a Közjegyzői Kamarának a közjegyzői intézmény létrejöttének 50 éves 
jubileuma alkalmából. Broschko G. Adolf esperes-lelkész úrnak 30 éves lelkészi jubileuma és 
dr. Bakay Lajos úrnak az Erzsébet tudományegyetem rektorivá történt megválasztása alkalmából 
írásbeli, dr. Pesthy Pál igazságügyminiszter úrnak pedig a szarvasi egyházközség felügyelő-
jévé történt megválasztása kapcsán távirati üdvözlést küldtem. Gärtner Károly tanító urat 
40 éves és Mikolik Kálmán igazgató urat 50 éves tanügyi szolgálati jubileuma alkalmá-
ból elismerésem kifejezése kapcsán írásban üdvözöltem. Több 'ilyen esetről nem szereztem 
tudomást. Nagyon kívánatosnak tartanám azonban, hogy nekem ilyen jubileumok bejelen-
tessenek s ezáltal módomban álljon az egyházi köz érdemes munkásainak érdemeiről ilyen 
kiváló alkalmakkor megemlékeznem. Elismerésemet fejeztem ki írásban Zalánfy Aladár 
főorgonista úrnak a Bachkultusz ápolásáért és dr. Gunesch Károly theológus úrnak a Strass-
burgban és Párisban végzett missziói munkáért. írásban üdvözöltem dr. Szelényi Ödön 
theol. tanár urat a debreceni egyetem magántanárává történt kinevezésekor. A Harangszó 
olvasóközönségének pünkösdi üzenetet küldtem. Gróf Degenfeld József réf. kerületi főgondnok 
úrnak dísztoktorrá avatási ünnepélyén dr. Zelenka Lajos kerületi felügyelő úr, dr. Antal 
Géza ref. püspök úr beiktatási ünnepélyén pedig Kapi Béla püspök úr volt szíves képviselni, 
aki a pécsi theol. konferenciát is üdvözölte nevemben, amelyen bár szándékom volt, 
nagy sajnálatomra résztvenni nem tudtam. Az Evang. Tanító- és az Evang. Tanáregyesület 
közgyűlésén dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyet, tanügyi bizottsági elnök úr képviselt. 

Résztvettem Szolnokon az ottani misszió oltáravató ünnepén, meglátogattam a pilis-
csabai Fébé diakonissza intézetet, Domonyban az egyházzal fennálló azon viszonyomból 
kifolyóan, hogy Atyám ott felügyelő volt, jelen voltam a lelkész 50 éves szolgálati jubi-
leumán, Galgagyörkön pedig, ahol, mint egyházközségi felügyelő, közegyházi pályafutá-
somat megkezdettem, megjelentem és fel is szólaltam a templomunk előtt elhelyezett és 
egyházunk gondjaira bízott hősök emlékművének felavatásán. Hivatalos látogatást tettem 
Kapi Béla püspök és Me^terházy Ernő kerületi felügyelő úrnál, meglátogattam a theol. 
fakultást és a Theol. Otthont, a soproni lyceumot és tanítóképzőt, a kőszegi egyházközséget 
és leányiskolát, valamint a nagygeresdi elemi népiskolát. Sajnálattal kellett a bonyhádi 
gimnázium meglátogatását jövő évre halasztanom. Látogatást tettem a'z egyetemes tanügyi 
bizottsági elnök úr kíséretében a budapesti Veress Pálné-intézetben s a Deák-téri polgári 
leány- és elemi iskolában. Meglátogattam hivatalosan Geduly Henrik püspök és dr. Zelenka 
Lajos kerületi felügyelő urakat, a nyíregyházi egyházközséget, az ottani fiú- és leány-
gimnáziumot, egyben az egyetemes tanügyi bizottsági elnök úrnak kegyeletes kezdeménye-
zésére megkoszorúztam néhai dr. Meskó László kerületi felügyelő úr sírját. Az egyet, 
tanügyi bizottsági elnök úr ugyanez alkalomból megszemlélte a debreceni elemi népiskolát. 
Résztvettem a dunáninneni egyházkerület ezidei rendes közgyűlésén, mivel e kerületnek a 
megszállás miatt sajnálatos módon ezidőszerint nincsenek olyan intézményei, amelyek meg-
látogatásával a kerület iránti érdeklődésemnek a többi kerületekhez hasonlóan kifejezést 
adhattam volna. Egy németországi utammal kapcsolatban hivatalos látogatást tettem Berlin-
ben több egyházi vezető férfiúnál, sajnos, egy részüket, valamint a Dresdenben meglátogatni 
szándékolt hivatalos faktorokat, nem találtam otthon. 

Szomorú szívvel regisztrálom az év folyamán előfordult haláleseteket azok krono-
lógiai sorrendjében. 

Az első csapás, amellyel közvetve minket is sújtott a halál, a ref. testvéregyház duna-
melléki kerületét érte dr. Szilassy Aladár úrnak elhúnytával, aki a saját egyházának égő 
buzgóságú tagja s a mi egyházunknak is megértő barátja volt. Elhúnyta alkalmából 
kifejeztem a gyászoló kerületnek egyházunk mélyen érzett részvétét. 

A mi sorainkat is megritkította a halál. Elsőnek Gyurátz Ferenc püspök urat ragadta 
el, az imádságos lelkű főpásztort, akinek imái, amíg evang. él e hazában, sok lelket taní-
tanak meg ég felé szárnyalni. Temetésén Mesterházy Ernő kerületi felügyelő úr képviselt. 
Utána Scholtz Gusztáv püspök úr vett búcsút tőlünk, a szelídlelkű békeapostol, aki nehéz 
időkben szenvedélyes pártok között is fenn tudta tartani a békességet. Temetésén, ravatalára 
koszorút helyezve, én is megjelentem. A csaknem ugyanazon órában elköltözött Csengey 
Gusztáv ny. theol. tanár úr temetésére csak sürgönyöm tudta elvinni egyetemes egyházunk 
együttérző részvétének a kifejezését. A lelke tovább él egyházunkban az ihletett költő 
maradandó becsű poémáiban. Még sajogj a seb, amelyet dr. Zsilinszky Mihály v. kerületi 
felügyelő úr halálhíre ütött a szívünkön. Újabbkori egyháztörténetünk e markáns egyéniségé-
nek neve történelmi név lett s emléke halálában is élni fog. S még friss a hant, amely 
alatt dr. Obetko Dezső jogakadémiai tanár úr teteme pihen. Benne egyik legnagyobb jog-
tudósunk vált ki körünkből. 

Legyen áldott a holtak emlékezete s az élők járjanak el lélekben a sírjukhoz egyház-
szeretetet és égő, önzetlen buzgóságot tanulni tőlük. 

Hálás emlékezésre indít az a két lemondólevél is, amely közgyűlésünk asztalán 
fekszik. Az egyiket dr. Fischer Gyula egyet, törvényszéki bíró úr küldte, lemondván benne 
betegségére hivatkozással az egyetemes törvényszéki bírói tisztről, a másikat ugyanaz a-
kéz rótta, amely az egyetemes levéltár összevisszaságában 32 esztendei fáradság árán 
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rendet teremtett és létrehozta levéltárunk értékes katalógusát. Fájdalmas két ilyen odaadó, 
buzgó, egyházi életünkkel összenőtt és szívünkhöz oly közelálló, régi munkást kiválni 
látnunk sorainkból. De be kell látnunk, hogy máskép nem tehetnek. Egyházunk hálás 
elismerése és lelkünk reájuk áldást esdő imája kíséri el őket a megérdemelt nyugalomba. 

Bezárnám elnöki jelentésemet, miután ebben és elnöki megnyitómban egyaránt 
igyekeztem az év eseményeiről és ezekkel kapcsolatos megállapításaimról híven beszámolni. 
De még egy kötelesség vár reámv Ki kell térnem, legalább néhány szóval azokra a táma-
dásokra, amelyek egyházunk egyes magasállású funkcionáriusait az egyházon kívül eső 
körökből is érték. Ezen támadásokkal kapcsolatban meg kell állapítanom, hogy egyházunk 
ezen vezető pozícióit betöltő funkcionáriusok mindenike híven iparkodik teljesíteni főpásztori 
kötelességeit mind a saját egyházával, mind más felekezetekkel és a nemzet egyetemével 
szemben, s éppen ezért nemcsak kerületeik, de az egyetemes egyház változatlan bizalma 
és tiszteletteljes ragaszkodása is méltán illeti meg és övezi körül őket. 

Mulasztást követnék el, ha nem annak megállapításával zárnám elnöki jelentésemet, 
hogy az elnöki megnyitómban vázolt kötelességteljesítésben hűséges támogatóim, tanács-
adóim, segítőtársaim voltak nagyrabecsült elnöktársamon kívül a kerületi elnökségek és az 
elnöki értekezlet többi tagjai, .akik kérésemre több ízben jöttek össze az év folyamán fontos 
közegyházi kérdések megvitatására. 

Az eddig vett erőért legyen Istené a hála s a jövő kötelességeinek teljesítéséhez 
legyen velünk az Isten megsegítő áldása! 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő jelentésében foglaltakat általá-
nosságban és külön határozatot nem igénylő részeiben tudomásul veszi, az egyetemes 
felügyelőnek mindenre kiterjeszkedő gondoskodásáért és egyházunk egyházi és iskolai 
ügyeit egyaránt szemmeltartó éber őrtállásáért mélyen átérzett köszönetét nyilvá-
nítja és őt törhetetlen bizalmáról biztosítja. 

Az egyetemes felügyelői megnyitónak és jelentésnek külön határozatot 
igénylő pontjait illetőleg az alábbi hatarozatokat hozza. 

1. A stockholmi konferenciát, mint egyháztörténelmi tényt, jegyzőkönyvében 
megörökíti és Isten áldását esdi azoknak a céloknak valósulására, amelyeket a 
világgyűlés maga elé tűzött s a nyomán meginduló munkától várt. — Hálás 
elismerését nyilvánítja D. Raffay Sándor püspöknek és dr. báró Kaas Albertnek, 
a Luther-Szövetség országos elnökének, azért, hogy egyetemes egyházunkat e 
konferencia előkészítésében és annak íolyamán nagy súllyal és jó eredménnyel 
képviselték. 

2. Kimondja a közgyűlés, hogy a külföldi kapcsolatok szerves kiépítése 
és rendszeres vitele céljából újjászervezi és fokozott munkára hívja fel a külügyi 
bizottságot. 

3. A Magyar Tudományos Akadémia megalapításának és Jókai Mór szüle-
tésének százéves évfordulóját jegyzőkönyvében kegyelettel megörökíti. 

4. Elhatározza, hogy az egyházkerületek részére püspöki javadalom céljaira 
kiutalt és kiutalandó földbirtokokkal kapcsolatos egész kérdéskomplexumnak egy-
séges elvek alapján leendő szabályozása céljából kerületközi bizottságot szervez, 
amelynek tagjai az egyetemes elnökséggel élükön: a kerületi elnökségek, az egye-
temes főjegyző, az egyetemes és a kerületi ügyészek. 

5. A főrendiház reformja kapcsán egyházunk szerzett jogainak épségbentartása 
érdekében az egyet, felügyelői javaslat értelmében elhatározza, hogy felterjesztést 
intéz a kormányhoz.. 

6. Köszönetet mond a kormánynak a nyugdíjasok, özvegyek és árvák súlyos 
helyzetének enyhítésére engedélyezett államsegélyért és azon reményének ad kifejezést, 
hogy ez á segély, tekintettel a nyugdíjintézeti tőkék teljes elértéktelenedésére, állan-
dósul. Tudomásul veszi egyben a segélynek az egyetemes egyház részéről az egyet, 
felügyelői jelentésben vázolt szempontok szerint eszközölt felosztását. 

7. Örömmel veszi tudomásul dr. Kilényi Lórántnak a Bethlen-Szövetség 
ügyvezető elnökének azon készségét, hogy az egyetemes cím- és névtárt össze-
állítja, a kerületeket felhívja a kibocsátandó kérdőívek pontos kitöltésére és beszol-
gáltatására s elhatározza, hogy a költségén kinyomatandó névtár után befolyó tiszta 
jövedelmet 50%-ban a Luther-Társaság, 50%-ban pedig a Bethlen-ház céljaira fordítja. 

8. Köszönetét nyilvánítja Kapi Béla püspöknek a theológiai ügyekkel való 
beható foglalkozásért, különösen a vizsgaelnöki tiszt ellátásáért és nagyértékű bei-
missziói munkaprogrammjáért, amellyel ezidén is, mint a mult évben, gazdagította 
egyházunkat. 

9. Elismerését fejezi ki mindazoknak, akik a misszió munkájában legjobb 
tehetségüket állították az egyház szolgálatába. 

10. Kimondja, hogy a Luther-Otthonnak az egyet, felügyelői jelentésben 
megnevezett szobája, amint megvan rá a technikai lehetőség, Hospiznak rende-
zendő be. Ez üggyel az Otthon-bizottságot bízza meg. 
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11. Kimondja, hogy kívánatosnak tartja, hogy a reformáció emléknapja, október 3-
31-ike, hivatalos egyházi ünnep legyen, amelyen minden gyülekezetben ünnepi 
istentisztelet tartandó, felterjesztéssel él a kormányhoz, hogy e nap ünnep volta 
az evang. hí/ekkel szemben minden vonatkozásában érvényesíttessék. 

12. Tudomásul veszi és jóváhagyja az egyet, felügyelői jelentésben felsorolt 
utalványozásokat. 

13. Örömmel üdvözli dr. Masznyik Endre ny. theol. igazgató magyar 
újtestamentomának megjelenését és a fordítónak hálás elismerését nyilvánítja. 

14. Köszönetet mond dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyet, tanügyi bizottsági 
elnöknek iskolalátogató útjaiért. 

15. Csatlakozik az egyetemes felügyelő által eszközölt üdvözlésekhez. 
16. Gyurátz Ferenc, Scholtz Gusztáv, Csengey Gusztáv, dr. Zsilinszky 

Mihály és dr. Obetko Dezső emlékét jegyzőkönyvében hálás kegyelettel megörökíti. 
17. Fájdalommal veszi tudomásul dr. -Fischer Gyula egyet, törvényszéki 

bíró és Góbi Imre egyet, levéltáros lemondását és sok esztendőn át kifejtett buzgó 
szolgálataikért hálás köszönetet mond. 

18. Háláját nyilvánítja mindazoknak, akiknek áldozatkészsége báró Prónay 
Dezső tb. egyet, felügyelő arcképének megfestetését lehetővé tette, valamint báró 
Prónay Dezső tb. egyet, felügyelőnek édesatyja, báró Prónay Gábor, egykori egye-
temes felügyelő, arcképének megfestetéséért, végül Senyei József festőművész úrnak 
művészi alkotásáért. 

19. Végül örömének ad kifejezést, hogy a v. és k. miniszter a középisko-
láknak szóló 10,000 aranykorona rendkívüli segélyt a II. ügyosztály útján utal-
ványoztatta és felterjesztéssel él a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez — dr. báró 
Kaas Albert felszólalásában foglalt indítványára — aziránt, hogy a protestáns ügy-
osztály hatásköre iskolai ügyeinkre is terjesztessék ki. 

4. (Sz.) Ezután D. Raffay Sándor püspök terjeszti elő jelentését a külföldi érint-
kezésekről (az 1924 októberétől 1925 októberig terjedő időben.) 

A külföldi érintkezés köre az elmúlt évben ismét szélesebb lett. Legújabban a francia 
és német egyházi hatóságokkal léptem érintkezésbe s bocsátkoztam tárgyalásba azért, hogy 
mindkét országban magyar lelkészi állás szerveztessék. Franciaországban ugyanis Gunesch 
Károly dr. strassburgi egyetemi hallgató ez év húsvétján és pünkösdjén úgy Párisban, 
mint Strassburgban megtartotta az első magyarnyelvű evangélikus istentiszteletet, melyen 
a magyar követség is hivatalból résztvett. Levélbeli érintkezésemet a francia egyházi és 
egyetemi körök a legkedvesebben viszonozták és kilátásba helyezték, hogy a francia 
területeken élő evang hívek lelkigondozása érdekében felállítandó magyar lelkészi állást 
szívesen támogatják. 

Ugyanilyen tervet beszéltem meg a német egyházi tényezőkkel is, nevezetesen 
.Kapler elnökkel, Konrád alelnökkel, Burghardt Generalsuperintendenssel, Döhring udvari 
lelkésszel és Hardeland missziói direktorral is. Abban állapodtunk meg, hogy a berlini dóm 
kápolnáját magyar istentiszteletek céljaira átengedik, adnak egy hivatalos helyiségre is 
alkalmas lakást. A Németország nagyobb városaiban lakó magyar evang. hívek gondozásán 
kívül a hamburgi és bremeni kikötőkön át kivándorló magyarokat is ez a berlini magyar 
lelkész látná el. Minden reményem megvan arra, hogy ez a terv sikerülni fog, annál inkább 
is, mert a magyar kultuszkormány belátva e terv nagy nemzeti és valláserkölcsi fontosságát, 
készséggel támogatja szándékainkat. A folyó évben a kivándorló magyarok lelki gondozását 
Kuthy Dezső, Fürst Ervin és Helle Ferenc dr. volt szíves elvégezni. 

Az elmúlt év folyamán tett utaim között kétségtelenül a Gyakorlati Keresztyénség 
Világszövetsége dolgában tett utaim voltak a legjelentősebbek. Ez év áprilisában Zürich-
ben voltam a szövetség stockholmi tanácskozásainak előkészítése dolgában. Itt a nagy . 
templomban az istentiszteleti rész végzésére kértek fel. A stockholmi nagygyűlések bizottsági 
ülésein augusztus elején Kaas Albert báró volt szíves helyettesíteni (aug. 9—18). A nyil-
vános üléseken azonban már én is résztvettem (aug. 19 — 30), s a Kathedrálisban aug. 
23-án az istentiszteletet én tartottam. Ez a világszövetség három évvel ezelőtt Helsingborg-
ban alakult. Magában egyesíti a keresztyénség nagyobb felét, mintegy 370 millió hívőt. 
A római pápa a részvételt elvi okokból megtagadta ugyan, de áldását küldte a tanácskozásra 
s így lelkileg szintén ott volt. A stockholmi gyűlés a mi terminológiánk szerint a világ 
krisztianizálásának ügyével foglalkozott. A világ minden részéből összegyülekezett mintegy 
650 delegátus heteken át tartó komoly munkája annak bizonysága volt, hogy Isten szent 
lelke mégis csak munkálkodik most is az egy akol és egy pásztor jézusi eszményének 
megvalósításán. A niceai zsinat óta kerek 1600 esztendőnek kellett elmúlnia, míg a keresz-
tyénség ismét egyetemes tanácskozásra gyülekezett össze. És ha más eredménye nem 
lenne is ennek a világgyűlésnek, akkor is történelmi jelentőségűvé tenné azt az a tény, 
hogy a keresztyénség többsége barátságos érintkezésbe lépett egymással, egyakaratú hatá-
rozatokat hozott és együttes célokat tűzött ki maga elé. Századok óta ez volt az első eset, 
hogy a különböző keresztyén egyházak a hitvallásbeli eltérések mellett is a Krisztusban 
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4. való testvéri együvétartozásnak bizonyságát adták s a közösen kötelező jézusi ideálok 
megvalósítására bizalommal egyesültek. Mi magyarok tanulhatunk tőlük. 

Mivé érleli majd ezt a sikeres kezdetű alakulást az Isten kegyelme, ma még senki 
nem tudhatja, de örömmel tölthet el mindnyájunkat annak a látása, hogy az evangelikus 
egyház legfőbb méltóságának, az upsalai érseknek, a kezdeményezésére alakult és az ő 
vezetésével megtartott első .egyetemes keresztyén világszövetségi gyűlés az evangélium 
lelkének gyümölcse és diadala volt. Hogy e gyűlésen a keleti egyházak főpapjainak kissé 
túlzott előtérbe helyezkedése némelyekre kellemetlen benyomást tett, azt egyedül csak a 
kezdettel járó ingadozásnak és nem a tervszerűségnek tudhatjuk be. E világszövetségben 
való további részvételünk föltétlenül kívánatos és lehető is, amennyiben engem az inter-
nacionális bizottság tagjává választottak, Kass Albert bárót pedig a helyettesítésre kérték fel. 

Stockholmban a Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszövetsége is bizottsági ülést 
tartott aug. 6—8. között. E háromnapos gyűlésen nem vettem részt, mert amint azt a 
mult évben már jelentettem, bizonyos okok miatt kénytelen voltam a világszövetség alelnöki 
és a magyar osztály elnöki tisztéről lemondani. Az angol központ azonban elküldötte 
hozzánk titkárát, Ramsay dr.-t, hogy a lemondás okait megszüntesse. A magyar osztály 
is lemondásom visszavonására kért. Nehogy a lemondáshoz való merev ragaszkodás nemzeti 
szempontból káros legyen reánk nézve, kénytelen voltam tisztségeimet továbbra is meg-
tartani. A stockholmi gyűlésre azonban nem mentem el, hanem Kaas Albert bárót kértem 
meg a helyettesítésre. Milyen előnyös volt reánk nézve ez a helyettesítés, mutatja az, hogy 
a politikai bizottság titkárává őt választották meg s ebben a minőségben a hozott határo-
zatok megalkotásában a magyar érdekeknek kiváló szolgálatokat tett. 

Augusztus 31-én Oslóba mentem, ahol a norvég egyház körében tartotta gyűléseit 
az Alig. Evang-Lutherische Konferenz. Itt a kathedrálisban alkalmam volt a norvég test-
véreknek a magyar evangélikus egyház köszöntését átadni. A három napig tartó gyűlés 
az evangélikus egyház világnézetének és történelmi szerepének a kérdését vitatta meg. 
Az elnöklést Ihmels szász püspök látta el s az a háromszáz megbízott, akik a világ lutheránusait 
Oslóban képviselték, kétségtelenül megerősödött hitéhez és egyházához való ragaszkodásában, 
de egyúttal azt is tapasztalta, hogy ismét jelentős lépés történt a világ evangélikusainak 
egy táborba való tömörítésére. Gyűléseink nagy jelentőségét az is igazolja, hogy úgy 
Svédországban, mint Norvégiában is, a király személyesen nyitotta meg tanácskozásainkat. 

Az ilyen hetekig tartó nehéz megterheltetés kényszerít annak a javaslatomnak a 
megtételére, hogy a külföldi bizottságot méltóztassék kiépíteni és Egyetemes Evangélikus 
Külügyi Bizottság néven állandósítani. Javaslom, hogy e bizottság tagjai legyenek az 
egyetemes egyház elnöksége alatt a kerületi elnökségek, az egyetemes ügyész és főjegyző, 
továbbá Pékár Gyula dr., Feilitsch Berthold báró, Öttevényi Olivér dr., Pröhle Vilmos dr., 
Pröhle Károly dr., Ziermann Lajos, Kuthy. Dezső, Kirchknopf Gusztáv dr., Podmaniczky 
Pál báró, Farkas Győző, Leffler Béla dr. A bizottság főtitkárává méltóztassék Kaas Albert 
bárót felkérni, az ügyvezetést pedig addig, míg megfelelő és begyakorlott kezekbe tehetem, 
méltóztassék nálam hagyni. 

Stockholmban a Protestantizmus Védelmének Világszövetsége ülésén is részt vettem és 
érdekes bepillantást nyertem a katholikus és protestáns egyházak erőviszonyaiba és politikájába. 

Az oslói gyűlések alkalmával az amerikai testvérek összehívására az evangélikus 
egyházak képviselői külön ismerkedésre is összegyülekeztek. Ez az ismerkedés annál szük-
ségesebb volt, mert nagy sokaság jött össze és mert még ma senki sem tudja, hogy a 
három nagy evangélikus szervezet, az Allgemeine evang. lutherische Konferenz, a Luthe-
rischer Weltkonvent és az Evang. Bund közül melyik lesz a lutheránusok- jövendő tömö-
rítője. A német lutheránusok az elsőt, a németeken kívül állók a világszövetséget, az 
unináltakat is bevonni kívánók a Bundot támogatják. Nekünk ma még állást foglalni azért 
sem lehet, mert a tömörülés iránya egyáltalán nincs kiforrva. Én úgy az Allgemeine 

• Ev. Luth. Konferenzet, mint a Weltkonventnek Morehead professor elnöklete alatt álló 
központi ügyvezető bizottságát meghívtam, hogy legközelebbi gyűlésüket nálunk tartsák 
meg. E meghívás szíves tudomásul vételét és jóváhagyását tisztelettel kérem. 

Meg kell még említenem, hogy mióta a külföldi összeköttetéseket felvettük, theoló-
gusaink számára a következő egyetemek nyitották meg kapuikat olymódon, hogy ott a 
magyar tffjak segélyeket is élveznek. Amerikában Mount Airy (Filadelfia), Franciaország-
ban Strassburg, ahol már harmadik éve lesznek kint theológusaink, Páris, ahova az első 
theológus most indul ki. Svédországban Upsala, Finnországban Helsinki, Dániában Kopenhága. 

Hálásan emlékezem meg arról, hogy Kuthy Dezső lelkész két ízben ment ki helyettem 
Németországba ügyeinkben tárgyalni. 

Végül meg kell említenem, hogy amint azt már a múlt évben jeleztem, a külföldi 
segélyezés már csakugyan megszűnt. Ez évben csak Dániából kaptam négy ízben összesen 
255 dán koronát, melyről az elszámolást a mult évek szokása szerint az egyetemes egy-
ház levéltárába tettem le. 

Midőn jelentésem szíves tudomásulvételét kérem, egyúttal legyen szabad azt a 
javaslatot tennem, hogy a külföldi összeköttetések mindjobban szélesedő munkájára az 
eddiginél nagyobb összeget méltóztassék a költségvetésbe felvenni. 
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Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és köszönetének adva 4 
kifejezést D. Raffay Sándor püspöknek és segítőtársainak különösen br. Kaas Albert-
nek fáradhatatlan és buzgó tevékenységükért, felkéri őt, hogy továbbra is irányítsa és 
vezesse a külföldi protestantizmussal való érintkezést; javaslata értelmében a köz-
gyűlés az egyet, külügyi bizottságot az egyet, elnökség elnöklete alatt újra meg-
alakítja és állandósítja, annak ügyvezető elnökévé D. Raffay Sándort, főtitkárává 
báró Kaas Albertet, tagjaivá pedig a kerületi elnökségeken kívül az egyetemes 
főjegyzőt és ügyészt, továbbá dr. Pékár Gyula, báró Feilitsch Berthold, dr. 
Eöttevényi Olivér,' dr. Pröhle Vilmos) dr. Pröhle Károly, Ziermann Lajos, Kuthy 
Dezső, dr. Kirchknopf Gusztáv, báró Podmaniczky Pál, Farkas Győző és dr. Lefíler 
Bélát választja meg. 

5. (Sz.) Ezután tárgyaltatik az 1848 : XX. t.-c. végrehajtásának kérdése és a kerületi 
felterjesztések nyomán 

I 
az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy újabb felterjesztesben megsürgeti 

a kormánynál az államsegélyek megíelelő valorizálását, de különösen a felsőbb 
egyházi közületek és intézményeknek, így többek közt a nyugdíjintézetnek, tanító-
képzőintézeteknek stb. intézményes biztosítását is földbirtokok juttatása útján. 

6. (Sz.) A zsinatelőkészítő bizottság nevében az egyetemes főjegyző bejelenti, hogy a 
II—III. rész, valamint a tanügyi rész albizottsági munkálatai készen vannak, azok tárgya-
lásába a nagybizottság ugyan még nem fogott bele, de reméli, hogy 1926 elejére úgy 
ezen munkálatok, mint az V. és VI. rész albizottsági munkálatai letárgyalásával el fog 
készülhetni. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi, felhívja a bizottsá-
gokat a munkálatok sürgős befejezésére, az elnökségnek adott felhatalmazást pedig 
továbbra is fenntartja, mert a maga részéről a zsinat mielőbbi megtartását kívá-
natosnak tartja. 

7. (Sz.) Egyetemes főjegyző beterjeszti a lelkészek fizetésének rendezése kérdésében 
érkezett kerületi felterjesztéseket és egyéb indítványokat, melyek beható tárgyalása után 

az egyetemes közgyűlés a következő határozatokat hozza: 
a) elérkezettnek látván az időt arra, hogy a lelkészi fizetések és stólák teljes 

mértékben valorizáltassanak, felhívja az összes gyülekezeteket -— és elvárja tőlük — 
hogy 1926 jan. 1-től fogva az összes egyházi tisztviselők illetményeit teljes mérték-
ben valorizálják, a stólák tekintetében kívánatosabbnak tartja, azok kötelező voltá-
nak eltörlését a rendes illetményekbe való beszámítása útján. Az ez irányban tett 
intézkedéséről minden gyülekezet kötelec felsőbb hatóságának jelentést tenni, minek 
ellenőrzésére a püspököket felkéri. ' 

b) köszönettel tudomásul veszi a v. és k. miniszter intézkedését, a congrua 
100% valorizálásról és a családi pótléknak havi 10 aranykoronára történt felemeléséről, 
mely utóbbi folyó évi november folyamán kerül utalványozásra, de egyúttal újabb 
felterjesztésben kéri a korpótléknak újabb folyósítását, a lelkészek kvalifikációjuknak 
megfelelő köztisztviselői minősítését, valamint annak engedélyezését, hogy az állam-
segélyes lelkészek adatait a helyi közhatóságok helyett az esperes, vagy esetleg 
a püspök igazoltassa, 

c) kimondja, hogy az egyházi tisztviselő köteles egyházi vonatkozásból eredő 
kérdésekben a világi bíróságok előtt netán megindítandó perekben azok megindítása 
előtt egyházi főhatóságának jelentést tenni, aki tegye meg a szükséges lépéseket 
a kérdésnek vagy az egyházi bíróságok elé való vitele, vagy pedig békés megoldása 
iránt ; egyben a közgyűlés a kérdést megfontolás végett átteszi a zsinati bizottsághoz 

d) magáévá teszi a lelkészek és tanítók azon panaszát, hogy a javadalmukhoz 
tartozó földek után vagyonadóval rovatnak meg, minek folytán felterjesztést intéz 
a pénzügyminiszterhez, hogy ilyen kisebb javadalmi földeket a vagyonadó alól 
mentesítsen, 

e) felterjesztést intéz a belügyminiszterhez, hogy az E. A. 8. §-ában egy-
házunknak biztosított közigazgatási jogsegély nyújtása tekintetében az összes köz-
igazgatási hatóságokat megfelelő utasítással lássa el, 

f ) az egyházi adózás egyöntetűvététele és az egyházadó beszedése kérdé-
sében a beérkezett javaslatokat a zsinati bizottságnak kiadja, 

g) magáévá teszi a tiszai egyházkerület panaszát, hogy a v. és k. miniszter 
azon intézkedése, hogy a hernádvécsei lelkészi állás congruális javadalmát revízió 
alá vette és az egyházközség nagy részének elszakítása folytán azt leszállította, 
hasonlóképen, hogy a kölesei lelkész fuvardíját a máramarosi és beregszászi szór-
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7—10. ványok elszakítása folytán 100 koronával leszállította, nagy aggodalomra ad okot, 
mert épen a trianoni határmenti községekben van szükség nemzeti szempontból 
is a szórványok gondozására ; ennek folytán ez ügyben felterjesztést intéz a v. és k. 
miniszterhez. 

8. (Sz.) A misszió ügyével kapcsolatban olvastatik a tiszai egyházkerület újabb 
kérelme, hogy az ő missziói ügyét tekintse a közgyűlés egyetemes egyházi feladatnak 
és nyújtson ezen célra a rendes segélyeken felül külön hathatós és rendszeres anyagi 
támogatást. 

Az egyetemes közgyűlés figyelemmel arra, hogy a missziói ügy egyetemessé-
tételének kérdése még végleg eldöntve nincs, ilyen segélyeket ezidőszerint nem nyújt. 

9. (Sz.) A diakonissza ügy kérdésénél olvastatik a bányai egyházkerület fel-
terjesztése, melyben a piliscsabai Fébe ev. diakonisszaegylet működését áldásosnak mondja 
és kéri az egyletnek nemes munkájában való támogatását. 

Az egyetemes közgyűlés örömmel értesül az egyesület fejlődéséről és azt 
erkölcsi támogatásban fogja részesíteni. 

10. (K.) Az egyetemes nyugdíjintézet állapotáról szóló jelentést és ugyanannak 
1924. évi számadását Kuthy Dezső nyugdíjintézet ügyvivő a következőkben terjeszti elő : 

Mióta átvettem az egyetemes nyugdíjintézet ügyvitelét,, minden ügyvivői jelentésem, 
sőt mi több, az összeomlás óta minden ügyvivői jelentés egy-egy jeremiáda volt. Tavalyi 
jelentésemben megcsendült ugyan már a reménység hangja is, de csak félénken, nehogy 
az ügynek időelőtti nyilvánosságrajutása ártalmára legyen annak a nyugdíjasaink hely-
zetét illető nagyon kedvező megoldási lehetőségnek, amelyre utalnom szerencsém volt. 

Hála az Isten kegyelmének és a magyar kormány megértő jóindulatának, az elmúlt 
közigazgatási év meghozta a kedvező megoldást, az egyetemes felügyelői jelentésben említett 
s az egyetemes egyház kormánya által bölcsen felosztott államsegély, bár szerény darabka, 
de létfenntartásukhoz mégis elegendő kenyeret adott nyomorgó nyugdíjasaink, kétségbeesett 
özvegyeink és éhező árváink kezébe. 

Az erről szóló jelentéstétel nem a nyugdíjintézet hatáskörébe tartozik, miután annak 
kezelése az egyetemes egyház kezében van, de mégis meg kellett itt is emlékeznem róla, 
mert hacsak azt venném, amit a nyugdíjintézet a saját erőiből tudott ez évben a nyug-
díjasoknak, özvegyeknek és árváknak nyújtani, nem volna sok épületes adat e jelentésem-
ben. A békebeli összegeknek ugyanis ezidén is csak 250-szerese jutott az arra jogosultak-
nak. És nagyobbmérvű emelést a nyugdíjintézet a következő esztendőre sem bírna meg, 
miért is javaslom ezen szorzószám további érvénybentartását. 

Jelentésem második érdemi része nem a nyugdíjasok és hátramaradottakra, hanem 
az igényesekre, a működő nyugdíjintézeti tagokra vonatkozik. Amit nekik nyújthatok, az 
a biztatás, hogy a nyugdíjintézeti ügy radikális rendezése jó kezekben van. Matematikai 
szakértő dolgozik anyagi aláfundálásának a tervén, minden nyugdíjintézeti tagra vonatkozó 
egyénenkénti számítások alapján, a jogi struktúra tervezetének megalkotása pedig egyik 
legkiválóbb jogászunk, dr. Mikler Károly ny. jogakadémiai dékán, kezében van. Előre kell 
bocsátanom, hogy itt nagy anyagi áldozatok meghozataláról lesz szó ! De bármily túlzott 
anyagi erőfeszítések árán is csak tudjuk biztosítani a magunk és családunk jövőjét. 

A nyugdíjintézeti bizottság nevében bejelentem, hogy a nyugdíjintézeti kérdés-
komplexummal behatóan foglalkozott, de érdemleges határozat provokálása még nem áll 
módjában, mivel az ú j pénzegység behozatala és egyéb okok miatt nem tartja ma cél- és 
időszerűnek a végleges állásfoglalást, kéri egyben az egyetemes gyűlést, bízza meg a 
bizottságot munkája folytatásával és azzal, hogy, amennyiben annak elkészülése után szük-
ségesnek ítéli, éljen előterjesztéssel rendkívüli egyetemes közgyűlés összehívása iránt. 

Tisztelettel jelentem, hogy az alábbi tagfelvételek eszközöltettek, még pedig egy 
részük ügyvivői hatáskörben, utóbb a bizottság jóváhagyása alá bocsáttatván, részben 
közvetlenül-a bizottság által: Abaffy Gyula, Drenyovszky János, Fúria Zoltán, Weiss Vilmos, 
Magassy Sándor, Nagy László, Genersich Tivadar, Schöck Gyula, Kiss Ferenc, Pétermann 
Adám, ifj. Szlancsik Pál, Szilárd Gyula, Wikkert Lajos, Wolf Lajos, Tomcsányi László, 
Tóth Szöllős Mihály, Fodor Kálmán, Krecsák László, Lábossá Lajos, Puskás Jenő és 
Schlitt Gyula. 

Nyugdíjaztattak: Poputh Viktor, Oláh Károly, Kovács Mihály és Berecz Gábor. 
Özvegyi ellátási díj és részben gyermekneveltetési és betegápolási díj állapíttatott 

meg : özv. Hutter Zsigmondné, özv. Linder Károlyné, özv. Seregély Dávidné, özv. Szeberényi 
Lajosné, özv. Török Józsefné, özv. Dubovay Gézánénak. 

Rendkívüli segélyt kapott 550.000 korona összegben özv. Zettel Józsefné. 
Teljes árvaneveltetési díj állapíttatott meg a nagykorú Jeszenszky Aranka, özvegy 

Jeszenszky Nándorné árvája részére, aki már anyja életében, állapotára való tekintettel, fél-
árva díjat élvezett. 
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Mindeme kérvények a fennálló szabályok szerint nyertek a bizottságban elintézést. 10 —12. 
Van összesen 36 nyugdíjas, 119 özvegy, 62 félárva és 7 egész árva. 
Az 1924. évi egyetemes egyházi nyugdíjintézeti számadást a következőkben 

mutatom be : 

Az egyetemes egyházi nyugdíjintézet 1924. évi számadása. 

Bevétel : 

1. Államsegélyből . . 77.000,000'— K 
2. Tagok járulékaiból . 87.576,285-80 „ 
3. Kamatjövedelem . . 2.093,930-— „ 
4. Adományok . . . 20,000'— „ 
5. Üllői-úti ház utáni 

kamat 14.865,560-— „ 
Összesen: 181.555,775-80 K 

Kiadás : 
1. Kifizetett nyugdíjak 

és segélyek . . . 66.742,737-— K 
2. 1923. évi karácsonyi 

segélyek pótlása . . 60,000'— „ 
3. Tiszti illetmények, 

posta-és egyéb költségek 9.686,183'— „ 
4. Tőkésítve . . . . 105.066,855'80 „ 

Összesen: 181.555,775-80 K 

Végül a legmélyebb hála hangján kell megemlékeznem az Egyetemes Felügyelő Úr 
Őméltóságáról, aki a nyugdíjintézet pénztárát ez évben is tehermentesítette minden kezelési 
kiadástól, a napidíjakat és útiköltségeket ezidén is az egyet, pénztárból folyósította és a 
nyugdíjintézeten kívül álló forrásokból is többízben enyhített egyesek kiáltó nyomorán. 

Hála és köszönet illeti dr. Mikler Károly ny. jogakadémiai tanár urat is, aki az 
evangélikus lelkészt! megértésével és a kiváló egyházjogász szaktudásával fárad nyugdíj-
intézetünk ügyének rendezésében. 

Indítványozom, hogy mind az Egyetemes Felügyelő Úrnak, mind pedig dr. Mikler 
Károly úrnak hálás köszönetét nyilvánítsa az egyetemes gyűlés mindazért, amit a nyugdíj-
intézetért tettek. 

Én azzal a kívánsággal zárom jelentésemet, vajha jövőre a ma táplált remények 
megvalósulásáról adhatna számot a nyugdíjintézeti jelentés. 

Az egyetemes közgyűlés a nyugdíjintézeti jelentést általánosságban tudomásul 
veszi és annak külön határozatot igénylő pontjaiban, valamint az ügyvivő pótlólagos indít-
ványára a következő határozatokat hozza: 

1. Kimondja, hogy az 1926. évben a nyugdíj int. illetmények ugyanolyan 
összegben folyósítandók, mint az elmúlt évben, vagyis az alapösszeg 250-szeresében. 

2. Tudomásul veszi, hogy a nyugdijintézeti bizottság behatóan foglalkozott 
a nyugdíjintézet ügye rendezésének kérdésével, de érdemleges javaslatot tennie 
egyrészt az új pénzegység mielőbbi életbelépésére, másrészt egyéb okokra való 
tekintettel, ma nem áll módjában, megbízza egyben a bizottságot, hogy munkáját 
folytassa és amennyiben annak elkészülte után szükségesnek ítéli, éljen előterjesz-
téssel rendkívüli egyetemes közgyűlés összehívása tárgyában. 

3. Az 1924. évi számadást jóváhagyja és a nyugdíjintézet 1925*. évi jöve-
delmeit további intézkedésig külön számlán kezelni rendeli. 

4. Mélységes háláját nyilvánítja az Egyetemes Felügyelővel szemben a 
nyugdíjintézet, a nyugdíjasok és hátramaradottak ügyének erkölcsi és anyagi fel-
karolásáért. 

5. Köszönetet szavaz dr. Mikler Károlynak azért, hogy buzgalmát és szak-
tudását készséggel bocsátja e nagyfontosságú kérdésben rendelkezésre. 

11. (Sz.) A mult évi jkönyv 17. pontja kapcsán beterjesztetik a báró Baldácsy-
alapítvány igazgatóságának válasza mult évi megkeresésünkre és a dunántúli kerület 
kérelme, hogy az alapítvány jövedelmeinek felhasználásánál szigorúan ragaszkodjunk az 
alapítólevél intézkedéseihez. 

Az egyetemes közgyűlés^az alapítvány igazgatóságának értesítését tudomásul 
veszi, a dunántúli kerület kérelmét pedig az arra illetékes egyházkerületekkel közli. 

12. (R.) Tárgyaltatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek az egyetemes 
felügyelőhöz az országgyűlés, felsőházáról készült törvényjavaslat tárgyában intézett leirata, 
melyben közli, hogy az igazságügyminisztert felkérte arra, hogy az e törvényjavaslatot 
tárgyaló nemzetgyűlési bizottság elé oly módosítást terjesszen, amely a javaslatnak a 
magyarhoni ág. hitv. ev. egyházra sérelmes rendelkezéseit orvosolja. 

Az egyetemes közgyűlés a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
közbelépését köszönettel veszi tudomásul, de egyúttal őszinte sajnálkozással, sőt 
megdöbbenéssel vett tudomást arról, hogy a nemzetgyűlésnek * a felsőházról szóló 
törvényjavaslatot tárgyaló bizottsága, dacára az Egyetemes Egyház elnöksége 
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12 17. részéről e tárgyban tett felterjesztéseknek, a kérdéses törvényjavaslatot változatlanul, 
azokkal az egyházunkra sérelmes rendelkezésekkel terjesztette a nemzetgyűlés elé, 
amelyek orvoslását az összes evangelikus híveknek közvéleménye egyhangúlag 
követelte. 

Mindezek folytán elhatározza az egyetemes közgyűlés, hogy — fenntartva azt 
a mindig vallott álláspontját, hogy az ev. egyháznak a paritás jogán is jogos 
igénye az, hogy egyetemes felügyelőjén kívül mindenik püspöke és egyházkerületi 
felügyelője helyet kapjon a felsőházban, — felirattal fordul a m. kir. kormányhoz, 
valamint a nemzetgyűléshez, abban tiltakozik az országgyűlés főrendiházában való 
képviseltetése tekintetében már megszerzett jogainak a csorbítása ellen és határo-
zottan igényli, hogy akkor, amidőn minden keresztyén egyháznak mindazon méltó-
ságai, akik tagjai voltak az országgyűlés főrendiházának, a javaslat szerint tagjai 
lesznek a felsőháznak is, sőt még más egyházi méltóságok által új képviseletet 
is nyernek a felsőházban, akkor egyedüli kivételképen kihagyassék a felsőházból 
az ág. hitv. ev. egyháznak egy oly püspöke és egyházkerületi felügyelője, akik 
a főrendiházban már helyet foglaltak. 

13. (R.) Tárgyaltatott a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület, felterjesztése a romániai 
ág. hitv. ev. zsinat presbiteri egyháznak az egyetemes egyház nyugdíjintézete, az egye-
temes és kerületi alapok és alapítványok, valamint a bányai ev. egyházkerület segélyegylete 
vagyonának megosztása iránt hozzá intézett megkeresése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés az átiratban foglalt kérdések tárgyaihatásának jogi 
és egyéb feltételeit még fennforogni nem látja, minélfogva az átiratban kért tár-
'gyalásokba ezidőszerint nem bocsátkozik. 

14. (R.) Tárgyaltatott a „Hangya" termelő-, értékesítő és fogyasztási szövetkezet, 
a Magyar Gazdaszövetség Központjá-nak a Magyarországi ág. hitv. ev. egyház nyugdíj-
intézete javára tett 80.000,000 korona alapítványa. 

Az egyetemes közgyűlés az alapítványt az egyetemes nyugdíjintézet javára 
elfogadja, a nemeslelkű alapítványért az alapítónak hálás köszönetet szavaz, s egyben 
elrendeli, hogy az alapítólevél az alapítónak az 1925. évi július hó 4. keletű levelében 
kifejezett kívánságához képest azzal a megtoldással láttassák el a szükséges jóvá-
hagyási záradékkal, hogy az alapítólevél 2. pontja szerinti felhasználásának mindenkor 
olyképen kell történnie, hogy az alapítvány jövedelméből csak a magyar állam 
tényleges fennhatósága alá tartozó területen működő lelkészek részesíthetők nyugdíj-
ban, vagy nyugdíjsegélyben. 

15. (R.) Tárgyaltatott a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület felterjesztése az ezen 
egyházkerület és. Miskolc thjf. város közönsége között a miskolci ev. jogakadémia 
segélyezése tárgyában 1924. évi november hó 10-én megkötött szerződés jóváhagyása iránt. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott szerződést jóváhagyja s felhatalmazza 
az elnökséget arra, hogy ezt a jóváhagyási záradékot a szerződés eredeti példányaira 
rávezesse. 

16. (Sz.) Tárgyaltatott Kossaczky Mihály nyug. lucfalvi lelkész, Sztolár Miklós 
jelenlegi lucfalvi lelkész, valamint Mihalovics Samu béri ev. lelkész fellebbezése a dunáninneni 
ev. egyházkerület közgyűlésének azon határozata ellen, amellyel kimondotta, hogy Sztolár 
Miklós lelkészi illetményeinek Kossaczky Mihály nyug. lelkésszel való részbeni megosztása 
tárgyában nevezettek között támadt vita az egyházi törvénykezés útjára tartozik. 

Az egyetemes közgyűlés a fellebbezések elutasításával a dunáninneni ev. 
egyházkerület 1925. évi augusztus hó 12-én tartott közgyűlésének 65. h) pont alatt 
hozott határozatát az abban felhozott indokok alapján helybenhagyja. 

17. (Sz.) Bemutattatott a Landesgericht Wien in ZRS. 769/25, 770/25, 771/25 és 
3737/25. számú végzése, melyekkel az egyetemes egyház 1923. évi közgyűlésének (113. p ) 
határozata alapján kiállított törlési engedély folytán töröltettek a dr. Rajner Gyula hagya-
tékához tartozott wieni ingatlanokra a Magyarhoni ev. egyetemes egyház és ref. egyház 
javára bekebelezett utóöröklési jogok. 

Az egyetemes közgyűlés az utóöröklési jogok törlését tudomásul veszi s a 
törlő végzéseket irattárba tenni rendeli. 
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18. (Sz.) Olvastatott a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület fe lügyelőjének jelentése, 1 8 — 2 2 . 
hogy az egyházkerületet az Országos Földbirtokrendező Biróság 3 0 9 8 6 / 2 4 . s z á m ú ítéletével 
Sárosd község határában mintegy 2 9 2 kat. holdnyi földbirtokhoz juttatta. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi, valamint azt is, hogy 
az egyházkerület szorgalmazza ennek a földbirtoknak további földhözjuttatás útján 
500 kat. holdra való kiegészítését. 

Egyben ennek kapcsán elhatározza az egyetemes közgyűlés, hogy megkeresi 
az Igazságügyi, a Vallás- és Közoktatásügyi és a Pénzügyminisztereket, valamint 
az Országos Földbirtokrendező Biróság elnökét aziránt, hogy az egyetemes egyház, 
a theológiai szeminárium, az egyetemes nyugdíjintézet, a tanítóképzőintézetek, nem-
különben a földhöz még nem juttatott egyházkerületek földigénylési kérvényeinek most 
már legsürgősebb elintézése iránt intézkedni szíveskedjenek, még pedig oly módon, 
hogy az egyházkerületek részére nem csupán püspöki javadalmazás céljára, de a 
közigazgatási költségek fedezése céljára is juttattassék megfelelő földbirtok. 

19. (Sz.) Tárgyaltatott a gyúrói ág. hitv. ev. egyházközség közgyűlése által meg-
bízott Szalai Ferenc s hozzácsatlakozott több egyháztag kérelme, hogy az egyetemes 
közgyűlés Nagy Lajos volt gyúrói lelkész perújítási kérelmének sürgős elintézése tár-
gyában intézkedjék. 

Az egyetemes közgyűlés a kérvényt, mivel annak tárgya hatáskörébe nem 
tartozik, megfelelő intézkedés végett átteszi az Egyetemes Felügyelőhöz. 

20. (Sz.) Tárgyaltatott Lombos Alfréd lelkész kérvénye az egyetemes törvény-
szék 1012/1924. és 591/1/1925. sz. végzésével perköltségekben való marasztaltatása folytán 
az általa az egyetemes pénztárba befizetendő, összesen 6.595,725 korona perköltségnek 
elengedése iránt, valamint az 1909. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 42. pontja 
alatt hozott határozatával megállapított „Utasítások az egyházi tisztviselők részére a vegyes 
házasságok dolgában" című egyetemes szabályrendeletnek fenn vagy fenn nem állása tár-
gyában leendő újabb döntés iránt. 

1. Az egyetemes közgyűlés Lombos Alfréd lelkésznek azt a kérelmét, 
mellyel jogerős marasztaltatása folytán általa az egyetemes pénztárba befizetendő 
összesen 6.595,725 korona perköltségnek az elengedését'kéri, — elutasítja; 

2. Az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy az 1909. évi november hó 
17—20. napjain Budapesten tartott egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 42. pontja 
alatt hozott határozatával alkotott „Utasítások az egyházi tisztviselők részére a 
vegyes házasságok dolgában" című egyetemes szabályrendelet jelenleg is egész 
terjedelmében hatályban van, minthogy azon azóta semmiféle módosítás nem történt. 

21. (Sz.) Tárgyaltatott dr. Berzsenyi Jenő zalai egyházmegyei felügyelő előterjesztése 
a Glosius Artner Karolina-féle alapítvány ügyében Sass Béla által az 1924. évi egyetemes 
közgyűléshez benyújtott fellebbezés ezen alapítványra vonatkozó részének érdemleges tár-
gyalása és illetve annak megállapítása tárgyában, hogy a Glosius Artner Karolina tulajdonát 
képezett ingatlan elidegenítése körül nem terheli-e az alapítvány kezelőségét vagyoni 
felelőség. 

Az egyetemes közgyűlés a Glosius Dániel és Artner Karolina-alapítvány kezelő-
bizottsága jelentésének felolvasása s annak megállapítása után, hogy az e je-
lentésben előadott tények a jogügyi bizottság megállapítása szerint mindenben 
igazolva vannak a kezelőbizottság, valamint a budapesti Deák-téri ev. testvéregy-
házak idevonatkozó jegyzőkönyveinek tartalmával, — kimondja, hogy a fentnevezett 
alapítvány tulajdonát képezett, Budapest, V., Bálvány-utca 8. szám alatt volt háznak 
az eladása körül sem az alapítvány kezelőbizottságát, sem a budapesti Deák-téri 
testvéregyházat nem terheli olyan mulasztás, amelyből vagyoni felelősségre lennének 
vonhatók azért a károsodásért, amely a vételárkép befolyt ellenérték elértéktelene-
déséből származott az alapítványra. Ebből az okból az egyetemes közgyűlés Sass 
Bélának az 1924. évi közgyűlésen már elutasított fellebbezését újból tárgyalás alá 
veendőnek nem tartja. 

Egyben pedig felhívja a közgyűlés az alapítvány kezelőbizottságát arra, hogy, 
amennyiben a várt valorizációs törvény lehetőséget nyújt az alapítvány elérték-
telenedett vagyonának legalább részbeni visszaszerzésére, a szükséges lépéseket 
annak idején tegye meg. 

22 . (Sz.) Dr. Lehotzky Antal tb. egy. fő jegyző beterjeszti indítványát, h o g y a 
pozsonyi theol. akadémia igazgatója helyett a theol. fakultás dékánja vétessék fel a köz-
gyű lé s hivatalbóli tagjai közé. 

4* 
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22—27. Tekintettel az azonos hivatásra és a lelkésznevelés nagy fontosságára 

az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy addig, amíg az űj zsinat ezirány-
ban törvényerejű határozatot hoz, a megszűnl pozsonyi theol. akadémia igazgatója 
helyett a theol. fakultás dékánját tekinti a közgyűlés hivatalbóli tagjának; egyúttal 
erről a zsinati bizottságot értesíti. 

23. (P.) Olvastatott a bányakerületi püspök 1118/915. sz. felterjesztése a mező-
berényi I ker. egyház egyik tanítói állásának beszüntetése ügyében hozott miniszteri ren-
delet tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
azon határozatát, amellyel nem járul hozzá ahhoz, hogy az egyház az egyik tanítói 
állást — tekintettel a tanulók számának a csökkenésére — megszüntesse és felhívja 
az egyházat, hogy arra az esetre, ha az állást szünetelteti, úgy ezen állás fel-
szabadult helyi javadalmait az adóhivatalba szállítsa be, az egyház önkormányzatára 
sérelmesnek tartja és e tárgyban a tanítói állás betöltésének kérdését figyelmen 
kívül hagyva, az elvi kérdésben felír a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

Egyúttal felhívja a báriyakerületi püspököt, hogy a tanítói állás betöltése 
iránt intézkedjék. 

24. (P.) Olvastatott a bányai egyházkerületnek 1925. évi közgyűlésén 48-ik 
jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata, amely szerint a közegyházra üdvösnek s így 
feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a püspököknek a segédlelkészek elhelyezésének joga 
megadassék és hogy a segédlelkészekről törzskönyv vezettessék s a lelkészek köteleztesse-
nek, hogy a segédlelkészek életéről és működéséről évente a püspöknek jelentést tegyenek, 
ugyancsak olvastatott a dunáninneni egyházkerület 1925 évi közgyűlésén 65. jegyző-
könyvi pont alatt hozott határozata, amely szerint ezen intézkedést szintén kívánatosnak 
tartja, végül a dunántúli kerület püspökének bejelentése, hogy az ezen elvek szerinti szabály-
zat a dunántúli kerületben már régebben hatályban van. 

Az egyetemes közgyűlés a segédlelkészek elhelyezésére és nyilvántartására 
vonatkozólag elrendeli, hogy az a dunántúli kerület által már gyakorolt fentebbi 
elvek szerint szabály oztassék. 

25. (P.) Kapi Béla püspök, mint a Luther-Társaság elnöke, bemutatja a Luther-
Társaság igazgatása alatt álló Országos Luther-könyvtár és Múzeum szervezeti szabályzatát. 

A közgyűlés a szervezeti szabályzatot jóváhagyja és a jóváhagyó záradékot 
a kellő példányszámban a bemutatandó szabályzatra reávezetni rendeli. 

26. (P.) Olvastatott a tiszai egyházkerület 1925. évi közgyűlésének 36. jegyző-
könyvi pont alatt hozott határozata a „Nyíregyházi Luther-Múzeum Egyesület" és a 
„Magyar Luther-Múzeum Nyíregyházán" alapszabályai, ill. szabályzata tárgyában, valamint 
a bányakerület 1925. évi közgyűlésére 41/a. jegyzőkönyvi pont alatt és a dunáninneni 
kerület 1925. évi közgyűlés 73/b. jegyzőkönyvi pont alatt e tárgyban hozott határozatai. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott alapszabályokat és szabályzatot jóvá-
hagyja és a bemutatott példányokat a jóváhagyó záradékkal ellátni rendeli. 

Egyúttal felhívja a tiszai egyházkerületet, hogy az erők szétforgácsolását 
elkerülendő, saját nemes törekvését ne ú j intézmény alapításával, hanem a Luther-
Társaság által alapított egyetemes jellegű Luther-könyvtár és Múzeum támogatása 
által érvényesítse. 

27. (P.) Olvastatott a dunáninneni egyházkerület 1925. évi közgyűlésén 65/b jkvi 
pont alatt hozott határozata, mely szerint az 1910. évben alkotott és 1911 aug. 24-én 
életbelépett lelkészválasztási szabályrendelet 14. §-át olyképp módosítja, hogy az ott az első 
bekezdésben említett egyhónapi határidőt két hónapban állapítja meg, továbbá az egyház-
kerületi pénztárról szóló szabályrendelet 1. §-át olykép, hogy a pénzügyi bizottság választott 
tagjainak száma 6, továbbá a lelkészjelöltek felavatásáért járó tiszteletdíjra vonatkozó 
szabályzatot olykép, hogy a felavatásért a ténykedő püspöknek minden egyes lelkészjelölt-
től 200,000 papírkorona, közreműködő két társának pedig- egyenként 50,000 papírkorona 
tiszteletdíj jár, végül pedig, hogy a kerületi közgyűlés helyén nem lakó lelkészek, tanárok 
és tanítók, valamint a ker. közgyűlés jegyzőinek napidíját a ker. közgyűlés esetenként 
állapítja meg. 

Az egyetemes közgyűlés a szabályrendeletek módosítását jóváhagyja és a 
bemutatott példányokat a jóváhagyó záradékkal ellátni rendeli. 
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28. (P.) Olvastatott az orosházai egyházközség fellebbezése a bányakerület 1925. 28—32. 
évi közgyűlésének 59. jkvi pont alatt hozott határozata ellen az orosházai tanítói kar 
tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a fellebbezésnek helyt ad és megállapítja, hogy az 
eredeti telekönyvi bejegyzésből kitűnőleg a kérdéses lakás „professzori illetőség" 
lévén, ezen elnevezés, alatt nem a rendes tanító, hanem a magasabb képzettséggel 
bíró lelkésztanár is értendő, így tehát azáltal, hogy a lakásban a hitoktató lelkész 
nyert elhelyezést, jogsérelem nem történt, de éppúgy akkor sem, ha abban a rendes 
tanító volna elhelyezve. Minthogy azonban az alapítvány az iskola érdekét volt 
hivatva szolgálni, elrendeli, hogy, amennyiben a lakásban lelkész van elhelyezve, 
úgy történjék meg minden intézkedés — lehetőség esetén a lelkész részére megfelelő 
más lakás kijelölése útján is — arra nézve, hogy az iskola — a tanítás — érdeke 
ne szenvedjen és a tanítók elhelyezése és a tanítás ideje alatt való ottartózkodása 
az iskola érdekeinek megfelelően biztosítva legyen. 

29. (P.) Olvastatott Majba Vilmos, lelkész fellebbezése a bányakerület 1924. évi 
közgyűlésének 33. jkvi pontja alatt hozott azon határozata ellen, amellyel Majba Vilmos 
és Fedák Szerénának a női szavazatok érvényessége, illetve az E. A. 42. §-nak értelmezése 
tárgyában beadott fellebbezését elkésés okából visszautasítja. 

Az egyetemes közgyűlés a fellebbezést elutasítja, minthogy az alapfellebbezés 
elkésetten adatott be, egyúttal azonban megállapítja, hogy az E. A. 42. és 45. 
§-ai szerint teljesen kétségtelen, hogy a nőket a 42. § szerint megilleti a szavazati 
jog a községi közgyűlés minden ténykedésére nézve, így tehát az esperes-, püspök-
és felügyelőválasztásra nézve is. 

30. (P.) Olvastatott a csanád-csongrádi egyházmegye és a hódmezővásárhelyi egy-
házközség fellebbezése a kardoskúti egyháznak a békési egynázmegyébe való átcsatolása 
tárgyában a bányakerület 1925. évi közgyűlésének 61. jkvi pont alatt hozott határozata ellen. 

Az egyetemes közgyűlés a fellebbezést elutasítja és a bányai egyházkerületnek 
azon határozatát, amellyel a kardoskúti egyházat a csanád-csongrádi egyház-
megyéből a békési egyházmegyébe csatolja, egyházi közérdekből — tekintettel arra 
is, hogy az átcsatolást megelőző eljárás folyamán a fellebbező egyházközség 
maga is elismerte az átcsatolás indokolt voltát — jóváhagyja. 

31. (Sz.) Egyetemes főjegyző bemutatja a mult évi közgyűlésből intézett egyes fel-
terjesztésekre érkezett miniszteri leiratokat és pedig a) a miniszterelnök 8308/924. sz. 
leiratát a mult évi 18. jegyzőkönyvi pontban foglalt határozathoz képest a korcsmák vasár-
napi zárvatartása és a heti- és országos vásároknak hétköznapokra való áttétele tárgyában 
intézett felterjesztésre, melynek nemes gondolatait nézetével megegyezőnek mondja és 
reméli, hogy a kérdést üdvösen megoldhatja, b) a miniszterelnök 8307/924. sz. leiratát a 
mult évi 26. jegyzőkönyvi pontban foglalt határozathoz képest a tényleges- katonatisztek-
nek az egyházi életben való tevőleges részvételét eltiltó rendelkezés módosítása tárgyában 
tett felterjesztésre, mely szerint azonban ezidőszerint nincs módjában, hogy ezen rendel-
kezés megváltoztatása iránt kezdeményező lépéseket tegyen. 

c) A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 115098/924. sz. leiratát a mult évi 25. 
jegyzőkönyvi pontban foglalt határozat alapján tett felterjesztésünkre, melyben közli abbeli 
intézkedését, hogy az egyházat és iskoláit érdeklő és különösen az egyházak autonómiáját 
érintő ügyek tárgyalásába az illetékes egyházhatóságok belevonassanak. 

d) A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 2067/925. sz. leiratát a mult évi 30. 
jegyzőkönyvi pontban elhatározott felterjesztésünkre, melyben közli a bíboros hercegprímás 
abbeli válaszát, hogy a róm. kath. időszaki "sajtó támadásaiért a róm. kath. egyház hivatalos 
képviselőit semmiféle felelősség nem terheli, mert hivatalos tanácskozásaiban és nyilvános 
üléseiben a róm. kath. egyház semmi olyat elő nem hoz, ami a protestáns felekezeti érzé-
kenységet sértené, sajnos, nem ezt tapasztalja a protestáns gyűlésekről, ahol olyan panaszok 
hangzanak fel a róm. kath. egyház ellen, amikre a hívek és papok hangulata mellett reá nem 
szolgált a róm. kath. egyház ; a folyóiratokban megjelenő esetleges támadásoknak pedig nem 
kell a felekezeti békét zavarni akaró célzatosságot tulajdonítani. 

Az egyetemes közgyűlés ezen miniszteri leiratokat tudomásul veszi. 

32. (Sz.) Egyetemes főjegyző bemutatja a prot. tábori püspöknek 207,063/925. sz. a. 
kelt iratát, melyben a prot. tábori püspökség szervezetéről szóló szabályzat végrehajtása 
tekintetében kéri a szükséges intézkedések megtételét és a lelkészekkel közlését annak, hogy 
kik tartoznak a tábori lelkészek egyházi és joghatósága alá és hogy ezek egyházi adóval 
nem róhatók meg. Bejelenti az egyetemes főjegyző, hogy az elnökségek értekezlete 
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32—37. ezen megkeresést a közgyűlés jóváhagyásától feltételezetten magáévá tette, mégis azon 
megjegyzéssel, hogy a katonaegyének csakis ezen minőségükben élvezett személyi járandó-
ságaik után nem adóztathatók meg a polgári egyházgyülekezetek által, de egyéb vagyonuk 
után igen. Egyúttal bemutatja az egyetemes főjegyző a honvédelmi és vallás- és közoktásügyi 
miniszterek által kiadott a m. kir. honvédség protestáns vallású egyéneinek egyházi szer-
vezésére vonatkozó rendeletet. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy a közölt intézkedésekben sok 
tekintetben a parochiális jogok sérelmét látja, a polgári és katonai személyek között sok 
tekintetben a paritást nem látja fennforogni, a katonai gyülekezetek létesítése körül a 
kinevezési rendszert a E. A.-al homlokegyenest ellentétben állónak látja, a bejelen-
téseket nem veszi tudomásul, hanem felkéri az elnökséget, hogy a szabályzat és 
rendelet átdolgozása tekintetében lépjen a prot. tábori püspökkel, érintkezésbe; egy-
ben felhívja a zsinati előkészítő bizottság figyelmét ezen kérdésre azzal, hogy a 
katonai lelkészetet hozza összhangzásba a zsinati törvénnyel. 

33. (Sz.) Ezzel kapcsolatban bemutatja az egy. főjegyző a reform, konventnek meg-
keresését a prot. tábori püspök illetményei tekintetében, mely szerint a ref. egyház a prot. 
tábori püspök illetményei kiegészítése címén egy bizonyos évi összeget állapít meg és kéri, 
hogy ennek felét az ev. egyház vállalja. Olvastatnak továbbá az ezen kérdésben a kerü-
letektől érkezett észrevételek. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a prot. 
tábori püspök személyi pótlék címén az ev. egyháztól is kapjon évenként egy 
megfelelő tiszteletdíjat, de ezen tiszteletdíj összegszerűségének megállapítása tekin-
tetében felkéri az egy. felügyelőt, hogy a református egyházzal tárgyalást folytasson 
és ennek eredményéhez képest a megállapítandó tiszteletdíjat már a f. 1925. naptári 
évre pótlólag utalványozza. A jövő évi költségvetésbe a közgyűlés ezen szükséglet 
fedezésére megfelelő összeget beállít. 

34. (Sz.) Olvastatnak az egyházkerületek nyilatkozatai azon kérdés tekintetében, hogy 
más egyházbeli jegyesek frigyének egyházi megáldása körül, amelyet az illetők saját 
egyháza megtagad, milyen eljárást kövessenek lelkészeink. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy ev. lelkész teljesítheti bár nyomós 
okok fennforgása esetén más vallású, hozzá egyházi funkció iránt forduló egyéneknek 
abbeli kérelmét, hogy őket házasságkötés alkalmából egyházi áldásban részesítse vagy 
hozzátartozóikat eltemesse, de az egyes esetek elbírálását a lelkészek bölcseségére 
bízva, figyelmezteti őket, hogy a legnagyobb körültekintéssel és óvatossággal járjanak el. 

35. (Sz.) Olvastatnak a tiszai és dunántúli egyházkerületek felterjesztései egyház-
védelmi intézkedések tárgyában, valamint a felterjesztetett a magyarhoni ev. lelkészegyesület . 
által kidolgozott* egyházvédelmi szabályzat. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy egyházunk javadalmas tisztviselői 
kötelesek tiszta evang. házasfrigyben élni és gyermekeiket vallásunkban nevelni, 
miért is ezen tisztviselők által házasságkötésükhöz felettes hatóságuk hozzájárulása 
megszerzendő. A református egyházzal szemben ugyanolyan elbánást kell gyakorolni, 
mint amilyet a ref. egyház híveinket illetőleg gyakorol. Az ezen határozmányok 
ellen vétő tisztviselők egyházi vétséget követnek el. Az egyházvédelmi szabályzatot 
a közgyűlés kiadja a jogügyi bizottságnak átdolgozás végett. 

36. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerület felterjesztése az állami anyakönyvi 
hivatalok hirdetményeinek figyelemmel kísérése tekintetében. 

Az egyetemes közgyűlés az indítványt magáévá teszi és utasítja a lelkészeket, 
hogy hetenként nézzék át a polgári anyakönyvi hivataloknál a házassági hirdetéseket 
és a jegyeseket, illetve az evang. vallású jegyest, beidézve, ill. felkeresve, figyel-
meztessék kötelességeire és igyekezzenek az ev. jegyesnél oda hatni, hogy evang. 
kötelezettségének tegyen eleget, ha pedig az ev. jegyes más egyházközségnek tagja, 
értesítsék az illetékes lelkészt, hogy az kötelességének megfelelhessen. 

37. (Sz.) Olvastatik a mult évi közgyűlés 22. jegyzőkönyvi pontja kapcsán a bányai 
egyházkerületnek nyilatkozata, mely szerint nem -járul hozzá, hogy a pestmegyei felső 
egyházmegye és az aszódi intézetek a dunáninneni kerülethez átcsatoltassanak ; továbbá a 
dunántúli kerület tiltakozása, hogy tőle esetleg egyes egyházmegyék kiszakíttassanak. 
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Az egyetemes közgyűlés a dunáninneni egyházkerület ezirányú kérelmét a 37—45-
napirendről leveszi. 

38. (Sz.) Egyetemes főjegyző bemutatja a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
közölt miniszterelnöki leiratot, mely szerint a magyarországi tótajkúak kormánybiztosa 
javaslatot tesz, hogy a Tranoscius-íéle ev. tót egyházi énekeskönyv teljes egészében magyar 
szöveggel is ellátott kétnyelvű kiadásban jelentessék meg. 

Az egyetemes közgyűlés annak megállapítása mellett, hogy a Tranosciusban 
foglalt tót énekek legnagyobb részének magyar fordítása már feltalálható a csabai 
és a nyíregyházai énekeskönyvekben, szívesen látja, ha a m. kir. kormány állami 
költségen az egész Tranosciust kétnyelvű kiadásban megjelenteti. 

39. (Sz.) Olvastatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése a lelkészi hivatalok 
portómentességének újra kieszközlése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés, figyelemmel arra, hogy a szanálás következtében 
az egyházi hivatalok által élvezett postai portómentesség ezidőszerint vissza nem 
állítható, olyirányú felterjesztést intéz a v. és k. miniszterhez, hogy az egyetemes 
egyháznak és a négy kerületnek ezen költségek fedezésére legalább külön állam-
segélyt engedélyezzen. 

40. (Sz.) A dunántúli egyházkerület felterjesztése alapján 

az egyetemes közgyűlés felír a kormányhoz, hogy a hősi halottak emlékének 
törvénybe iktatott megünneplését, ha az emlékünnep napja éppen pünkösdre esnék, 
a pünkösd előtti vagy utáni vasárnapra tegye át kormányrendelettel. 

41. (Sz.) Olvastatik a dunántúli kerület felterjesztése a hadikölcsönök valorizálása 
tekintetében, melyet a lelkészi kar tekintélye, de a sok jótékony és kulturális alapítvány 
és egyházi vagyon elértéktelenedéstől való megóvása érdekében is szükségesnek tart. 

Az egyetemes közgyűlés ezirányban felterjerjesztést intéz a kormányhoz. 

42. (Sz.) Olvastatik a tiszai egyházkerület 1925. évi közgyűlésének 12. jegyzőkönyvi 
pont alatt hozott, a földbirtokreformmal kapcsolatos határozata és felterjesztése. 

Az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a v. és k. miniszterhez, hogy 
mind a kormánynál, mind az orsz. földbirtokrendező bíróságnál járjon közbe, hogy 
egyházunknak a törvény és novellán alapuló igényei az egyház méltóságának meg-
felelően minél rövidebb idő alatt kielégíttessenek. 

43. (Sz.) Áttérve az egyetemes törvényszék és a bizottságok kiegészítésére és válasz- . 
tására, senki szavazást nem kérvén, a választások közfelkiáltással következőleg ejtettek meg: 

a) az egyetemes törvényszékbe dr. Fischer Gyula helyébe 1929-ig terjedő működési 
tartammal dr. Dukavits Vilmos választatott meg, 

b) a tanügyi bizottságba alelnökül a lemondott dr. Polner -Ödön helyébe Rátz 
László (1929-ig), tagokul pedig egy évre dr. Hittrich Ödön, Mikolik Kálmán, dr. Böhm Dezső, 
Blatniczky Pál, dr. Zelenka Frigyes, Lahmann György, Reif Pál, Krug Lajos, Hollós János, 
Hanzmann Károly, Hamar Gyula, Vidovszky Kálmán, Kruttschnitt Antal, Uhrin Károly, Kiss 
Sándor, Balog István, Kardos Gyula, Adorján Ferenc, Gerhard Béla és dr. Bruckner Győző. 

c) A többi bizottságba a régi tagok, illetve azok helyébe a következők választattak meg : 
1. az alkotmány- és jogügyi bizottságba dr. Fischer Gyula és dr. Kail Antal helyébe 

Csemez István és dr. Händel Béla, valamint pótlólag dr. Mikler Károly; 
2. a zsinatelőkészítő bizottságba pótlólag Rákóczy István és Saguly János. 

44. (B.) A theol. bizottság jelenti, hogy a theol. fakultás által hozzászólásra meg-
küldött, a fakultás tanulmányi és vizsgarendjére vonatkozó szabályzatot az egyházkerületek 
észrevételeinek figyelembevételével letárgyalta és azt a saját észrevételeivel az egyetemes 
közgyűlés elé terjeszti. 

Az egyetemes közgyűlés a theol. fakultás tanulmányi és vizsgarendjére 
vonatkozó szabályzatra vonatkozó theol. bizottsági észrevételeket a fakultásnak azok 
figyelembevétele céljából megküldi. 

45. (B.) A theol. bizottság jelenti, hogy a theol. fakultáson a theol. licenciátusi tudomá-
nyos fokozat életbeléptettetni szándékoltatván, az erre, valamint a theol. doktorátusra vonat-
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45 52. kozó szabályzatot illetőleg, melyeket a fakultás véleményezésre megküldött, megtette és 
jegyzőkönyvébe foglalta észrevételeit és azokat a fakultásnak megküldeni javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a theol. fakultás licenciátusi és doktorátusi szabály-
zatára vonatkozó theol. bizottsági észrevételeket a fakultásnak azok figyelembevétele 
céljából megküldi. • 

46. (B.) A theol. bizottság jelenti, hogy a theol. fakultáson életbeléptettetni szándé-
kolt magántanári képesítési szabályzatot véleményezés nélkül javasolja visszajuttatni a 
fakultásnak. 

Az egyetemes közgyűlés a javaslat értelmében határoz. 

47. (B.) A theol. hallgatóknak külföldi egyetemeket látogatását illetőleg a theol. bizottság 
javasolja, hogy a külföldre készülő hallgató tartozzék ezt a szándékát a fakultás dékánjá-
nál kellő időben bejelenteni ; a dékán viszont kéressék fel, hogy a tanári testület határozata 
alapján értesítse az illetékes püspököt, hogy az illető hallgatónak a külföldre menése 
ajánlatos-e, és hogy ösztöndíjakkal való támogatásra .érdemes-e. 

• Az egyetemes közgyűlés a javaslat értelmében határoz. 

48. (B.) A theol. bizottság jelenti, hogy Ziermann Lajos egyet, gyámint. elnök a 
mult évben nyert azt a megbízatását, hogy a külföldi ösztöndíjak állapotáról értesüléseket 
szerezzen, nem végezhette el, de ha megbízatása továbbra is kiterjesztetik, az ügyben el 
fog járni. A theol. bizottság kéri ennélfogva Ziermann Lajos megbízatásának fenntartását 
s e mellett az egyet, felügyelő felkérését, hogy kivált alkalmilag egyházunk más képviselőit 
is kérje fel ebben az ügyben értesülések szerzésére. 

Az egyet, közgyűlés a jelentés alapján Ziermann Lajos megbízatását továbbra 
is fenntartja s az egyet, felügyelőt a javaslatban körvónalazott eljárásra felkéri. 

49. (B.) A theol. bizottság jelenti, hogy dr. Somogyi József budapesti lakos, aki 
mint szakelőadó a theol. fakultáson a keleti népek és nyelvek történetéből előadásokat 
tart,' miután előadásait úgy is minden díj nélkül tartja s erre a jövőben is kész, utazási 
költségeinek megtérítését kéri. 

Az egyet, közgyűlés megfelelő fedezet hiányában a kérést nem teljesítheti. 

50. (B.) A halléi egyetemi magyar könyvtárnak, amelyet a berlini magyar intézet 
illetéktelenül, de a magyar kormány tudtával lefoglalt és Berlinbe elszállított, visszaszerzése 
és eredeti rendeltetésének visszaadása érdekében való eljárásra 

felkéri és felhatalmazza a közgyűlés báró Feilitsch Berchtold egyetemes gyám-
intézeti világi elnököt. 

51. (B.) A f. .évi március hó 17-én tartott elnöki értekezlet javaslata alapján 

az egyet, közgyűlés kimondja, hogy: „a másvallású keresztyén egyházból 
áttért lelkészek, ha egyházunkban akarnak lelkészi oklevelet szerezni, minden eset-
ben kivétel nélkül tartoznak a fakultáson legalább négy félévet mint rendes hall-
gatók eltölteni, a főkollégiumokból szabályszerűen colloquálni és csak ha egyébként 
is a lelkészi hivatásra tanulmányi és erkölcsi szempontból minden tekintetben a 
kellő rátermettséget tanúsítják, bocsáthatók — nem különbözeti vagy kiegészítő, 
hanem — rendes szak-, illetőleg lelkészi vizsgára". Ez a szabály az 1925/26. tan-
évtől kezdődőleg lép hatályba, tehát a már eddig áttért és ev. lelkészi pályára ké-
szülő lelkészekre nem alkalmazható. 

52. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés üdvözli Mikolik Kálmán igazgatót 50 éves, Gaertner 
Rezső tanítót 40 éves, Rátz László jelenleg nyugalomba vonuló igazgatót 35 éves, 
Gerhard Béla igazgatót 30 éves tanári, 20 éves igazgatói, Kapi Rezső nyugalomba 
vonuló tanárt 35 éves szolgálata betöltése alkalmából, valamint a miskolci jog-
akadémia tanári karát, hogy Berzeviczy Albertnek, az akadémia egykori tanárának 
50 éves írói jubileuma alkalmából nagyterjedelmű s nagy, tudományos értékű 
almanachot adott ki. 
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53. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 53—60. 

az egyetemes gyűlés részvéttel veszi tudomásul Csengey Gusztáv, Obetkó 
Dezső, Szűsz Lajos, Győrik Márton, Serédi Lajos igazgatók, illetve tanárok halálát. 

54. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 49-ik pontja alapján jelenti a tanügyi bizottság, 
hogy az állami középiskolai tantervnek egyházunk szempontjából való „kibővítésére" 
vonatkozólag beérkeztek a középiskolák véleményes javaslatai. 

Az egyetemes gyűlés a tanügyi bizottság indítványára megbízza dr. Szigethy 
Lajost, készítse el e munkálatot, az elnökséget pedig felkéri, hogy az elnökségek 
jóváhagyása után miheztartás végett küldje le a középiskoláknak. 

55. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 50-ik pontja alapján a tanügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes gyűlés felkéri az országos evangelikus tanítóegyesületet, készítse 
el a nyolcosztályú elemi iskola tantervét, továbbá megbízza Adorján Ferenc, Rátz 
László és dr. Hittrich Ödön igazgatókat, hogy készítsék el a középiskolai rendtartás 
tervezetét. 

56. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 54-ik pontjával kapcsolatban 

tudomásul veszi az egyetemes gyűlés, hogy a fiúközépiskolákban a leány-
magántanulók száma 81 és ezek 60%-a evangelikus. 

57. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 56-ik pontja alapján a tanügyi bizottság bemutatja 
a hősi halott tanárok és tanítók névsorát. 

Az egyetemes gyűlés a hősi halott tanárok, tanítók névsorát hálás kegyelettel 
közzéteszi és a függelékben kinyomatni határozza. 

58. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 59-ik pontja kapcsán bemutatja a tanügyi bizottság 
a vallás- és közoktatási minisztérium 115,102. számú e pontra vonatkozó válaszát, melyben 
jelzi, hogy a szóbanforgó statisztikai ívekkel részben a községek, részben az iskolafenntartók 
kötelesek az iskolákat ellátni. 

Tudomásul szolgál. 

59. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványa alapján 

az egyetemes gyűlés engedélyezi a következő iskolai könyveket: 
1. Thuróczy Zoltán: „Evang. öntudat" konfirmációi tankönyv. Szerző kiadása. 
2. Gaudy László: „Evangélikus ifjúsági énekeskönyv". Kókai Lajos kiadása. 

Nyomatta a „Fébé" Evangelikus diakonissza anyaház nyomdája Piliscsabán. 
3. Továbbá a Franklin-társulat kiadásában megjelent következő könyveket: 

(az állami engedélyezést is feltételezve) 
a) dr. Hittrich Ödön: Latin olvasó- és gyakorlókönyv az I. oszt. számára. 

V. kiadás. 
b) dr. Hittrich Ödön : Latin olvasó- és gyakorlókönyv a II. oszt. számára. 

II. kiadás. 
c) dr. Hittrich Ödön : Latin nyelvtan I. rész. V. kiadás. 
d) „ „ „ Latin nyelvtan II. rész. III. kiadás. 
e) „ „ „ Latin olvasókönyv III—IV. oszt. részére. 
f ) Kovács-Trócsányi : Magyar olvasókönyv I. oszt. részére. 
g) „ „ Magyar nyelvtan I. oszt. részére. 
h)' Thaisz-Megyeri : Francia nyelviskola V. oszt. részére. 
i) „ „ Francia nyelviskola VI. oszt. részére. 
j) Miklós-Kaiblinger-Koczó : Német nyelvkönyv a II. oszt. részére. 
k) Mérey: Számtan. 
I) „ Geometria I. rész. 

m) „ Geometria II. rész. 
n) Lasz-Futó : Földrajz I. oszt. részére. 

60. (Sz.) A tavalyi jkv. 58. pontja kapcsán tárgyaltatik a tanítóképzők egyetemesíté-
sének kérdése, az erre vonatkozólag kiküldött külön bizottság jelentése s a tanügyi bizott-
ság azon indítványa, hogy: mivel már a tavalyi egyetemes gyűlés a kerületek beleegyezésével 
kimondta elvileg a három tanítóképző intézet egyetemesítését, gongoskodjék egyelőre a most 
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66. folyó iskolai évre az intézetek segélyezéséről s bízza meg a dr. Mágócsy-Dietz Sándor 
elnöklete alatt a három illetékes püspökből s a három intézet igazgatójából álló bizott-
ságot, hogy e segély elosztása felől intézkedjék. Továbbá folyamodjék az Országos Föld-
birtokrendező Bírósághoz, hogy a három intézet nemzeti jelentőségére való tekintettel 
ítéljen meg részükre megfelelő földbirtokot. 

Az egyetemes gyűlés a három képzőintézet részére egyenként 20—20 millió 
korona segélyt utalványoz, egyben megbízza az elnökséget, hogy folyamodjék meg-
felelő földbirtokért az Országos Földbirtokrendező Bírósághoz. 

61. (Sz.) A tavalyi jkv. 62. pontja alapján a tankönyvbírálati díjak a következőleg 
állapíttatnak meg: 

/ 

Az első öt ívért ívenként 20,000 kor., az öt íven felüli ívekért egyenként 
10,000 korona. 

62. (Sz.) A tavalyi jkv. 64. pontja kapcsán jelenti az iskolabizottság: A protestáns 
szellemű középiskolai tankönyvek kiadása annyiban indúlt meg, hogy a Franklin-Társulat 
kiadásában meg fog jelenni dr. Szigethy Lajostól a III. osztály számára szóló Magyar 
történelem. Ugyanezen kiadó cég református szerzők magyar nyelvkönyveinek sorozatát 
kezdte meg. Ugyané cég hajlandónak nyilatkozott a Kapy-Papp-féle elemi iskolai olvasó-
könyv, illetőleg más elemi tankönyvek kiadására. 

Örvendetes tudomásul szolgál, egyúttal azonban az egyet, közgyűlés kívá-
natosnak tartja vallásos olvasókönyv kiadását is. 

63 . (Sz. ) Ezzel kapcsolatban jelenti a tanügyi bizottság elnöke, h o g y a vallási 
tankönyvek olcsóbbak, mint a vi lágiak. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

64. (Sz.) A tavalyi jkv. 64. pontja kapcsán a tanügyi bizottság a dunántúli egyház-
kerület felterjesztésére indítványozza, hogy az egyetemes gyűlés az annyira szükséges 
német olvasókönyv kiadásának kérdését támogassa s erre vonatkozólag a kormányhoz tegyen 
felterjesztést. 

Az egyetemes közgyűlés felír a vallás- és közokt. miniszterhez, adasson ki 
német elemi iskolai olvasókönyvet. 

65- (Sz. ) A bányai egyházkerület előterjesztése alapján indí tványozza a tanügyi 
bizottság, h o g y írjon fel az e g y e t e m e s g y ű l é s a vallás- és közokt. miniszterhez azon 
sére lmes intézkedés orvoslása iránt, h o g y miniszteri leg engedé lyezet t tankönyveket , melyeket 
evangel ikus szerzők (Böhm Károly, Góbi Imre, dr. Hittrich Ödön és dr. Sz ige thy Lajos) írtak, 
kihagyott az állami középiskolákban használható tankönyvek sorozatából . Indí tványozza 
továbbá, h o g y további intézkedés ig e könyvek használata megengedtes sék . 

Az egyetemes gyűlés felír a jelzett sérelmes intézkedés megváltoztatása 
érdekében és további intézkedésig megengedi e tankönyvek használatát. 

66. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 66. pontja kapcsán többrendbeli fölterjesztés alapján 
a tanügyi bizottság következő indítványait veszi tárgyalás alá a közgyűlés és elhatározza: 

a) Felír a vallás- és közokt. miniszterhez azon sérelmes intézkedés orvoslása 
végett, hogy a terménybeli javadalmak értékükön jóval felül értékeltetnek. 

b) Felír az iskolafenntartók részéről fizetendő igen magas (ötszörös) nyugdíj-
járulék leszállítása végett s kéri, hogy e járulékot a közadók módjára szedjék be. 

c) Felír a tanítók nyugdíjának felemelése érdekében. 
d) Felír a kántori fizetésnek és a külön megszolgált tiszteletdíjaknak a tanítói 

fizetésből való leszámítását kérve. 
e) Elrendeli, hogy minden iskolafenntartó külön javadalmi jegyzőkönyvbe 

vegye a kántori és tanítói javadalmakat, a földet és a terményeket a kántori javada-
lomhoz számítva. 

/ ) Felír a kormányhoz, hogy a mi tanítóinkat is olyan szolgálati idő alapján 
és úgy részesítse a VII, fizetési osztálynak megfelelő fizetéskiegészítésben, mint 
aminek alapján az állami tanítók emelkednek oda. Kéri, hogy a régebbi szolgálati 
idő is számíttassék be a VII. fizetési osztály magasabb fokozatába való emeltetés 
céljából. 

g) Kéri a tandíjpótló államsegély száz százalékos valorizációját. 
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h) Felhívja az egyházkerületek figyelmét a vallás- és közokt. miniszter 66—73. 
59,307. számú rendeletére, melyben az iskolafenntartókat kéli, adják meg a tan-
személyzetnek a ,.genfi előleg" reájuk eső részét, ugyanerre maga is hathatósan 
kéri az iskolafenntartókat. 

i) Kéri a vallás- és közokt. minisztertől a megszégyenítően kevés hitoktatói 
óradíj méltányos fölemelését s a fuvardíj megtérítését. Az óradíj csekély voltára 
jellemző adatként felemlíti, hogy a cinkotai állami tanítónőképzőnél heti egy óráért 
egész évre 12 aranykoronát kapott az evangelikus hittant tanító lelkész. 

67. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 68. pontja kapcsán jelenti a tanügyi bizottság, 
hogy a jóltevők hálaünnepe megtartatott a középiskolákban és a Veress Pálné intézetben. 

Tudomásul szolgál. 

68. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 72. pontja alapján bemutatja a tanügyi bizottság 
a cserkészetről, testnevelésről és a Levente-egyesületekről beérkezett jelentéseket. 

Az egyetemes gyűlés a lelkészeket, tanítókat és iskolafenntartókat felhívja 
a cserkészet és a Levente-egyesületek ügyének felkarolására, egyúttal elrendeli, hogy 
ezután csak a középfokú iskolák küldjenek ily jelentéseket. 

69. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 73. pontja kapcsán bemutatja a tanügyi bizottság 
a vallás- és közokt. miniszter 115,103. szám alatt kelt válaszát, melyben megengedi, hogy 
a reálgimnáziumokban a görög nyelv, mint rendkívüli tárgy, taníttassék. Indítványozza 
továbbá a bányai egyházkerület fölterjesztése alapján, hogy ajánlja a reálgimnáziumok fenn-
tartóinak, hogy mindenik ilyen típusú iskolánál gondoskodjanak a görög nyelvre képesí-
tett tanár alkalmazásáról. Indítványozza végül : hívja fel az iskolák igazgatóit, figyel-
meztessék tanulóikat, hogy, aki lelkészi pályára kíván lépni, tanuljon latinul és görögül. 

Az egyetemes gyűlés felhívja a reálgimnáziumok fenntartóit, hogy görög 
szakos tanárt is alkalmazzanak, a görög nyelvnek, mint rendkívüli tárgynak, tanítá-
sáról gondoskodjanak s figyelmeztessék a lelkészi pályát választani készülő ifjakat 
arra, hogy tanuljanak latinul és görögül. 

70. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 77. pontja kapcsán a tanügyi bizottság indít-
ványára 

az egyetemes gyűlés megbízza Bartos Pál bányakerületi és Hanzmann Károly 
dunántúli népiskolai előadókat, vessék össze a két statisztikai táblázatot, a dunántúlit 
és a Bartos-félét s szerkesszenek egy táblázatot, ezt mutassák be a tanügyi bizottság 
tavaszi ülésén. A tanügyi bizottság elnöke felhatalmaztatik e táblázatoknak 3000 
példányban való kinyomatására. 

71. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 78-ik pontja alapján bemutatja a tanügyi bizottság 
az ú j elemi iskolai állami tantervet. 

Az egyetemes gyűlés felkéri az egyházmegyei, kerületi és az országos 
evangelikus tanítóegyesületeket, foglalják össze az ú j tantervre vonatkozó észre-
vételeiket s küldjék be az illetékes egyházi hatóságok útján az egyetemes tanügyi 
bizottság elnökéhez, hogy az ú j egyházi tanterv előkészítését ezek alapján meg-
indíthassa. 

72. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 80-ik pontjával kapcsolatosan bemutatja a tanügyi 
bizottság a v. és k. miniszter 21.136. sz. válaszát s ennek, valamint a bányai kerület 
jelentésének alapján jelenti, hogy a „rákospalotai sérelem" orvosoltatott, nevezetesen ott 
tisztán evangelikus jellegű állami iskola állíttatott fel. 

Tudomásul szolgál. 

73. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 83-ik pontja alapján bemutatja a tanügyi bizottság 
az elemi iskolában kötelező énekek sorrendjét, melyet Kárpáthy Sándor soproni tanítóképző 
tanár készített. 

Az egyetemes gyűlés felkéri Krug Lajost, a soproni Evangélikus Néptanító 
szerkesztőjét, közölje e munkálatot folyóiratában s az egyetemes egyház költségére 
különlenyomatban bocsásson rendelkezésére 1500 példányt az egyetemes felügyelő-
nek az egyházak, tanítók, vallástanárok között való kiosztás végett. 
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81. 74. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

Az egyetemes gyűlés pártolólag küldi le a zsinati bizottsághoz a tanítóság 
ama kérését, hogy országos egyesületük kívánságait hallgassa meg a zsinati törvény-
tervezetek végleges megalkotása előtt. 

75. (Sz.) A tanügyi bizottságnak a dunántúli egyházkerület felterjesztésével kap-
csolatban tett jelentése folytán 

az egyetemes gyűlés megállapítja, hogy tekintettel arra, hogy a v. és k. minisz-
ter 115,098/1925 II. ü. számú leiratában a tavalyi jkv. 25. pontja alapján tett felter-
jesztésre válaszolva, kijelenti, hogy az illetékes egyházi hatóságokat és tényezőket 
mindig megkérdezi az őket érintő intézkedések megtétele előtt, ú j felterjesztésnek 
szüksége fenn nem forog. 

76. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja az iskolák állapotáról szó ló rövid statisz-
tikát és jelentést, amely n e m lehet kellően részletező, mert a beérkező je lentések n e m tel-
jesek és n e m egyöntetűek. 

Az egyetemes gyűlés a tanügyi statisztikai jelentésnek a jegyzőkönyv füg-
gelékében való közlését kimondja, egyben felkéri az egyházkerületeket, küldjenek 
be a hitoktatásra, konfirmációi oktatásra is kiterjedő, részletes jelentéseket, a tiszai 
kerületet azonkívül, hogy a jogakadémia részéről is küldjön jelentést; kimondja, hogy 
a jelentések a középiskolák részéről az állami ívek alapján, a többi iskolák részé-
ről az év folyamán kinyomatandó íveken készíttessenek. 

77. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a v. és k. miniszter 30,276. sz. rendeletét, 
mely évenként nyolc filmelőadás látogatására kötelezi az iskolákat egy-egy tanuló részéről 
fizetendő évi 28,000 korona díjért, a tanulók 15%-ának elengedvén e díjat. A tanügyi 
bizottság bemutatja továbbá a dunántúli egyházkerület felterjesztését, hogy a 14 éven aluli 
gyermekek tiltassanak el az iskolai és tanulságos filmelőadásokon kívül a többi mozgókép-
előadások látogatásától. 

Az egyet, gyűlés elhatározza : hogy felterjesztést jntéz a v. és k. miniszterhez, 
melyben kéri, hogy a kötelező délelőtti filrrfelőadások számát csökkentse, mert ez 
nagyon elvonja az iskolákat a munkától és tegye olcsóbbá, sőt ha lehet ingyenessé 
az előadásokat ; továbbá, hogy a 14 éven aluli gyermekeket tiltsa el a rájuk oly 
könnyen veszedelmessé válható egyéb mozgóképelőadások látogatásától. 

A filmlátogatásokra vonatkozólag az egyetemes gyűlés a kerületekre bízza 
az intézkedést. 

78. (Sz.) A tiszai kerület e lőterjesztése és a tanügyi bizottság indítványa kapcsán 

az egyetemes gyűlés megállapítja, hogy most még korán volna mozgalmat 
indítani a középiskolák hármas típusáról a régi kettős (reáliskola és gimnázium) 
típusra való visszatérés érdekében. E tekintetben bevárandónak tartja néhány év ta-
pasztalatait. 

79. (Sz.) A bányai egyházkerület e lőterjesztése és a tanügyi bizottság indítványa 
alapján 

az egyetemes gyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közokt. miniszterhez, hogy 
az egyes iskolák belső igazgatásában előforduló iratoknál (torna alól való felmentési 
kérvények stb.) ne kívánjon bélyeget, mert ez is * drágítja az iskoláztatást, illetve 
hogy eszközölje ki a pénzügyminiszternél, hogy az ilyen beadványokat illeték-
menteseknek minősítse. 

8 0 . (Sz.) A bányai egyházkerület előterjesztésére a tanügyi b izottság indítványára 

az e g y e t e m e s g y ű l é s a kerületek útján f igye lmeztet i az iskolafenntartókat, 
h o g y tartózkodjanak iskoláik államosításától. 

8 1 . (Sz.) A bányai egyházkerület előterjesztése és a tanügyi bizottság indítványa 
alapján 

az egyetemes gyűlés felír a vallás- és közokt. miniszterhez, hogy hajtassa végre 
130.700/922. számú rendeletét, mely szerint az iskolák kötelesek minden felekezetű 
gyermeket tanítói vezetés mellett küldeni a templomi istenitiszteletre. Ugyanezt a 
saját iskoláira nézve a közgyűlés újólag elrendeli. 
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8 2 . (Sz.) A dunántúli egyházkerület előterjesztésére és a tanügyi bizottság ind í t -82 — 
ványára 

az egye temes g y ű l é s tudomásul veszi , h o g y a dunántúli püspök végrehajtotta 
a „kisebbségi" iskolák tantervére vonatkozó állami rendelkezést és felhívja a többi 
kerület püspökeit, h o g y a jövő közgyűlésnek tett ezirányú intézkedéseikről tegyenek 
jelentést. 

8 3 . (Sz.) A dunántúli egyházkerület előterjesztése és a tanügyi bizottság indítványa 
alapján 

az e g y e t e m e s g y ű l é s felír a fö ldmíve lésügyi miniszterhez, h o g y a bábolnai 
kincstári pusztán állandóan alkalmazzon evange l ikus val lású kántori képesítésű 
tanítót, mivel ezt az evangel ikus tanulók je lentékeny s z á m a s z ü k s é g e s s é teszi . 

8 4 . (Sz.) A . vallás- és közokt. miniszter 9 8 . 5 8 5 / 9 2 4 . s z á m ú leirata és a tanügyi 
bizottság indítványa alapján 

az egye temes g y ű l é s a kerületek útján utasítja az iskolafenntartókat, jelentsék 
be egyház i hatóságaik útján a vallás- és közokt. miniszternek, ha az Országos Föld-
birtokrendező Bíróság iskoláiknak v a g y e z e ^ alkalmazottjainak földbirtokot ítélt oda. 

85 . (Sz.) A tanáregyesület felterjesztése és a tanügyi bizottság indítványa alapján 
a Haberern Gusztáv-íéle énekügyi javaslatokból 

az e g y e t e m e s g y ű l é s a következőket fogadja e l : 
a) Utasítja a középfokú iskolákat, h o g y ahol helyi v i szonya ik megengedik , 

a felső osztályokban i s taníttassák az éneket heti 1 — 1 órában. 
b) Minden iskola alakítson énnekkart s ebbe köte lezőleg sorozzon be minden 

alkalmasnak talált tanulót. A műének mellett az egyházi éneket is gyakorolni kell. 
A z énekkart szakember vezesse . 

c) A soproni theo lógusok az énekben és egyház i zenében kellő mértékben 
oktattassanak. 

d) A lelkészi és vallástanári v i z sga tárgyai közé az egyház i ének és zene 
felvétessék. 

e) A z iskolafenntartók tegyék lehetővé és segítsék tanítóikat, h o g y ezek 
vakációi vagy egyéb tanfolyamokon a kántori s karnagyi képesítést megszerezzék . 

/ ) A z énektanításról s énekkarokról az iskolák évenként jelentést küldjenek 
az egye temes tanügyi bizottsághoz. 

g) Felhívja a középfokú iskolákat, h o g y kezdjék reggel az előadást énekkel 
és imádsággal akár osztályonként , akár az e g é s z i f júságot egybegyűj tve s tegyenek 
erről a tanügyi bizottságnak jelentést. 

8 6 . (Sz.) A bányai egyházkerület előterjesztése alapján bemutatja a tanügyi bizott-
ság a váci róm. kath. püspöknek saját hivatalos lapjában közölt rendeletére 'vonatkozó 
azon értesítést, melyet a ceglédi lelkész, Törteli Lajos küldött be. E rendelet hihetetlen mér-
tékben türelmetlen volna és sértené a felekezetek egyenjogúságára vonatkozó törvényeket. 
Mielőtt ilyen fontos ügyben határozna 

az e g y e t e m e s gyű lé s , felkéri az i l letékes bányakerületi püspököt, h o g y sze-
rezze m e g a kérdéses hivatalos lap megfe le lő számát és küldje m e g a tanügyi bizott-
ság elnökének. 

8 7 . (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

elrendeli az e g y e t e m e s gyűlés , h o g y az ö s s z e s középfokú iskolák lépjenek be a 
Középfokú Iskolák Országos Sportszövetségébe, az úgyneveze t t Kisoszba. Egyúttal 
felír a vallás- és közokt. miniszterhez : eszközöl je ki, h o g y ez in tézményben az 
ü g y érdekeit hátráltató nagyfokú bürokrat izmus mérsékeltessék. 

88 . (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egye temes gyűlés a püspöki karra b í z z a : tegyen javaslatot az „Erős 
várunk" e g y s é g e s szövegének és dallamának megállapítására nézve. 

8 9 . (Sz.) A z országos ev. tanítóegyesület kérelmére a tanügyi bizottság indít-
ványa alapján ' -

az egye temes g y ű l é s felhívja a dunáninneni egyházkerületet , utasítsa az egy-
házmegye i és egyházkerületi tanítóságot arra, h o g y alakítsák m e g haladéktalanul 
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90—97. az egyházmegyei és kerületi tanítóegyesületeket, hogy az országos egyesület szer-
vezete így teljesen kiépíthető legyen. 

90. (Sz.) A tanítóegyesület kérelmére a tanügyi bizottság indítványa alapján 

az egyetemes gyűlés kimondja, hogy gyűlési jegyzőkönyvei minden fokú 
tanítóegyesületek elnökségeinek megküldessenek s az egyházkerületek gondoskod-
janak, hogy minden egyes tanítónak módja legyen a jegyzőkönyv átolvasására. 

91. (Sz.) A tanítóegyesület kérésére a tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés az Országos Tanító-Egyesület elnökének, Krug Lajos-
nak, szerkesztésében és kiadásában Sopronban megjelenő kitűnő folyóiratot, az 
Evangelikus Népiskolát, ajánlja az iskolák és gyülekezetek figyelmébe, egyben ki-
mondja, hogy részeltetni kívánja a Luther-Szövetség útján a sajtónap jövedelméből. 

92. (Sz.) A tanítóegyesület kérelme alapján a tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés fe% a kormányhoz, adja meg felekezeti tanítóinknak 
s tanárainknak a hadipótlékot legalább abban az arányban, mint a fizetési pótlékukat « 
hiszen az állam és a haza legszentebb érdekeiért küzdöttek a háborúban. A hadi-
pótlék többi részének megadását az egyetemes gyűlés az iskolafenntartók méltá-
nyosságától várja. 

93. (Sz.) A tanítóegyesület kérésére a tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés felír a vallás- és közokt. miniszterhez, hogy a tervezett 
egységes típusú elemi iskolai tankönyveket elfogadásuk előtt küldje le hozzászólásra 
egyházunk főhatóságának is, mivel állami iskolába járó, igen nagy számú evangelikus 
gyermekeinkre való tekintettel elsőrangú érdeke egyházunknak, hogy e tankönyvek-
ben semmi olyan ne legyen, ami vallásosságuk és egyházszeretetük fejlődésére 
káros hatással lehetne. 

94. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 86. pontjában nyert megbízás folytán a vallás-
tanítási bizottság kidolgozta a leányközépiskolák részére szóló vallástanítási tantervet. 

Az egyetemes közgyűlés — az egyetemes tanügyi bizottság indítványára — 
a benyújtott tervezetet a vallástanítási szakosztálynak szövegezés végett visszaadja. 

95- (Sz.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerület felterjesztése, mely szerint sérelmesnek 
találja a vallás- és közokt. miniszternek 232/925. VII. ü. o. sz. a. kiadott azon rendel-
kezését, hogy a továbbképző, valamint a községi jellegű gazdasági stb. iskolákban 
végzendő hitoktatás költségeit az érdekelt gyülekezetek viseljék. 

Az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közokt. miniszterhez, 
hogy a különböző népiskolák tanítói a saját vallású hitoktatás ellátására a kérdéses 
továbbképző iskolákban is — a megállapított óradíj ellenében — köteleztessenek, 
a dologi kiadások pedig az 1868. XXXVIII. t.-c. 50. § és az 1902. évi 66,569. 
számú rendelet 2. §-a értelmében az iskolafenntartót terheljék. 

96. (Sz.) -Tárgyaltatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése, hogy egyetemes 
egyházunk dr. Luther Márton kiskátéja megjelenésének négyszázados évfordulója alkal-
mából annak egységes és hivatalos magyar szövegét állapítsa meg és azt, mint jubileumi 
kiadást, nyomassa ki. A tanügyi bizottság javaslata nyomán 

az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy dr. Luther Márton kiskátéját a 
jubiláris évre kiadja, a hivatalos szöveg megállapítására bizottságot küld ki s 
felhívja az illetékes szakköröket, hogy munkálataikat bocsássák a bizottság rendel-
kezésére ; a bizottságot utasítja, hogy véleményes javaslatát a jövő 1926. évi 
egyetemes közgyűlés elé terjessze. A bizottságba Blatniczky Pál elnöklete alatt 
Németh Károly, Bancsó Antal, Pröhle Károly, Thúróczy Zoltán és Adorján Ferencet 
valamint a vallástanítási szakosztály egy kiküldöttjét választja meg. 

97. (Sz.) A mult évi egyetemes közgyűlés 89. jegyzőkönyvi pont alatti határozata 
folytán a vallástanítási bizottság bemutatja az öt évfolyamú, de csekély létszámú tanító-
és tanítónőképző-intézetek számára szóló tervezetet, mely a vallástanítási minimumot fog-
lalja magában. 
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A tanügyi bizottság javaslatára az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy 97—103. 
kinyomatja a Mendöl-féle tantervet és azt valamennyi tanító, ill. tanítónőképzőre 
kötelezővé teszi azzal, hogy a csekély létszámú intézetek hitoktatói a tantervben 
foglalt anyag feldolgozhatásáról a jövő évi egyetemes gyűlésnek jelentést tegyenek. 

98. (Sz.) Olvastatik az ev. tanárok egyesülete vallástanítási szakosztályának kérelme, 
hogy az egyház gondoskodjék a vallástanároknak a zsinaton leendő képviseltetéséről és pedig 
legalább oly mértékű képviseltetéséről, amilyent az E. A. 168. §. b) pont 3. szakasza szerint 
a középiskolák és önálló tanítóképző-intézeteknek biztosít. 

Az egyetemes közgyűlés a kérelmet — az a most összehívandó zsinatra 
nézve teljesíthető nem lévén — a zsinatelőkészítő bizottságnak kiadja az új terve-
zetbe leendő esetleges felvétel céljából. 

99. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 92. pontjában elfoglalt amaz álláspontot, hogy 
amennyiben a fiatalkorú bűnösök fogházi valláserkölcsi gondozását a kormány az egész vonalon 
tanítókra bízza, az ellen állást nem foglal, de amennyiben a róm. kath. vallásúakat továbbra 
is róm. kath. papok fogják ellátni, úgy egyetemes egyházunk is ragaszkodik ahhoz, hogy 
az ev. vallásúakat szintén lelkészi képesítéssel bírók lássák el, a vallás- és közokt. miniszter 
115.324/925. II. ü. o, sz. alatt kelt leirata szerint teljesen magáévá tette és az ügyet az 
igazságügyi miniszterhez azzal tette át, hogy a maga részéről is nagy súlyt helyez arra, 
hogy ezen kérdés megoldása az egyenlőség és viszonosság elve alapján oldassék meg. 

Tekintettel arra, hogy az igazságügyi miniszternek erre vonatkozó rendelkezése mai 
napig nem érkezett meg: 

az egyetemes közgyűlés a vallás- és közokt. miniszter fenti számú átiratára 
való hivatkozással az igazságügyi miniszterhez az ügy sürgős elintézése érdekében 
felterjesztést intéz. 

100. (Sz,) A vallástanítási bizottság beterjeszti a vallástanárok jogi helyzete és 
szolgálati viszonyáról szóló szabályrendelettervezetet és annak elfogadását javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a tervezetet kiadja a püspököknek átvizsgálás céljá-
ból és felhatalmazza őket, hogy közös elhatározás alapján és egyöntetűen a szabály-
zatot próbaképen életbeléptethessék, a jövő évi közgyűlésnek pedig a végleges 
tervezetet mutassák be elfogadás céljából. 

101. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 96. pontja kapcsán jelenti a pénzügyi bizottság, 
hogy a gróf Roth Teleky féle ösztöndíjakat az 1924/25. tanévre az egyetemes egyház 
közigazgatási pénztárából nyert segély felhasználásával akként osztotta ki, hogy hat tanuló 
egyenként 150,000 korona ösztöndíjat kapott. 

Jóváhagyólag tudomásul szolgál. 

102. (Sz.) Ezzel kapcsolatban beterjeszti a pénzügyi bizottság négy theológusnak 
kérelmét, hogy tanulmányaik külföldi egyetemen lehető folytatása céljából, ösztöndíjban 
részesíttessenek. 

Az egyetemes közgyűlés mindnégy kérelmet kiadja az egyetemes felügyelőnek 
és felkéri, hogy a Hunfalvy és a Blankenstein ösztöndíjakat rendelkezésére álló 
egyéb összegekből megfelelően kiegészítve juttassa a kérelmezőknek. 

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

A gondnok által bemutatott 1924. évi zárszámadás szerint az alapítványi tőke 
1923. év végén volt K 261.537*56 
1924. évi gyarapodás „ 7.888'— 
S így 1924. év végén kitett K 269.425*56 

Ezen számadást megvizsgáltuk, az egyes tételeket a pénztári okmányokkal össze-
hasonlítván, teljesen rendbenlévőknek találtuk, minek folytán, fenntartván a kimutatott s az 
egyetemes pénztárban őrzött értékeknek az egyetemes számvevőszék részéről való meg-
vizsgálását, Bendl Henrik alapítványi gondnoknak a felmentvényt megadtuk. 

A folyó évben az évi ösztöndíjak a rendelkezésre álló összeg csekélysége miatt 
kiadhatók nem voltak. 

Tudomásul szolgál. 
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104. 104. (Sz.) A Magyarhoni E. E. E. Gyámintézet beterjeszti következő jelentését: 
A Magyarhoni Egyetemes Gyámintézet ez évben újra megkezdte vándorgyűléseit. 

Folyó hó lOén választmányi ülést és magyar s német előadással egybekötött vallásos 
estélyt, 11-én pedig német és magyar istentiszteletet, közgyűlést és magyar ifjúsági isten-
tiszteletet tartott Kőszegen. 

A dunántúli és bányai egyházkerülettel, illetve az egész Egyetemes Egyházzal együtt 
elsiratta és elsiratja Gyurátz Ferenc és eperjesi Scholtz Gusztáv püspököket, kik mindketten 
az egyetemes gyámintézetnek kiérdemült nagyérdemű egyházi elnökei voltak. 

A bányai egyházkerületi gyámintézet világi elnöke báró Prónay György, hivatkozással 
nagy elfoglaltságára, végérvényesen lemondott állásáról. A helyettes elnöki állást dr. Győry 
Lóránt nyug. min. vállalta. Ugyancsak más téren való nagy elfoglaltsága miatt leköszönt 
a fehérkomáromi egyházmegyei gyámintézeti világi elnöki állásáról dr. Händel Béla. A vasi 
közép egyházmegyei gyáminté^et első elnöke Czipott Géza szentgotthárdi lelkész lett. 

A németországi Gusztáv Adolfcegylet a Lutherische Gotteskastennel együtt az elmúlt 
esztendőben hat németországi egyetemre beiratkozott theol. hallgatónkat erkölcsileg, anyagilag 
annyira segélyezte, hogy az egyik így írhatott Lipcséből: „Hogyha panaszra nyitnánk meg 
szánkat, káromlást szólnánk". Öt soproni képezdei növendéknek pedig a mult tanévben 
egyenként 200 márkát küldött a Gusztáv Adolf-egylet s késznek nyilatkozott arra, hogy 
azon képezdészeknek, akik németországi szakiskolában akarják tanulmányukat folytatni, 
anyagi segélyt nyújt. . 

A „Gotthold" egyházi lap ez évben a gyámintézet közvetítésével 5.200,000 K 
segélyt kapott. Többi intézeteinken s különösen erőtlen magyarnyelvű gyülekezeteinken 
úgy segített, hogy egy magyar alapot létesített s ennek az alapnak a támogatását vala-
mennyi íőegyletnek melegen ajánlotta. Február havában előlegként küldött ezen alapra 
41.360,000 K-t. Az új segélyezési tervezetben a Theol. Otthon és a theol. hallgatók, a 
soproni tanítóképezdei internátus és a képezdészek, a Gotthold, az ansbachi, breslaui és 
speieri főegyleteknek, a többi intézményünk és segélyre szoruló gyülekezetünk valamennyi 
főegylet támogatásába van ajánlva. Ezenkívül, az elnökség a „Christlicher Hausfreund"-
nak a támogatását, ill. segélyezését kérte a Gusztáv Adolf-egylettől. 

A giesseni folyó év szeptember 20 —23-ig tartott 70. Gusztáv Adolf-egyleti főtilésen 
egyetemes gyámintézetünket annak egyh. elnöke Ziermann Lajos képviselte s egyik este a 
Stadtkirche-ben tartott beszédében megrajzolta hazánk, egyházunk szomorú sorsát, meg-
köszönte a hittestvérek eddigi támogatását s egyházunkat továbbra is szeretetükbe ajánlotta. 

Kapi Béla dunántúli egyházkerületi püspök közbenjárása következtében két nevét 
rejtő mecenás 70 darab új, szépen bekötött dunántúli énekeskönyvet ajándékozott gyám-
intézetünknek azzal, hogy azt juttassuk a kicsi, tőlünk elszakított őriszigeti (Burgenlandban) 
egyházközségnek, mely szegénysége miatt, dacára annak, hogy régi énekeskönyve már 
elfogyott, nem tudta eddig bevezetni ezt az énekeskönyvet. Ez énekeskönyveket a kőszegi 
közgyűlés alkalmával az elnökség ünnepélyesen átadta az őriszigeti gyülekezet lelkészének 
azon óhajjal, hogy ez az új énekeskönyv erősítse és tartsa meg az őriszigéti gyülekezetet 
evangeliomi hitében és magyar hazaszeretetében. 

A Johannitarend magyar csoportja 1.000,000 K-t adományozott a gyámintézetnek. 
Dr. Győry Lóránt a bányai egyházkerület h. elnöke 5.000,000 K gyámintézeti alapítványt 
tett. Laszkáry Gyula a dunáninneni egyházkerület v. gyámint. elnöke a mult évben a dunán-
inneni ág. h. ev. egyházkerület „Laszkáry Gyula" gyámintézeti alapítványát folyó évben 
3.000,000 K-ról 7.000,000 K-val felemelte 10 millió koronára. A pápai, a diósgyőri vasgyári, 
a szombathelyi nőegylet, a soproni gyámintézeti nőegylet, a szombathelyi protestáns kör 1 — 1 
millió koronát, a kőszegi nőegylet 1.900,000 K-t, a szombathelyi diákszövetség 550,000 K-t, 
a miskolci (eperjesi) jogakadémia 3.000,000 K-t ajánlott fel ünnepi ajándékul a gyám-
intézetnek. 

Ha ahhoz az összeghez, amellyel az elmúlt évben a helyi, egyházmegyei, egyház-
kerületi gyámintézetek, az egyetemes gyámintézet, női és ifjúsági gyámintézetek támogatták 
az egyes gyülekezeteket, intézményeket, hozzáadjuk a németországi Gusztáv Adolf-egylet 
s a Lutherische Gotteskasten által gyülekezeteinknek s fiainknak juttatott segélyt, úgy ez 
hozzávetőleges számítás szerint megközelíti a félmilliárdot. 

A bevételeket messze túlhaladja a szükséglet. Hatvannál több folyamodvány érkezett 
az egyetemes gyámintézethez, mely a következőket részesíthette segélyben : 

Dunántúl: Szekszárd (nagy szeretetadomány) 26.857,243 K, Kaposvár 4.000,000 K, 
Dombóvár 1.000,000 IC, Nagyvázsony 2.000,000 K, Barcs 1.000,000 K, Győri szeretetház 
2.560,825 K, Soproni diakonisszaállomás 1.000,000 K, Szentgotthárd 3.000,000 K, Zala-
egerszeg 2.000,000 K, Nagykanizsa 2.000,000 K, Zsibrik 1.000,000 K, Csögle 2.000,000 
K, Alsódörgicse, Tés, Fehércsurgó és Öskü 1 — 1 millió K, Keszthely 500,000 K. 

Bányaterület: Gyula 12.000,000 K, Gádoros 2.000,000 K, Kispest 1.000,000 K, 
Tápiószele 1.000,000 K, Kelenföld 2.000,000 K, Mezőtúr 2.500,000 K. 

Dunámnnen : Vérteskéthely 2.000,000 K, Szécsény 1.000,000 K, Bánk 1.000,000 
K, Tordas 6.000,000 K, Lucfalva 3.000,000 K, Csabdi 500,000 K. 
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Tiszakerület : Hernádvécse és Tokaj egyenként 3 millió K, Sátoraljaújhely 2.500,000 104-105. 
K, Abaújszántó 2.000,000 K, Kölese, Diósgyőr és Jákfalu egyenként 1.000,000 K. 

Theol. Otthon: 8.568,000 K. Kőszegi leánynevelő internátus 1.360,000 K, Gusztáv 
Adolf-egylet (németországi) 10.078,597 K. 

A Gusztáv Adolf-egylethez felterjeszti a Theol. Otthon, Sopronbánfalva, Szentgotthárd, 
Gyula és Kelenföld folyamodványát. 

A gyámintézeti közgyűlés az egyetemes közgyűlésnek a mult évi erkölcsi és anyagi 
támogatásért hálás köszönetet mondott s fokozott támogatást kér a gyámintézeti munka 
teivbevett mélyítéséhez. Támogatást, ill. segélyt kér nevezetesen: 

a) Felsőbb népiskoláinkban és középiskoláinkban időről időre tartandó sorozatos gyám-
intézeti előadások megtartásához ; 

b) Égy gyámintézeti évkönyvnek megjelentetéséhez és ingyen való terjesztéséhez ; 
c) A gyámintézeti központi választmány úti- s napidíjköltségeinek s egyes iroda-

költségeknek fedezéséhez. 
Az egyet, gyámint. elnökség egy papi vagy tanítói vagy hasonló családból származó 

két-három éves árvaleányt egy jóravaló jómódú magtalan német iparoscsaládnál el tudna 
helyezni, az illető család a gyermeket adoptálná. Közelebbi felvilágosítással szívesen szolgál 
a gyámintézet e. elnöke. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, felkéri a felsőbb nép- és 
a középiskolák igazgatóit, hogy iskoláikban a gyámintézeti elnökségnek az időről 
időre tartandó sorozatos gyámintézeti előadások megrendezésében segítségére legye 
nek, végül a gyámintézet központi közigazgatási költségeinek és egyéb évi szük-
ségleteinek fedezésére 8 millió kor. évi segélyt állapít meg és azt a költségelőirány-
zatba beállítja, a segélyt már a folyó évre is utalványozza. 

105. (Sz.) Beterjesztettett a Luther-Társaság működéséről szóló következő jelentés : 
A Luther-Társaság a lefolyt éven az 1922-ben megállapított munkaprogrammját 

— anyagi erejének korlátai között — vitte tovább a megvalósulás felé. 
Kiadványainak súlypontja a világnézeti előadásokra esett, amelyek az „Elet és vallás" 

című sorozatban dr. Pröhle Károly egyetemi tanár szerkesztésében jelennek meg. Az első 
füzet „Új Élet" Kapi Bélától, sajtó alatt van, „Jobb jövőnkért" dr. Pröhle Károlytól, „A becsület 
a világ szerint és Krisztus szerint", továbbá „Egészséges test, egészséges lélek11, Kapi Bélától. 
A szerkesztőnek sikerült a vállalat részére több kiváló írónk közreműködését megnyerni. 
A Társaság a gályarabok szenvedéseinek és kiszabadulásának 250 éves évfordulóját 
két alkalmi füzettel ünnepli meg; az egyiknek megírására Payr Sándor egyetemi tanárt 
kértük fel ; a másik egy régebbi kiadványunknak ú j kiadása. 

Karácsonyra meg fog jelenni az Egyházi Alkotmánynak hézagot pótló ú j kiadása. 
Az év folyamán kiadtunk egy művészi és egyházi tekintetben kifogástalan konfir-

mációi Emléklapot, — mely már utat tört a megszállott területekre is. — 1926. év elején 
pedig újra megindul az Ösvény pár évi szünetelés után. — 18 gyülekezetben tartottunk 
vallásos ünnepélyt. 

1930. évben fogja ünnepelni közegyházunk az ágostai hitvallás 400 éves emlék-
ünnepét. A Luther-Társaság e nagy évfordulót hitvallásain gyűjteményes magyarázatos 
kiadásával óhajtja megünnepelni, a Müller-féle német kiadás mintája szerint. A szöveget 
alapos rövid történelmi és dogmatikai bevezetés előzné meg és függelékül közölnénk a 
magyarországi evang. hitvallásokat is. E terv megvalósítása azonban nagy anyagi erőt 
igényel, — azért kéri a Társaság az egyetemes egyház és kerületek segélyét, — egyelőre 
abban a formában, hogy öt éven át, évente egy vasárnapot jelöljön ki az egyetemes köz-
gyűlés arra, hogy ezen a vasárnapon istentiszteleteken és vallásos ünnepélyeken hivassék 
fel a gyülekezetek figyelme e nagy célra s e nap összes jövedelme hitvallásaink kiadásának 
költségeire fordíttassék. A határozat végrehajtására felkérendők volnának a püspök urak. 

1926-ban tölti be a Luther-Társaság munkásságának negyedik évtizedét. Ez évfor-
dúlót azzal óhajtja a Társaság megünnepelni, hogy ez alkalommal adja át a közhaszná-
latnak az általa 1921-ben alapított és jelenleg az egyetemes egyház épületében rendezés 
alatt álló Országos Luther-könyvtárt és Múzeumot. A Társaság ezúton is felkéri az egye-
temes közgyűlést, hogy a körmendi egyháznak, a veszprémi, kemensaljai, zalai és pest-
megyei esperességeknek, a Perlaky-családnak, báró Radvánszky Albert egyetemes felügye-
lőnek, akik a könyvtárt és múzeumot nagyobb értékű adományokkal gazdagították, — Lingel 
Jánosnak, aki a berendezéshez egy nagy állvány ajándékozásával járult hozzá, valamint 
a többi adakozónak is köszönetét nyilvánítsa. 

Végül utalva arra, hogy midőn a Luther-Társaság a tankönyvállalatot 1915-ben 
megindította, az egyetemes egyház ezen tankönyvek kötelező 'használatát rendelte el, s az 
evang. iskolák jórésze mégis más tankönyveket használ, — kérjük az egyetemes közgyű-
lést, hogy hívja fel a kerületek útján az egyházmegyéket, hogy a Luther-Társaság tan-
könyveinek használatát szigorúan ellenőrizzék. Egyúttal kéri a Luther-Társaság azt is, 
hogy az egyetemes egyház hívja fel a közegyház összes tagjait és testületeit a Luther-



105-107. könyvtár és Múzeum támogatására, könyvek, nyomtatványok, régi okiratok beküldésére, 
hogy egyházunk ez új közintézménye hivatásának mennél inkább megfeleljen. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, köszönetet mond 
mindazoknak, akik a Luther-könyvtárt és múzeumot adományaikkal gyarapították 
és felkéri a híveket, hogy a múzeumot és könyvtárt könyvek, nyomtatványok és 
régi okiratok beküldésével gyarapítsák ; felhívja az egyházmegyéket, hogy a Luther-
Társaság tankönyveinek használatát szigorúan ellenőrizzék, felkéri végül a püspö-
köket, hogy egy vasárnapi istentiszteleti gyűjtést a Luther-Társaságnak juttat-
tassanak. 

106. (Sz.) Beterjesztetett a magyarhoni ág. hitv. evang. misszióegyesület következő 
jelentése : 

A magyarhoni ág. hitv. ev. misszió-egyesület 1925 október 22-ikén Budapesten 
tartotta évi rendes közgyűlését. A közgyűlés élénk érdeklődés mellett elhatározta, hogy 
a missziói munkát az alapszabályokban kitűzött hitvallási alapon újult erővel ismét felveszi, 
és ezen munka eredményes kifejtésére az egész vezetőséget újjászervezte. Egyben elhatározta, 
hogy a tagsági díjakat ezentúl az új pénzegységben fogja beszedni. A püspök urakat felkéri, 
hívják fel az esperesek útján az egyházközségek vezetőit a misszióügy fokozott felkarolá-
sára, nevezetesen missziói istentiszteletek és ünnepélyek tartására. Az évi bevétel 1924-ben 
1.068,378*62 K. A lipcsei missziónak 737,520 K küldetett. Az egyesület vagyona alapok-
ban és alapítványokban 1924 végén 313,770*07 K. 

Elhatározta a közgyűlés azt is, hogy a jövő évben újból megkezdi az azelőtt oly 
nagy áldással tartott vándorgyűléseket. 

Tudomásul szolgál. 

107. (Sz.) Beterjesztetett a Luther-Otthon kormányzóbizottságának következő jelentése: 
A Luther-Otthon főiskolai internátusnak az 1924/25. évi életéről a következőkben 

van szerencsénk jelentésünket beterjeszteni. 
Intézetünk, dacára a fennálló drágaságnak, sem a mult, sem a folyó tanévben — mint 

a mellékelt zárszámadásból kitűnik — nem volt kénytelen időközben a tartásdíjakat emelni. 
Az intézetbe törekvő ifjak száma ebben az évben is meghaladta a lakóhelyek számát, 

úgyhogy, sajnos, több evang. ifjút kellett visszautasítani. 
Ez okból a kormányzó bizottság elnökéhez több helyről érkezett panasz, mely szerint 

több egyetemi hallgató kérelmével ok nélkül elutasíttatott. A felvételre hivatott albizottság 
tagjai és az igazgató nyilatkozata alapján meg lett állapítva, hogy a panaszok annyiból 
alaptalanok, amennyiben azt állítják, hogy a felvétel ok nélkül tagadtatott meg. 

Az intézetben a helyek száma korlátozva lévén és a szervezeti szabályok azon 
rendelkezése .folytán, hogy a felvételnél jó erkölcsű és szorgalmú tanulóknak elsőbbség 
adandó, a bizottság kénytelen a jelentkezők közül elsősorban azokat felvenni, akik a szer-
vezeti szabályokban megállapított feltételeknek leginkább megfelelnek, a kevésbbé meg-
felelők kérelme pedig csak akkor teljesítheiő, ha az ekként felvettek után még hely marad. 

Ennek folytán a bizottság elhatározta, hogy az eddigi gyakorlattal szemben, amely 
szerint a többet fizető lakóknak külön szobák engedtettek át, ezután az ily külön szobákban, 
amelyekbe még egy ágy és szekrény elfér, ketten helyeztessenek el, sőt az ily két- vagy 
háromágyas szobádba egy-egy ifjúval több. Az ebből eredő költség fedezésére az egyete-
mes közgyűlést kérjük fel. 

Felvételért folyamodott a jelen tanévre 73 ifjú, régi 41, ú j 32; felvétetett összesen 
49 ifjú. Ezek közül: / 

műegyetemi hallgató 
orvostan „ 
jog 
állatorvostan „ 
közgazd. „ 
bölcsész. „ 
gyógyszerész „ 

a bányai egyházkerületből 
a tiszai „ 
a dunántúli „ 
a dunáninneni „ 
a megszállt területről 

22 
9 

10 
2 
3 
2 
1 

49 

14 
8 

15 
2 

10 
4 9 

Közülük lelkész gyermeke 2 
„ tan férfiú „ 11 
„ világiak „ 36 

49 

a Luther-Otthon lakója első 
„ második 
„ harmadik 

negyedik 

eve 22 
16 

4 9 
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Az intézet befogadóképességének fokozását célzó tervnek megvalósításánál fontolóra 107-108. 
veendő, hogy az intézetnek fölösleges bútora, ami e célra felhasználható lenne, alig van, 
új bútorok beszerzése pedig igen drága; egyidejűleg elkerülhetetlen lesz az étkező-, tálaló-
és főzőedények szaporítása, valamint az ebédlő- és mosogatóhelység nagyobbítása is. 

Mindezen munkálatok, ha az egyetemes közgyűlés ezen létszámszaporítást elhatá-
rozná, egy, a jövő nagy szünidőben végrehajtandó tatarozás keretében lennének elvégez-
hetők, mert egy nagytakarítás, mely a háború kezdete óta csak csekély anyagi erőnk mé-
retében lett végezve, égetően szükséges. 

Az intézet çredetileg 48—50 lakónak volt tervezve; egy tömeges jelentkezés évé-
ben a tanulótermet már lakószobává alakítottuk át, rövidesen rá három lakószobát pedig 
a püspök uraknak rendeztünk be, az igazgató lakásából egy szobába ifjakat tettünk s így, 
ha még négy-öt ifjú elhelyezhető is lenne, több már a lakályosság rovására túltömöttséget 
eredményezne s félő, hogy a tanuláshoz megkívántató csend és talán a tisztaság rovására 
az intézet otthonias jellegét kérdésessé tenné. 

Ha az egyetemes egyház ily befektetésre határozná el magát, úgy a bérház egy-
két közeli lakásának az Otthonhoz való csatolásával e célt jobban szolgálhatná. 

Az ebből eredő bútorszükséglet fedezésére elsősorban a theológiai akadémia által 
átengedett és a Szeretetházban még található bútorok lennének felhasználhatók, amennyi-
ben pedig ezek nem lennének használhatók, kérjük az egyet, felügyelő urat felhatalmazni, 
hogy a legfeljebb öt ifjú elhelyezésére szükséges ágyak és szekrények beszerzési árát az 
egyet, pénztárból kiutalványozhassa. Ez okból kérjük az egyet, közgyűlést, utasítsa a ház-
gondnokot, hogy mihelyt a fennálló rendeletek értelmében a lakások feletti szabad rendel-
kezés a háztulajdonosokra visszaszáll, a megfelelő időben a Szentkirályi-u. 51. sz. házban 
erre a célra néhány lakást szabadítson fel és azokat ingyen engedje át a Luther-Otthonnak. 

A folyó tanévben is ünnepi istentisztelettel nyitottuk meg ' az évet, melynek kere-
tében Fürst Ervin misszionárius lelkész lelkes szavakban buzdította az ifjakat kitartó mun-
kára és lelkük evangéliumi művelésére. Végül az ifjak Úrvacsorához járultak. l 

Az ifjak mindennapi közös áhitata, melyet Kapi püspök úr őméltósága a mult 
tanévben bevezetett, a tanév végéig rendben ment s most az új tanév kezdetével ismét 
megindulva, rendes mederben folyik Piri Lajos I. é. o. h. és Reil Lajos III. é. m. h. 
vezetésével. 

A püspök úr ismételt jelenléte és az egyetemes misszionárius lelkész urak több-
szöri közreműködése az áhítatok bensőségét és mélységét fokozta s nagyban hozzájárult, 
hogy az ifjak ezen lelki gyakorlatokat rövid időn belül megkedvelték és saját soraikból 
levő vezetőiket híven követik. 

Ifjaink lelki épüléséhez nagyban hozzájárult Kapi püspök úr „Az egészséges testi 
és lelki életről" tartott két előadása, melyek a tavasszal az Egyetemi Luther-Szövetség 
termében hangzottak el. Ezek mindegyike egy-egy estét töltött ki s az intézet ifjúsága 
testületileg hallgatta végig ezen magas színvonalú, fölötte értékes előadásokat, melyeken 
br. Radvánszky Albert egyetemes felügyelő úr, D. Raffay Sándor püspök, dr. Rásó Lajos 
és dr. Scholtz Oszkár urak és mások is megjelentek. 

Az egyetemes közgyűlés által lelkészfiak segélyezésére kiutalt pénzből a kor-
mányzó-bizottság Piri Lajos o. h. és Gallé Miklós jog. h szendi és hartai lelkészek fiai-
nak egy-egy millió koronát utalt ki, egyúttal kéri az egyet, közgyűlést, hogy mivel ezidő-
szerint az intézetnek csak két lelkészfiú lakója van, a még kiosztásra váró 3.000,000 
koronát tanférfiak érdemes gyermekei között oszthassa ki. 

Bejelentjük, hogy dr. Hittrich Ödön főigazgató útján a Deák-téri testvéregyházak 
1.000,000 koronát juttattak az intézet céljaira. — Beterjesztjük az 1925—26. évi költség-
előirányzatot és a kormányzó-bizottság kiküldöttei által megvizsgált és rendben talált 1924. 
évi zárszámadást, valamint az 1925. I. 1—VIII. 31-ig terjedő pénztári kimutatást. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi a kormánybizottság-
nak fáradozásáért és Kapi Béla püspöknek a lelkigondozás vezetéseért köszönetet 
mond, az 1924. évről szóló számadásokat jóváhagyja, a kezelőknek a szokásos 
fenntartással a felmentvényt megadja, az 1925/26. tanévre vonatkozó költségelőirány-
zatot tudomásul veszi és a bizottságnak az utalványozási jogot megadja, de tekintettel 
arra, hogy a felállítandó lelkészképző szeminárium csakis az Otthonnal kapcsolatban 
létesíthető, az Otthon kibővítése érdekében szükséges intézkedések megtételére az 
egyetemes felügyelőnek felhatalmazást ád és a bizottságot az egyetemes felügyelő-
elnöklete mellett és a kerületi elnökségek bevonásával „Luther-otthon és szemináriumi 
bizottsággá" alakítja át; Sztehló Kornél eddigi biz. elnököt tiszteletbeli elnöknek, 
dr. Mágócsy-Dietz Sándort ügyvezető elnöknek, a bizottság tagjaiul pedig dr. Szelényi 
Aladár, dr.^Rásó Lajos, dr. báró Kaas Albert, Rátz László, dr. Scholtz Oszkár, 
Bendl Henrik, Zsigmondy Dezső, Sándy Gyula, dr. Händel Béla és Kuthy Dezsőt 
választja meg. 

108. (Sz.) A váci siketnéma-intézet vallástanítója, Sommer Gyula váci lelkész, jelenti, 
hogy az 1924/25. tanévben 10 evangelikus növendék volt az intézetben és részesült vallásos 



108-114. gondozásban. Egyben bejelenti, hogy az eddig az egyetemes pénztárból húzott tiszteletdíja 
az 1924. évi költségelőirányzatból tévedésből kimaradt és kéri annak pótlólagos megálla-
pítását és utalványozását. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a váci siketnéma-
intézetben végzett vallástanításért járó tiszteletdíjat évi egy millió koronában állapít-
ván meg, azt Sommer Gyula ev. lelkésznek az 1924. és 1925. évekre a missziói 
költségekre előirányzott összeg keretében utalványozza. 

109. (Sz.) Beterjesztetett az egyetemes egyház számadásait megvizsgáló bizottság 
által átvizsgált és a megfelelő záradékkal ellátott az 1924. évről szóló egyetemes egyházi 
számadás és jelentés. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a felmentvényt a szo-
kásos fenntartással megadja és a számadásnak a függelékben való kinyomatását 
elrendeli. 

110. (Sz.) Beterjesztetett az egyetemes számvevőszéknek 1925 okt. 21-én tartott 
üléséről felvett jegyzőkönyve, melynek kapcsán 

az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy mind a négy egyházkerület 
(a dunántúli 3 évre szóló számadást terjesztett be) számadásai mind alakilag, mind 
számszerűleg helyesek; tudomásul veszi, hogy az egyes számadások átvizsgálásával 
a számvevőszék ugyanazon tagjait bízta meg, mint az idén és felhívja a kerületeket, 
hogy számadásaikat azonnal közgyűléseik megtartása után 2 példányban közvetlenül 
a kijelölt előadóknak küldjék el és pedig az összehasonlítás eszközölhetéSe céljából 
az előző évi már jóváhagyott számadás egy példányával. 

111. (Sz.) A lelkészsegélyezési alap bizottsága nevében egyet, főjegyző bejelenti, ' 
hogy a bizottság a szabályrendelet és a közgyűléstől nyert felhatalmazás alapján a segélyek 
kiosztását eszközölte és miután a költségvetésileg rendelkezésre álló összeget az egyetemes 
felügyelő a közigazgatási pénztárból 4 millió koronára kiegészítette, 40 gyermek után lett 
a segély 100,000-koronájával utalványozva. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és a 
segélyösszeg megállapítása tárgyában adott felhatalmazást megújítja. 

112. (Sz.) A közalap tekintetében a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadva és a 
nagy költséggel járó új összeírást egyelőre függőben tartva az egyetemes közgyűlés a 
közalapi járulékot 

a folyó évre a régi (békebeli) járulék ezerszeresében állapítja meg és fel-
hívja az egyházkerületeket, hogy a folyó évi járulekokat a folyó naptári év végéig 
pontosan szolgáltassák be. 

113. (Sz.) Az 1924. évi közgyűlés által a közalapjövedelmekből az egyházkerületeknek 
vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére utalványozott összeg felhasz-
nálásáról beérkezett jelentések szerint: a bányai egyházkerület Monor, Vecsés, Mende, 

* Alsógöd, Csepel és Pestújhelynek 1 — 1 millió korona segélyt juttatott, a dunáninneni 
kerület a hitoktatók segélyezésére 1.850,000 korona, missziói hitoktatásra és szórvány-
gondozásra 2.150,000 koronát fordított, a tiszai egyházkerület szegény egyházközségek 
és misszióknak 1.600,000, vallástanároknak 1.700,000, misszionáriusoknak 300,000, végül 
a nyíregyházi leánygimnáziumnak 400,000 koronát juttatott. 

Tudomásul szolgál. 

114. (Sz.) A közalap idei jövedelmeinek felosztása tárgyában a pénzügyi bizottság 
javaslata nyomán 

az egyet, közgyűlés a következő segélyeket folyósítja: 

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

2. A Luther-Társaságnak segélykép . . . „ 1.000,000"— 
3. A kerületi missziói lelkészek javadalmazá-

sára (kerületenként 3 millió korona díjazás, 
úti- és lakbérátalány) „ 12.000,000 — 

4. Vallásoktatók, szegény egyházak, missziók 
segélyezésére : 
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114 120. 

24.000,000-— 

« x . ™ , ™ . . . „ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 - -
6. A Luther-Otthonnak az egyetemes egyház-

nak és alapítványoknak megtérítendő ház-
bér címén . . » 8 . 0 0 0 , 0 0 0 ' -

Összesen . . . K 50.001,300 — 

mely segélyösszegek 1926 január 1-én lesznek kifizetendők és az 1926. évi szük-
ségletekre felhasználhatók. 

• 
115. (Sz.) Az adóalapból rendelkezésre álló százmillió korona felosztása tárgyában 

a pénzügyi bizottság javaslata nyomán 

az egyetemes közgyűlés a következő segélyeket folyósítja: 
a) a négy kerületnek egyenként 10—10 millió koronát missziói célokra, 
b) a beérkezett segélyfolyamodványok figyelembevételével: 
1. a dunántúli kerületben : Tés, Csögle, Pécs, Nagyszokoly, Egyházashetye 

és Jánosháza egyenként 3 millió koronát, Kaposvár és Szekszárd 5—5 millió 
koronát, végül Káld 2 millió koronát, 

2. a dunáninneni kerületben Csabdi, Csákvár és Egyházasdengely 3—3 millió 
koronát, Komárom és Tatatóváros 1 Va—1V2 millió koronát, 

3. a tiszai kerületben : Geszteréd, Érpatak, Tokaj, Diósgyőr, Fancsal és 
t S.-A.-Ujhely egyenként 3 millió koronát. 

A további segélykérvényeket ez alkalommal mellőzte. 

116. (Sz.) A pénzügyi bizottság beterjeszti a Luther-könyvtár és Múzeum őrének 
kérelmét a Múzeum segélyezése iránt. 

Az egyetemes közgyűlés ötmillió segélyt utalványoz a f. évi közigazgatási 
számla terhére. 

117. (Sz.) A pénzügyi bizottság beterjeszti a szarvasi árvaház kérelmét építési 
segély folyósítása iránt. 

Az egyetemes közgyűlés 25 millió korona segélyt utalványoz a í. évi közigaz-
gatási számla terhére. 

118. (Sz.) A pénzügyi bizottság beterjeszti a dunántúli kerület felterjesztését az 
egyházi sajtó nagyobbíokú segélyezése iránt és a Protestáns Irodalmi Társaság kérelmét 
anyagi támogatás tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés az Evangelikus Lapja segélyét a jövő évi költség-
előirányzatban 4Vg millió koronára emeli fel, a Prot. Irodalmi Társaságnak pedig két 
millió korona segélyt állít be a jövő évi költségelőirányzatba. 

\ 
119. (Sz.) A pénzügyi bizottság bemutatja dr. Szelényi Ödön rendelkezési állomány-

ban levő theol. tanárnak kérelmét. 

Az 
egyetemes közgyűlés dr. Szelényi Ödön theol. tanárt további egy évre 

rendelkezési állapotba helyezni és a részére az elnökség által megállapított illet-
ményeket ezen időre is utalványozza. 
120. (Sz.) Dr. Deák János egyetemi tanár, mint a soproni theológiai Otthon fel-

ügyelője bemutatja jelentését az Otthon-bizottság nevében és ezzel kapcsolatban kérvényét, 
amellyel a theológiai Otthonnak Sopronban leendő megépítése tekintetében kéri az egyetemes 
közgyűlés erkölcsi és anyagi támogatását. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és köszönetet mond 
elsősorban dr. Deák Jánosnak az Otthon ügybuzgó és önzetlen vezetéseért, továbbá 
mindazoknak, akik az elmúlt tanévben az Otthont támogatták, úgyszintén a gyüle-
kezeteknek, melyekben a theológiai ifjúság nyári szuplikáció útján adományokat 

a) bányai egyházkerületnek . . . . 
b) a dunáninneni egyházkerületnek . 
c) a dunántúli egyházkerületnek . . 
d) a tiszai egyházkerületnek . . 
e) a bányai egyházkerületnek a pesti 

magyar egyház hitoktatási szükség-
leteire való figyelemmel külön . . 

5. A Luther-Otthonnak öt kedvezményes helyre 
o i r\r\r\ nnn v 

K 6.000,000' 
4.000,000' 
8.000,000' 
4.000,000' 

2.000,000' 
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-124. gyűjtött, illetve ahol az ifjúság vallásos estélyek rendezése céljából tanáraival együtt 
megfordult; helyeslőleg tudomásul veszi, hogy az Otthon ifjúsága egészségének 
ellenőrzése, illetve gondozása céljából a bizottság egy intézeti orvost kíván alkal-
mazni, erre a felhatalmazást a bizottságnak megadja és utasítja, hogy az orvos 
tiszteletdíját saját költségvetése keretében állapítsa meg; az Otthon pénztárának meg-
vizsgálására, illetve a zárszámadások felülvizsgálatára Hanzmann Károly, Weisz 
Kornél és Wojtech Vilmost választja meg, felhatalmazza a bizottságot, hogy a pénz-
tárosi teendők ellátására külön pénztárost válasszon, továbbá az Otthonnak 1925—26. 
évi költségelőirányzatát tudomásul veszi. Tudomásul veszi, hogy a bizottságba Benkó 
Géza helyébe Pöttschacher István lelkész, mint az árvaház új gondnoka, lépett be. 

A theológiai Otthonnak egyelőre Sopronban leendő kiépítését az egyetemes 
közgyűlés a lelkészképzés ügyének nagy fontosságára való tekintettel magáévá teszi 
és elhatározza, hogy két éven belül 500 millió koronát fog ezen célra rendelkezésre 
bocsátani. Felhívja az Otthon bizottságát; hogy elsősorban alkalmas házat keressen, 
amely esetleges átalakítások után megfelelne az Otthon céljaira. Csak amennyiben 
alkalmas ház nem volna* található, illetve annyiba kerülne az átalakításokkal, mint 
egy új Otthon felépítése, dönt az utóbbi mellett. Elhatározását tudatja Sopron 
sz. királyi várossal, kérve támogatását a vételnél, építés esetén pedig az. Otthon 
céljaira egy legalább 2500 négyszögölnyi építkezési telek adományozását és a szük-
séges homokot, fát, követ, esetleg más támogatás nyújtását; felhívja a theológiai 
Otthon-bizottságot, hogy amennyiben a kész ház vétele nem volna keresztülvihető, 
egyúttal építőbizottsággá is alakulva, szükség esetén magát szakemberekkel is 
kiegészítve, vegye a kezébe a theológiai Otthon építkezési ügyének vezetését, írja 
ki mielőbb a pályázatot az építési tervekre nézve, illetve hívjon fel a pályázatra 
néhány lehetőleg evangelikus építőművészt és minden irányban tegyen jelentést az 
egyetemes egyház elnökségének; végül felhívja az egyetemes közgyűlés a kerületeket, 
esperességeket, egyházközségeket és egyes egyháztagokat, hogy úgy erkölcsileg, 
mint anyagilag támogassák az Otthon ügyét. 

121. (Sz.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az 1926. évre szóló költségelőirányzatot. 

Az egyetemes közgyűlés a beterjesztett költségelőirányzatot elfogadja, meg-
állapítja és a függelékben való kinyomatását elrendeli. 

122. (Sz.) Olvastatott dr. Scholtz Oszkárnak az egyet, egyház tulajdonát képező 
Üllői-út 24. és Szentkirályi-utca 51. sz. házak 1925. évi kezelésére vonatkozó jelentése. 

Az egyetemes egyház Üllői-út 24. és Szentkirályi-utca 51. sz. épületeinek kezelé-
sére vonatkozó 1925. évi jelentésemet a következőkben terjesztem elő: 

Tekintettel a bérjövedelmeknek fokozatos emelkedésére, az épületeknek multévi jelen-
tésemben jelzett alaposabb renoválását folytattam. 

Az imaházi épületnek, valamint a Szentkirályi-utcai bérháznak külső ablakait, redő-
nyeit, a két épület kapuit, végül a nyitott lépcsőházaknak és folyosóknak vasrácsait mázol-
tattam, a háztetőkön és csatornákon szükségessé vált, s részben már tavaly megkezdett 
bádogosmunkákat bevégeztettem és előzőleg az összes kéményeket alaposan renováltattam. 

Mindezen munkálatokat, melyek mintegy 30 millióba kerültek, a 80.000/925. sz. 
pénzügyminiszteri rendeletben szabályozott adómérséklés biztosítása végett a kerületi elöl-
járóságnál bejelentettem. 

A bérház lépcsőházának átfestését és az Üllői-úti épület utcai és udvari falazatá-
nak tetemes költséget igénylő, de károsodás nélkül még halasztható renoválását — tekin-
tettel a rendes tatarozási munkákkal (cserepezés javítása, kémények égetése stb.) is szapo-
rodott sok kiadásra — jobbnak láttam már tavaszra hagyni, amikor ismét több pénz fog 
rendelkezésünkre állani. 

Egyébként jelentem, hogy a bérek — kisebb jelentőségű késedelmektől eltekintve — 
rendesen befolytak; hátralék nincsen. 

Tudomásul szolgál. 

123. (Sz.) A püspökök által beterjesztett jelentések szerint az elmúlt 1924—52. 
egyházi közigazgatási évben a következő lelkészjelöltek avattattak fel : 

A bányai egyházkerületben : Salter Károly, Szlovák Miklós, Fabók Ferenc, Kolben-
hayer Kálmán, Wolf Lajos, Wiczián Dezső, Ruttkai-Miklián Gyula és Kirner Gusztáv. 

A dunántúli egyházkerületben : Horváth Pál, Lukács István, Berta Lajos, Scherer 
József, Purt Károly, Horeczky Béla, Rácz Sándor, Bödecs Károly, Berger Lajos és Bélák 
János Miklós. 

A jelentések tudomásul szolgálnak. 

124. Olvastatott a másodlevéltáros jelentése az egyet, levéltárról. 
Az egyet, levéltárba ismét a normális módon folyik az anyag beszolgáltatása, 

amelyet a háború utáni idő megzavart. Feleslegesnek ítélem itt külön-külön felsorolni 
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mindazt, ami az egyet, egyház és egyéb egyházi testületek, valamint egyesek részéről 124-127. 
az anyag gyarapítására beszolgáltattatott ; ehelyütt inkább azokat szeretném kérni, akik azt 
még nem tették meg, hogy az egyetemes levéltárral gondoljanak. Kívánatos lenne ugyanis, 
hogy a levéltár olyan intézménnyé legyen, amelyben minden adat fellelhető, ami egyházunkkal 
kapcsolatban fontossággal bír és egyházunk jelenkori történetéhez hozzátartozik. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul^veszi és az egyházi testüle-
tek és egyes hívek figyelmét a jelentésben jelzett értelemben hívja fel az egyet. 
levéltárra. ' v 

125. (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) a nem evangelikus iskolába járó evangelikus tanulók vallási oktatása és vallás-

tanárok javadalmazása (49/917); 
d) a levéltári index kinyomatása (124/917); 
e) a pozsonyi theol. tanároknak az állami nyugdíjintézetbe történt átlépése folytán 

fizetett nyugdíjilletményekről szóló végelszámolás (120/918); 
/ ) az egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet elkészítése (30/918); 
g) az egyetemes egyháznál kezelt alapítványok és alapokrol szóló tájékoztató kimu-

tatás összeállítása (139/918); 
h) evangelikus sajtó és nyomda létesítése (19/921); 
i) az egyházi ingatlanok törzskönyvezése (26/921); 
f) az iskolai célú ingatlanok áttelekkönyvezése (27/921); 
k) az üllőiúti házépítés kérdésében kiküldött bizottság jelentése; 
/) a jubiláris szeretetházalap gyűjtése. 

126. (Sz.) Egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az alábbi felterjesztésre ezideig vá-
lasz nem érkezett : A 

a) az 1907. évi XXVII. t.-c. megváltoztatása ügyében (151/913). 

127. (Sz.) Végül az elnöklő egyetemes felügyelő a gyűlés tagjainak kitartó érdek-
lődésükért, Geduly Henrik püspök az elnöklő egyetemes felügyelőnek a tanácskozások oda-
adó, szakavatott, tapintatos és bölcs vezetéseért az egyetemes közgyűlés nevében köszö-
netet mondott, mire a közgyűlés Geduly Henrik püspök buzgó imájával befejeztetett. 

Az egyetemes közgyűlés a válasz beérkeztét nyilvántartja. 

Báró Radvánszky Albert s. k., Dr. Szelényi Aladár s. k., 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, 

világi elnök. 
világi egyetemes főjegyző. 

Geduly Henrik s. k., 
Bancsó Antal s. k., 

egyházi egyetemes főjegyző. 
püspök, egyházi elnök. 

Dr. Lehotzky Antal s. k., 
világi tb. főjegyző. 

Dr. Petrik Aladár s. k. 
világi egyetemes aljegyző. 

Tóth József s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Kardos Gyula s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző 

Hitelesítjük : 
Dr. Zsigmondy Jenő s. k., 

lándori dr. Kéler Zoltán s. k., 

Dr. Rásó Lajos s. k., 

D. Raffay Sándor s. k., 

Blatniczky Pál s. k. 



FÜGGELEK. 
i. 

Az egyetemes evang. egyház 1924. évi zárszámadása. 
a) Közigazgatási számla. 

Bevétel : 
Külföldi segélyek . . . . 
Államsegélyből 
Államsegély a kerületek részére 
Rendkívüli államsegély. . . 
Kamatjövedelem . . . . . 
Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelméből 
Vegyesekből 

Összesen . 

209.632,000 kor. 
445.885,559 
125.866,000 
265.201,420 

44.992,706 
9.903,949 

40.900,836 

fill. 

1,142.382,470 kor. — fill. 

Kiadás : 
Mult évi túlkiadás 13.401,477 kor. — fill. 
Rendkívüli államsegélyből püspöki karnak 182.602,400 „ — „ 
Egyetemes tisztviselők díjazása . . . 82.192,224 „ — „ 
Segélyek ' 75.882,024 „ ~ „ 
Külföldi segélyekből 146.878,000 „ — „ 
Ütiköltségek és napidíjak . . . . . 46.617,649 „ — „ 
Az Üllői-úti hív. helyis, fűtése és világítása 16.971,840 „ — „ 
Nyomtatványok 4.218,563 „ — „ 
Központi hivatal költsége . . . . . 16.362,932 „ — „ 
Vegyesekre 23.636,338 „ — „ 
Diák-Otthonra 1.000,000 „ — „ 
Missziói alapra < . . . , 8.000,000 „ — „ 
Zsinatelőkészítő költségre . . . . . 10.000,000 „ — „ 
Államsegély négy kerületnek . . . 161.653,648 „ — „ 
Lelkészsegélyezési alapnak . . . . 1.000,000 „ — „ 
Diakonissza-alapnak 1.000,000 „ -— „ 
Külföldi összeköttetések fenntartására . 5.000,000 „ — „ 
Luther-Otthonnak 500,000 „ — „ 
Függő kötelezettségek fedezésére fenn-

tartva 345.465,375 „ — „ 
Összesen . 1,142.382,470 kor. — 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 fill. 
2. Átmeneti jellegű tökéi. 

Függő kötelezettségek fedezésére fenn-
tartott tartalék 345.465,375 kor. 57 fill. 

Egyetemes közalap 1924. évi jövedelme 58.822,125 „ 55 „ 
tartalék . . . . 1.051,293 „ 32 „ 

Theol. tanárok fizetéskiegészítési tartaléka 66,561 „ 07 „ 
Gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány ma-

radványa 4,254 „ 79 „ 
Segédlelkészi congrua 50,499 „ 50 „ 
Missziói célokra 2.693,000 „ — „ 
Szeminárium-alapra 81.193,761 „ — „ 
Diakonissza-alapra 1.141,986 „ — „ 
Zsinati költségre 10.750,000 „ — „ 
Oroszínségesekjavárabefolytadományok 33,752 „ 02 „ 
Báró Prónay Dezső arcképalap . . . 1,000,000 „ — „ 
Nyugdíjas lelkészek, özvegyek és árvák 

államsegélye 104.66.7,776 „ — • „ 
Összesen . 606.940,384 kor. 82 fill. 606.940,384 kor. 82 fill.  
Átvitel 607.076,062 kor. 02 fill. 
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Áthozat 607.076,062 kor. 02 fill. 
3. Ösztöndíjalapok. 

Gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány . . 91,146 kor. 30 fill. 
„ tartaléka 335 » 50 » 

Szinovits Lajos-alapítvány 5.247,213 n 21 ti 
Lissovényi László-alapítvány . . . . 6,374 11 51 » 

Gróf Blanckenstein György-alapítvány . 22,990 » 16 n 
Hunfalvy Pál-alapítvány 121,551 M 32 » 

Hrabovszky Zsigmond-alapítvány . . 250,200 » — » 

Összesen . 5.739,811 kor. — fill. 5.739,811 kor. fill. 

Határozott célú alapok és alapítványok. 
Egyetemes nyugdíjintézet tőkéje: 

1918december 31-én volt 4.799,968-53 
+ 1919—1924. évi 

tőkésítés 108.057,561-12 
Kegydíjalap 
Egyetemes közalap 
A theol. akadémia tőkéje . . . . 
Zelenay Gedeon-alapítvány (theol. aka 

démia javára) . 
Eőry Sándor-alapítvány (a Luther-Otthon 

javára) 
Haubner Máté-alapítvány (gyámintézeti 

és árvasegély) 
Dr. Weszter Lajos-alapítvány. . . 
Lelkészsegélyző-alap . . . . 
Lelkész-árvaalap 
Jubiláris szeretetházalap . . . . 
Báró Prónay Dezső-emlékalap . . 
Br. Prónay Dezső szeretetházalapítványa 
Ezredéves pályaműalap 
Brassói magyar egyház letétje . . 
Báró Soíymossy Lajos alapítványa . 
Diák-Otthon-alap 
Luther-Otthon-alap 
Theoí. tanárok segélyalapja . . . 
Báró Prónay Dezső egyházi és családi 

alapítványa 
Sajtóalap 

Összesen 

112.857,529 kor. 65 fill. 
145,934 

15.973,797 
5.031,250 

31,535 

101,054 

42,139 
75,212 

1.584,560 
126 

4.601,773 
623,500 

1.728,817 
8,724 

777 
72,310 

1.105,235 
22,000 

5,999 

1.716,361 
291,743 

57 
40 
39 

87 

05 

21 
33 
21 
26 
42 

52 
86 
52 
91 

146.020,382 kor. 17 fill. 146.020,382 kor. 17 fill. 
A tőkék összege . 758.836,255 kor. 19 fill. 

* e) A tőkék elhelyezése. 
1. Értékpapírokban 3.964,550 kor. — fill. 
2. Takarékpénztári betét és készpénz . . . . 743.397,757 „ 70 „ 
3. Üllői-úti 24. sz. ház 656,613 „ 49 „ 
4. Koráikönyvre 2,071 „ — „ 
5. Egyet, adóalapnak. , 10.795,263 „ — „ 
6. Segédlelkészi congruának . 20,000 „ — „ 

A vagyon összege . 758.836,255 kor. 19 fill. 



II. 

A magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyházegyetem 1926. évi költségvetése. 

AJ BEVÉTEL. 

I. Átmeneti tételek. 
1. Államsegélyből : 

a) 1848: XX. t.-c. értelmében 1,109.600,000 — K 
b) Orsz közalapi segély. 58.400,000— „ 1,168.000,000 — K 

2. Közalap-pénztár: 
a) Kamatjövedelem 3.000,000'— K 
b) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből 3/10 rész . . . . 3.000,000— „ 
c) Kerületek járulékaiból 2.000,000 — „ 
d) Országos közalapsegély 58.400.000— „ 66 400,000 — K 

3. Egyetemes nyugdíjalap : 
a) Kerületek járulékaiból . 120.000,000 — K 
b) Kamatjövedelem 2.000,000'— „ 
c) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből 3/io rész . . . . 3.000,000'— „ 
d) Államsegélyből 1848: XX. t.-c. alapján 200.000,000'— „ 325.000,000 — K 

4. Egyetemes adóalap : 
a) Államsegélyből 1848: XX. t.-c. alapján 200.000,000'— K 

5. Lelkészsegélyezési alap: 
a) Kamatjövedelem 50,000'— K 
b) Közigazgatási pénztárból 20.000,000'— „ 20.050,000'— K 

\ " -X v- .. ' «R » 

II. Rendes tételek. 

Az egyetemes egyh. közigazgatási pénztára javára: 
a) Államsegélyből 1848: XX. t.-c. alapján 709.600,000'— K 
b) Kamatokból 3.000,000'— „ 
c) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelme 2/io részéből. . . . 2.000,000'— „ 
d) Alapítványok kezelési díjaiból 4,000'— , 714.604,000'— K 

Összes bevétel . . 2,41)4.054,000'— K 

B) KIADÁS. 

I. Átmeneti tételek. 
1. Államsegélyből : 

Az 1848:XX. t.-c. alapján nyert államsegélyből: , 
a) Közigazg. célokra az egyet. egyh. pénztárába . . . . 709.600,000'— K 
b) Egyetemes nyugdíjalapnak 200.000,000'— „ 
c) Egyetemes adóalapnak . 200.000,000'— „ 1,109.600,000'— K 

- — — — • - • 

Országos közalapsegély : 
a) Egyetemes közalapnak 58.400,000'— K 

2. Az egyetemes közigazgatási államsegélyből a kerületek 
közigazgatási céljaira : 

a) a bányai egyházkerületnek 50.000,000'— K 
b) a dunáninneni egyházkerületnek 40.000,000'—* „ 
c) a dunántúli „ 50.000,000'— „ 
d) a tiszai „ 40.000,000'— „ 180.000,000'— K 

3. Közalappénztár: 
à) A jövedelem 20%-a a tőkéhez 13.300,000 — K 
b) Költségekre 100,000— „ 
c) A közgyűlés rendelkezésére áll 53.000,000'— „ 66.400,000'— K 

4. Egyetemes nyugdíjalap : 
a) Költségre ; 25.000,000'— K 
b) Nyugdíjakra 300.000,000'— „ 325.000,000'— K 

5. Egyetemes adóalap: 
Városi és missziói egyházak segélyezése, adóterheinek 

csökkentésére és rendkívüli segélyezésre 200.000,000'—* K 

6. Lelkészsegélyezési alap: 
a) Segélyezésre 15.000,000'— K 
b) Tőkésítendő 5.000,000'— > 
c) Költségre 50,000 — » 20.050,000'— K 

Átvitel 1,959.450.000 K 
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Áthozat . . . 
II. Rendes tételek : 

7. A közigazgatási pénztár terhére: 
1. Tisztidíjak: 
a) Világi főjegyző • 
b) Egyházi főjegyző 
c) Két világi aljegyző à 250,000'— K 
d) Két egyházi aljegyző à 250,000'— K 
e) Egyetemes ügyész 
/ ) Egyetemes levéltáros . 
g) Pénztári hivatal 5%-os hozzájárulása a budapesti ev. 

testvéregyh pénztárába 
h) Tanügyi bizottsági előadó 
2. Egyetemes egyházi elnök útiátalánya 
3. Katonai püspöknek reprezentációs költségre 
4a Napidíjak és útiköltségek 
4b Egyetemes törvénykezési költségek . 
5. Hivatalos helyiségek fűtése, világítás és tisztogatása . . 
6 Nyomtatványok 
7. Segélyek: 
a) A Luther-Otthonnak 5 kedvezményes helyre elsősorban 

lélkészek fiai részére à 1.000,000 K . . . . . . • 
b) Az „Evangélikusok Lapja" részére 
c) A „Harangszó" részére 
d) Magy. Prot. írod. Társaság részére . . . . . . . . 
e) „Christlicher Hausfreund" részére 
8a. Évi hozzájárulás az ev. theol. fakultás 8 tanszékéhez 
8b. A megszűnt theol. akadémia egy tanárának fizetésére 

és lakbérére 
9. Lelkészsegélyezési alapra 

10. Az egyetemes központi iroda és az egyetemes misszió 
költségeire 

11. Az Diáksegélyző-alap részére 
12. A külföldi összeköttetések fenntartására való utazási és 

reprezentációs költségekre 30.000,000'— „ 
13. Diakonisszaintézmény létesítése és fenntartására . . . 10.000,000'— „ 
14. Egy. gyámintézetnek segély 8.000,000'— „ 
15. Zsinatelőkészítési költségekre 50.000,000'— „ 
16. Rendkívüli és előre nem látható költségekre . . . . . 10.024,000'— „ 

Összes kiadások . . . 2,494.054,000'— K 

III. 

Jelentés az iskolák és oktatás 1924/25. évi állapotáról. 

A) Elemi oktatás és hitoktatás. 

Mindennapi és ismétlőiskolába 725 tanító vezetése alatt 11,138 ismétlőiskolás és 36,961 min-
dennapi iskolás gyermek járt. Az iskolák bevétele 22,462 millió korona volt. A bányai kerületben 242 
tanító és 186 hitoktató működött. Evangelikus elemibe járt 12,175, ismétlőbe 3025, idegen elemibe 12,331, 
idegen ismétlőbe 4924, összesen 32,455 tanuló. Hozzánk járt 917 más vallású tanuló. Iskolák bevétele 
8448 millió korona. A dunáninneni kerületben 61 tanító 3925 evangelikus gyermeket tanított. Iskolák be-
vétele: 1518 millió. Idegen iskolában 36 hitoktató 1421 evangelikus tanulót tanított. A dunántúli kerü-
letben 372 tanító 12,705 mindennapi és 6754 ismétlőiskolai evangelikus és 1422 másvallású gyerme-
ket tanított. Iskolák bevétele 11,032 millió. 88 lelkész és hitoktató 3385 idegen iskolába járó evangelikus 
gyermeket tanított vallásra. A tiszai kerületben 51 tanító 3117 elemi és 1359 ismétlőiskolai evangelikus 
és 700 másvallású gyermeket tanított. Az iskolák bevétele 1464 millió korona volt. 

B) Felsőbb oktatás. 

I. Polgári iskolák. A két polgári leányiskolában 386 tanuló volt. A tanulókból 48% ev., 60% 
prot., 81% keresztyén. Aszódon 168 tanulóból 47% ev, 61% prot., 91% keresztyén. Budapesten 218 
tanulóból 47% ev., 58% prot., 73% keresztyén. 

II. Tanítóképzők. A három tanítóképzőben 27 tanár 221 tanulót tanított. A tanulók 35% ev., 
61% prot., 99'6% keresztyén. 

Miskolcon volt 7 tanár, 119 tanuló, 11% ev., 50% prot., 100% keresztyén. 

1,959.450,000— K 

1.000,000' 
1.000,000' 

500,000' 
500,000' 

1.000,000' 
500,000' 

30.000,000' 
500,000' 

K 

35.000,000 
10.000,000 
48.000,000 
60.000,000 
10.000,000 
20.000,000 
40.000,000 

— K 

5.000,000'— K 
4.500,000'— „ 
1.500,000'— „ 
2.000,000'— „ 

500,000'— „ 

80,000'— K 

60.000,000'— „ 

13.500,000'— K 
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Sopronban 5 tanár (öt üresedésben lévő állás óráit óraadók látják el), 70 tanuló, 66% ev., 70% 
prot., 100% keresztyén. 

Szarvason a tanítónőképzőben 10 a tanár s nevelőnő, 41 a növendék 51% ev., 77% prot., 9 8 % 
keresztyén. 

III. Leány/középiskolák. A két leánygimnáziumban és a Veres Pálné-intézetben volt 47 tanár, 
587 tanuló. A tanulókból 30% ev., 50% prot., 79% keresztyén. 

Nyíregyházán volt 13 tanár, 236 tanuló, 11% ev., 36% prot., 60% keresztyén. 
Nincs elég helyisége. Három osztály délután jár. Örvendetes dolog, hogy épületet szerzett s elhelye-

zése kedvezőbb lesz. 
Kőszegen a Gyurátz Ferenc leánygimnáziumban volt 16 tanár és 174 tanuló, 48% ev., 55% prot., 

91% keresztyén. 
Az-intézet 25 éves jubileumát ünnepelte. Kiss István vallástanár elnöklete alatt virágzó belmissziói 

egylete van. Tagjai a bibliát is olvassák együtt. 
Budapesten a Veres Pálné leánynevelő-intézetben 18 tanár és óraadó tanított 177 tanulót. Ezekből 

32% ev., 60% prot., 93% keresztyén. Az internátusban 72 növendék volt. 
Fiúközépiskolák. A hét fiúközépiskolában 115 tanár 2865 tanulót tanított. A tanulókból 41% ev., 

55% prot., 817,, keresztyén. 
Az iskolákban igen eleven volt a cserkészélet. Ennek valláserkölcsi és pedagógiai tekintetben igen 

jó hatása volt. A virágzó sportélet, a sok verseny nem akadályozza-e itt-ott az iskola zavartalan munkáját ? 
Nem fejleszti-e ki az ifjúságban a hiúságot, a külső kítűnésre való törekvést? 

Aszódon a reálgimnáziumban 14 tanár 377 tanulót tanított. A tanulók 24% ev., 30% prot., 
87% keresztyén 

Az iskola igen szépen ápolja a Petőfi-kultuszt. Van Petőfi-múzeuma. Dr. Osváth Gedeon „Petőfi 
Aszódon" című füzetével az iskola építési alapja javára több, mint 7 milliót szerzett. 

Békéscsabán a reálgimnáziumban 18 tanár 451 tanulót tanított. A tanulók 43% ev., 53% prot., 
85% keresztyén. 

Az iskola hősök emléktáblájának állítására készül. Vidovszky Kálmán vallástanár vezetése alatt 
igen szép belmissziói élet folyik. 

Bonyhádon a reálgimnáziumban 14 tanár 285 tanulót tanít. 
Bndapesten a gimnáziumban 22 tanár 647 tan\ilót tanít. A tanulók 42% ev., 56% prot., 70% 

keresztyén. 
Megemlítésre méltó itt a kegyelet ápolása. A tanulók Böhm Károly és Góbi Imre volt igazgatók 

arcképét megfesttették. Dr. Szigethy Lajos tanár verseskönyvével a hősök felállítandó táblájára 13l/4 millió 
koronát, dr. Loisch János tanár Weber Rudolf volt tanár életrajzával ennek síremlékére több mint hat-
milló koronát szerzett. 

Nyíregyházán a Kossuth Lajos reálgimnáziumban 14 tanár 450 tanulót tanított, 17% ev., 49% 
prot., 63% keresztyén. 

A hős tanítványoknak s külön a nyolcadik osztály termében a volt tanítványok elesett társaiknak 
emléktáblát állítottak. 

Sopronban a reálgimnáziumban 16 tanár 240 tanulót tanított. A tanulók 85% ev., 90% prot., 
98% keresztyén. A hős tanítványok emléktábláját felállították. Hetvényi Lajos vallástanár vezetése alatt 
virágzó belmissziói élet folyik. 

Szarvason 17 tanár 399 tanulót tanít. A tanulók 56% ev., 68% prot., 91% keresztyén. 
A kegyeletes tanulóifjúság Vajda Péter sírját szépen rendbehozatta. Benka Gyula emlékére a gyűjtés 

szép eredménnyel folyik. 

IV. 

A hősi halált halt tanárok és tanítók névsora. 

Bányakernlet. 

Simkó Károly tanító, Békéscsaba. Lipták Sámuel tanító, Békéscsaba. Lux Sándor tanár, Aszód. 
Dr. Lautner János tanár, Békéscsaba. Frank Dezső tanár, Békéscsaba. Uhrin János tanító, Bottlaka. Sass 
János tanító, Orosháza. Bertók Samu tanító, Maglód. Kőszegi László tanító, Soltvadkert. Ferencz József 
tanító, Irsa. Koch Arnold tanító, Cinkota. Dauda József tanító, Kondoros. Tóth Pál tanító, Szarvas. 
Novodomszky János tanító, Szarvas. 

Dnnáninneni kerület. 

Kovács Sándor tanító, Szend. Demeter Károly tanító, Oroszlány. Karner Gyula tanító, Rajka. 
Tátrai Endre tanító, Vanyarc. 

Dunántúli kerület. 

Wagner Ferenc tanár, Felsőlövő. Lóránt József tanító, Győr. Macher Béla tanító, Győr. Pödör 
Sándor tanító, Tét. Szíj János tanító, Lébény. Hajnal Endre tanító, Káld. Dömötöri Vince tanító, Vönöck. 
Wigandt Henrik Alajos tanító, Alsónána. Kiss János tanító, Magyarboly. Kiss Sándor tanító, Bonyhád. 
Wagner János tanító, Keszőhidegkút. Koch Henrik tanító, Váralja. Vendelin Mihály tanító, Borjád. 
Philippi Árpád tanító, Kaposszekcső. Busz Henrik tanító, Felsőnána. Schwartz Ádám tanító, Bátaapáti. 
Grieszhaber Ödön tanító, Nagyhajmás. Guggenberger János Gyula tanító, Ráckozár. Teyér Imre tanító, 
Kötcse. Köhler Frigyes tanító, Zsibrik. Töpler Gyula tanító, Körmend. Nóvák Gyula tanító, Zsedény. 
Kiss Dezső tanító, Mezőlak. Stefani Mihály tanító, Bakonybánk. Havas Sándor tanító, Bakonytamási, 
Erdélyi Zoltán tanító, Nagyalásony. 

Tiszai kerület. 

Varga József tanár, Nyíregyháza. 
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V. 

AZ EGYETEMES EGYHÁZ TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAI 

TAGJAINAK NÉVSORA. 

A) Az egyetemes egyház tisztviselői. 

Egyetemes egyházi és iskolai felügyelő: báró Radvánszky Albert (Budapest, VIII., Üllői-út 16'a). 
Az egyetemes egyház egyházi elnöke, mint 

hivatalára nézve legidősebb püspök : 
Egyetemes világi főjegyző (1929-ig): 

világi tb. főjegyző 
aljegyző 

egyházi főjegyző 
aljegyző 

(1929-ig) 

Az egyet, tanügyi biz. elnöke .„ 
» » » alelnöke , 

Egyet. egyh. gyámint. világi elnöke 
„ egyh. gyámint. egyh. elnöke 
„ szám ve v. vil. elnöke (1926-ig): 

egyh. „ 
ügyész (1929-ig): 

„ főtitkár — 
„ pénztáros „ 
„ főellenőr „ 
„ ellenőr 
„ m. levéltáros „ 

nyugdíjint ügyvivő 

Geduly Henrik (Nyíregyháza). 
dr. Szelényi Aladár (Budapest, IV., Ferenc József-rakpart 3), 

(Telefon : József 61—38). 
dr. Lehotzky Antal (Monor). 
dr. Petrik Aladár (Budapest, IV., Molnár-u. 17). 
Bancsó Antal (Budafok). 
Tóth József (Fancsal). 
Kardos Gyula (Balassagyarmat). 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, VIII., Illés-utca 25). 
Rátz László (Budapest, VI., Szív-utca 9). 
báró Feilitsch Berthold (Budapest, V., Deák Ferenc-u. 6). 
Ziermann Lajos (Sopron). 
Zsigmondy Géza (Budapest, VII., Damjanich-utca 8.) 
Dómján Elek (Sátoraljaújhely). 
dr. Rásó Lajos (Budapest, IV., Kígyó-utca 2). 
Kuthy Dezső (Budapest, VIII., Üllői-út 24. Telefon : József 113-07.) 
Bendl Henrik (Budapest, IV., Deák tér 4). 
dr. Zsigmondy Jenő (Budapest, V., Zrínyi-utca 14). 
Szelényi Gyula (Budapest, IV., Deák-tér 4.) 
Kuthy Dezső (Budapest, VIII., Üllői út 24). 
Kuthy Dezső (Budapest, VIII.," Üllői-út 24). 

Az egyetemes törvényszék tagjai : 

Világiak: dr. Kéler József (1926), dr. Kéler Zoltán (1926), dr. Zelenka Lajos (1926), dr. Szelényi 
Aladár (1926), dr. Polner Ödön (1929), dr. Zergényi Jenő (1929), Lichtenstein László (1929), dr. Dukavits 
Vilmos (1929). 

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

Tanártagok: Rát* László (1926), dr. Mikler Károly (1926), Bancsó Antal (1929), dr. Hittrich 
Ödön (1929). 

Jegyző: dr. Mészáros Gyula (1929). 

B) A bizottságok névsora. 

1. 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, dr. Pesthy Pál, Sztehlo Kornél, dr. Szelényi Aladár, Tom-
csányi V. Pál, Okolicsányi Gyula, Ostffy Lajos, dr. báró Kaas Albert, dr. Rásó Lajos, Sárkány Béla ; 
b) póttagok : Radó Lajos, Pálmai Lajos, Wenk Károly, Blatniczky Pál, Dómján Elek. 

A magyar református egyház kiküldöttei : a) Rendes tagok : Benedek Sándor, dr. Bernáth Géza, 
dr. Darányi Ignác, dr. Ravasz László, Takács József, dr. Antal Géza, dr. Balogh Jenő, Kis József, 
dr. Segesdy Ferenc, Dókus Ernő, Janka Károly, Meczner Béla, dr. Révész Kálmán, dr. Baltazár Dezső, 
dr. gróf Degenfeld József, dr. Dóczi Imre, György Endre, dr. Kun Béla, Sass Béla, b) póttagok: Kiss 
Zsigmond, dr. Kovács J. István, dr. Huszár Aladár, - Medgyaszay Vince, Cziáky Endre, Dókus Gyula, 
dr. Révész Imre, Török Imre. 

II. Közoktatásügyi bizottság. 
1. a) Elnök és jegyző; 

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

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

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

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

Minden kiküldött az új választás bejelentéséig tagja a bizottságnak. 

III. Tanügyi bizottság. 

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor elnök (1929), Rátz László alelnök (1929), dr. Szigethy Lajos jegyző 
(1929), az egyházkerületek püspökei és felügyelői, továbbá dr. Hittrich Ödön, Mikolik Kálmán, dr. Böhm 
Dezső, Blatniczky Pál, dr. Zelenka Frigyes, Lahmann György, Reif Pál, Krug Lajos, Hollós János, Hanz-
mann Károly, Hamar Gyula, Vidovszky Kálmán, Kruttschnitt Antal, Uhrin Károly, Kiss Sándor, Balog 
István, Kardos Gyula, Adorján Ferenc, Gerhard Béla és dr. Bruckner Győző. 

IV. Vallástanítási albizottság. 

Elnök: Blatniczky Pál. Tagok: Bartos Pál, Csővári Géza, Balog István, Kardos Gyula, Krug Lajos, 
Ziermann Lajos, Reit Pál. Paulik János, Adorján Ferenc, Farkas Győző, Kemény Lajos, Vidovszky 
Kálmán. 

V. Theologiai bizottság. 

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

VI. Lelkészvizsgáló-bizottság. 

1. A bányai egyházkerületi osztály tagjai : Blatniczky 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, Mihálovics Samu, 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. Händl Vilmos, dr. Szlávik Mátyás, 

aulik János, dr. Vietorisz István, Dómján Elek ; póttagok : Draskóczy Lajos, Duszik Lajos, Tóth József 
ancsali). 

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, Csemez István, Tomcsányi V. Pál, dr. Händel Béla, dr. Mikler Károly, dr. br. Kaas 
Albert, Sztehló Kornél, dr. Rásó Lajos, Libertiny Arzén, dr. Sztranyavszky Sándor, dr. Félix Antal, 
Nendwich Andor, Kruttschnitt Antal, Tóth József, Dómján Elek, Takács Elek, Sárkány Béla, Balog 
István, Schöll Lajos, Draskóczy Lajos, 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, Jakabfi György, Duszik Lajos, Podhradszky János, Radó Lajos, 
Libertiny Arzén, dr. báró Kaas Albert Hanzmann Káról}'', Kovács Kálmán ; hivataluknál fogva tagjai : 
az egyetemes ügyész, dr. Rásó Lajos, az egyetemes főellenőr ; dr. Zsigmond}' Jenő, az egyetemes pénztáros, 
Bendl Henrik, az egyetemes ellenőr, Szelényi Gyula és dr. Szelényi Aladár, egyetemes főjegyző. 

IX Egyetemes számvevőszék. (1926.) 

Zsigmondy Géza és Dómján Elek elnöklete alatt : Földváry Elemér, Broschkó G. Adolf, Ajkay 
Béla, Benyó Vilmos, 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. Hrabovszky-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. Hnnfalvy-alapítványi bizottság. 

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

XIII. Egyetemes egyházi nyngdíjintézeti bizottság. 

Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és Geduly Henrik püspök elnöklete alatt : a kerületi 
elnökségek, továbbá a bányai egyházkerület részéről Bartos Pál, Libertiny Arzén, a dunáninneni egyház-
kerület részéről Laszkáry Gyula'és Wenk Károly, a dunántúli egyházkerület részéről Bancsó Antal és 
Németh Karoly, 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: Broschko G. Adolf és dr. Szigethy Lajos. 

XV. Luther-Otthon-szemináriumi bizottság. 

Az egyetemes elnökség elnöklete és dr. Mágócsy-Dietz Sándor ügyvezető elnöksége alatt a 
kerületi elnökségek, dr. Szelényi Aladár, dr. Rásó Lajos, dr. báró Kaas Albert, Rátz László, dr. Scholtz 
Oszkár, Bend! Henrik, Zsigmondy Dezső, Sándy Gyula, dr. Händel Béla és Kuthy Dezső. 

XVI. Egyetemes énekügyi bizottság. 

Kapi Béla elnöK, Pa}r Sándor (egyet, tanár, Sopron), Kirchner Elek (evang. kainagy, Győr), 
Sántha Károly (nyug. lelkész, Budapest), D. Kovács Sándor (egyet, tanár, Budapest), 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-alap bizottság. 

Dr. Zsigmondy Jenő és D. Raffay Sándor elnöklete alatt: Brcschkó G. Adolf, Duszik Lajos 
továbbá hivatalból dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész, Bendl Henrik egyetemes pénztáros és dr. Szelény 
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 
Rosènauer 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, Mihálovics Samu, Elischer Viktor, Papp Elek, 
dr. Zergényi Jenő, Pálmai Lajos, Stráner Vilmos, dr. Pröhle Károly, Krug Lajos, Zelenka Frigyes, 
dr. Mikler Károly, Paulik János, Adorján Ferenc, Gerhard Béla, Rákóczy István, Saguly János, dr. Szelényi 
Aladár, egyet, főjegyző. 

XXII. Külügyi bizottság. 

Az egyetemes elnökség elnöklete és D. Raffay Sándor ügyvezető elnöklete alatt : a kerületi 
elnökségek, dr. Szelényi Aladár, mint egyet, főjegyző, dr. Rásó Lajos, mint egyet, ügyész, dr. Pékár 
Gyula, dr. báró Feilitsch Berthold, dr. Eöttevényi Olivér, dr. Pröhle Vilmos, dr. Pröhle Károly, Ziermann 
Lajos, Kuthy Dezső, dr. Kirchknopf Gusztáv báró Podmaniczky Pál, Farkas Győző, dr. Leffler Béla. 
Ügyvezető főtitkár: dr. báró Kaas Albert. 

XXIII. Püspöki javadalmi földek kerületközi bizottsága. 

Az Egyetemes Felügyelő, a kerületi elnökségek dr. Szelényi Aladár egyetemes főjegyző, 
dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész, dr. Szmik Lajos bányakerületi ügyész, dr. Händel Béla dunáninneni 
kerületi ügyész, dr. Berecz Ábel dunántúli kerületi ügyész és dr. Vietórisz István tiszai kerületi ügyész. 
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