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A magyarországi ágostai hiív. evang. keresztyén egyház 
1926. évi november hó 11. napján megtartott 

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, egyháli és iskolai felügyelő és Geduly 

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

Az ülésen jelen voltak : 

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 Feilitzsch Berthold, az egyet, gyámint. 

vil. elnöke ; , . 
dr. Rásó Lajos, egyet, ügyész, 
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 ; 
D. dr. Pröhle Károly, a theol. fakult, dékánja ; 
Kuthy Dezső, egyet, nyugdíjint. ügyvivő ; 

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

lándori dr. Kéler Zoltán, dr. Zelenka Lajos, 
dr. Szelényi Aladár, dr. Polner Ödön ; 

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

Rátz László, dr. Hittrich Ödön, Bancsó Antal, dr. Mikler Károly. 

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. báró Kaas Albert, 
Landgraf János, Reil Lajos, Tolnay 
Kornél ; 

Bartos Pál, Blatniczky Pál, Bódy Pál, 
Broschkó G. Adolf, Kovács Andor, Krutt-
schnitt Antal, Saguly János, D. Szeberényi 
L. Zsigmond ; 

Sasskó Samu. 
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b) JegyzőkÖ 

Arató Frigyes, dr. Bikády Antal, dr. Haviár 
Gyula, Font Henrik, dr. Jeszenszky Elek, 
Kocziszky Mihály, dr. Konkoly Elemér, 
dr. Mikler Gusztáv, Mikolik Kálmán, dr. 
Németh Ödön, dr. Oravecz Ödön, Rose-
nauer Lajos, dr. Sailer Vilmos, Sárkány 
Ernő, dr. Scholtz Oszkár, Schulek János, 
dr. Tepliczky Aladár, dr. Vangyel Endre, 
dr. Zsigmondy Géza ; 
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Galle István, Gaudy* László, Geduly Lajos, 
Jeszenszky János, Kálmán Rezső, Kirner 
Gusztáv, Korén Márton, Noszkó István, 
Sárkány László, Sommer Gyula, Szűcs 
Gábor, Vidovszky Kálmán, 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 : 

I a) Megbízólevéllel : 

Dr. Händel Béla, dr. lándori Kéler Bertalan, 
Laszkáry Gyula, Okolicsányi Gyula, Rá-
kóczy István, Vetsey Ede, dr. Zelenka 
Frigyes ; 

Balog István, Horeczky Aladár, Kardos 
Gyula, Meskó Károly, Mihalovics Samu, 
Podhradszky János, Szekej András, Wenk 
Károly, Zimmermann János. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Draskóczy Lajos, br. Ivánka Géza, Kirchner dr. Csengődy Lajos, Králik Ervin, Horváth 
Gyula, dr. Krayzell Miklós, Veress Imre; Sándor, Révész Alfréd. 

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, Krúg Lajos, Mihály Sándor, 
dr. László Kálmán, dr. Zergényi Jenő ; 

Hanzmann Károly, Nagy Lajos, Németh 
Károly, Pálmai Lajos, Scholtz Ödön, 
Schöll Lajos, Zongor Béla; 

Arató István, Hollós János. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Ajkay Elemér, dr. Ajkay István, dr. Bertha 
Benő, dr. Berzsenyi Ádám, dr. Berzsenyi 
Jenő, dr. Brunner Emil, Bélák Endre, 
Bolemann Mihály, Csemez István, Dras-
kóczy István, dr. Hazay Árpád, dr. Halász 
István, dr. Kring Jenő, Lehner Vilmos, 
Mihlás Mihály, Mihály István, Mihály 
Gyula, Mesterházy Jenő, Rupprecht Antal, 
dr. Szentiványi Géza, dr. Veöreös Imre, 
Véssey Lajos, Vidos Dániel, dr. Grosch 
József ; 

Baldauf Gusztáv, Czipott Géza, Fábián Imre, 
Haniffel Sándor, Hering János, Horváth 
Sándor, Eősze Zsigmond, Frank Károly, 
Hérints Lajos, Horváth Olivér, Kovács 
Zsigmond, Mesterházy Sándor, Mód Ala-
dár, dr. Mohácsy Lajos, Müller Róbert, 
Németh Gyula, Németh Sándor, Szekeres 
Sándor, dr. Tirtsch Gergely, Varga Gyula, 
Vértesi Zoltán, Wágner 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 : 

Dr. Galánffy János, dr. Händel Vilmos, 
dr. Zsedényi Béla; 

Duszik Lajos, Krieger Mihály, Nemes Ká-
roly, Paulik János. 

Adorján Ferenc. 

Dr. Foltin Endre, Hostyák Albert, Kovács 
Pál; 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Farkas Győző, Hronyecz József, Ligeti Ede, 
Marcsek János, Turóczy Zoltán, Vietorisz 
László. 
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1. (Sz.) A Deák-téri tempjomban Geduly Henrik püspök által rövid prédikációval 1. 
megtartott istentisztelet 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! 

Beszélni szoktak az élet iskolájáról. A történelmet pedig az élet tanítómesterének 
nevezik. Valóban : iskola az élet s benne a történelem a bölcs tanítómester. A tanulók 
pedig mi, emberek, vagyunk: egyesek és közösségek. 

A történelemnek szemléltető a tanítási módszere. Bemutatja a multak eseményeit 
és azokból vonja le a következtetéseket, a felállított tételt multak történéseivel illusztrálva. 

A mi feladatunkat azonban nemcsak a tanítás meghallgatása és a levont következ-
tetéseknek, illetve szabályoknak, szellemi kincseink és értékeink közé való elraktározása 
képezi, de, mivel nemcsak multak szemlélői, hanem az életdráma szereplői is vagyunk, 
a nagy iskolamester fel is szólít minket, feleltet és azokban a különböző helyzetekben, 
amelyekbe az élet juttat, gyakorlatilag is bemutattatja velünk, hogyan tanulta meg kiki 
a leckéjét. Különös jelentőséggel bírnak ezen szempontból a különleges megpróbáltatások, 
amelyeknek életünk folyamán alávettetünk, mert, ^aki ezeket sikerrel állja meg, felsőbb 
osztályba lép, feljebb emelkedik a lépcsőzeten, amelyet a Mester maga, Jézus Krisztus, 
állított elénk azzal a kötelezéssel, hogy azon mind feljebb és feljebb igyekezzünk. 

Mily megnyugtató számunkra az a tudat, hogy az élet iskolájának fenntartója 
s a történelemnek, mint az életiskola tanítómesterének, megbízója, ellenőrzője és paran-
csolója ugyanaz, aki minket, embergyermekeit, ez iskolába" járat : mennyei Atyánk. Milyen 
megnyugtató számunkra a tudat, hogy az, akinek akaratából és akinek oltalma alatt az 
emberiség történelmének eddigi fejezetei, felvonásai lejátszódtak, amelyeket az életiskola 
tanítómestere csodálatos oktatófilm gyanánt perget le előttünk — ugyanaz, aki a mi 
életünk színjátékát is rendezi, irányítja. 

Mindennek tudata azonban nemcsak megnyugtatást tartalmaz számunkra, de felelős-
séget is ró reánk. A lelkünkbe vési a felelősségnek azt a tudatát, hogy attól, mennyire 
tanuljuk meg az élet iskolájában a leckét, mint játsszuk meg az élet nagy színjátékában 
szerepünket, nemcsak a magunk tökéletesbülése, vagy visszamaradása, nemcsak a magunk 
diadala, vagy tragédiája függ, de az is, hogyan tudunk megállani a végső számadás nap-
ján a nagy vizsgára váró Úr ítélőszéke előtt, aki abból a szempontból is megítél, milyen 
példát adtunk életünkkel utánunk következő nemzedékeknek, amelyek előtt a mi életünket 
fogja egykor a történelem oktatófilm gyanánt bemutatni. 

Súlyos a felelősség, mert nehéz viszonyok közé állíttattunk. Az ezen viszonyok 
közt való eligazodást lehetővé teszi számunkra a Gondviselés azáltal, hogy történelmi, 
nagy idők tanítását tárja fel előttünk. Ily történelmi, nagy idők emlékeit és tanításait vetíti 
lelki szemeink elé a most folyó év hármas jubileuma is : Mohács és az azt követett idők 
megelevenedő, szomorú emléke, valamint II. Rákóczi Ferenc születésének és a gályarabok 
szabadulásának 250 esztendős évfordulója. A mi szempontunkból elsősorban a gályarabok 
történetének eseményei tartalmaznak különösen gazdag tanítást, amelyet meghallgatni és 
követni mindazoknak, akikre vonatkozik, Isten rendelte, szent kötelesség. És éppen ezért 
én ennek a tanításnak szeretnék ma tolmácsa lenni a gályarabok szabadulása 250-ik 
jubileumi évére eső jelen egyetemes közgyűlésünk színe előtt és rajta keresztül mindazok 
számára, akiket e tanítás illet. 

I. 
• \ 

A gályarabok példáját elsősorban evang. egyházunkhoz, még pedig annak minden ténye-
zőjéhez, alkotmányos berendezkedésünk minden fokozatán, intézett intelemnek tekinthetjük. 

Mi kölcsönözte a gályaraboknak a rettenhetetlen hősiességet, amellyel síkraszálltak, 
a hajthatatlan következetességet, amellyel kitartottak, a krisztusi tűrőerőt, amellyel minden 
kínt és szenvedést elviseltek, a fenséges nyugalmat, amelyet mindvégig tanúsítottak, a 
boldog bizonyosságot, hogy kincsük, életük, nő- és gyermekük, bárha mind elvész, meg-
marad nekik a legfőbb jó, az istenországa?! — Mi volt .az a lelkükben lakozó, csodálatos 
erő, amelynek sugárzása glóriát von martíralakjuk köré?! A HIT! Az evangeliumi érte-
lemben vett hit ! Az a hit, amely nem bizonyos tanítások elhivése, hanem benső, egyéni 
meggyőződés, boldogító bizonyosság. Az a hit, amely, mert máskép nem tehet, kiáll és 
bizonyságot tesz, szembenézve, ha kell, a halállal is! 

Az intelem tehát, amely a gályarabok történetéből egyházunknak szól, a hitnek 
— a gályarabok ezen hitének — minél intenzívebb ápolására vonatkozik. Ennek a hitnek 
kultusza, ápolása és terjesztése adja meg az egyház létjogosultságát, amely feladat tel-
jesítése egyben az egyház fennmaradásának legbiztosabb záloga is. 

Nem lehet az evangelium egyházának egyetlen fokozata, nem lehet egyetlen intéz-
ménye, intézete, nem lehet egyetlen hivatala, nem lehet egyetlen funkcionáriusa sem, aki 

í* 
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1. magát ez alól kivonhatná, mert abban a pillanatban, amjnt ezen feladatok teljesítése elől 
elzárkózik, megszűnt a létalapja, önmaga mondotta ki maga felett az ítéletet. 

Ezen szempontból égető probléma a Theol. Otthon és a Lelkészképző Szeminárium 
kérdése, hogy lehessen olyan lelkésznemzedékjink, amely a gályarabok bátorságával, ha kell, 
a gályarabok martíromságával tudjon hitet vallani, bizonyságot tenni. Ezért kell minden 
áron Theol. Otthon és Szeminárium, még ha létesítésük nagy anyagi erőmegfeszítést 
jelentene is. Sajnos, az elmúlt esztendő sem hozta meg e téren az oly régen várt meg-
oldást, de az előkészítő lépések erős ütemben haladnak, és így megvan a biztató remény 
arra, hogy az elmaradhatatlan állami, valamint a remélt külföldi segéllyel és saját erőink-
nek a végsőkig való megfeszítésével az idei közigazgatási esztendő megérleli a kérdéseket 
és elvezet azok megvalósulásának stádiumáig. 

Ugyanezen szempontok teszik parancsoló kötelességünkké minden fokozatú tan-
intézeteinknek, legfelsőbb íokon Miskolcra menekült egyetlen jogakadémiánknak fenn-
tartását is. Az evang. jogásznemzedék is papinemzetség ugyanis, amely a jogszabályok 
és törvényparagrafusok rideg betűjén keresztül is evangelizál. 

Ezért nem szabad tanárságunknak és tanítóságunknak sem megfeledkeznie egy 
percre sem arról, hogy minden evang. tanintézet templom és minden evang. tanerő — 
prédikátor. Erre inti őket a gályarab-tanítók és tanárok martíromság által való bizonyságtétele. 

Ugyanezen szempontoknak és ugyanezen meggondolásnak kell áthatniok egyházi 
gyűléseinket még akkor is, ha tisztán közigazgatási kérdéseket tárgyalnának. Mert mi más 
az egyházi közigazgatás, ha nem az evangelium szolgája?! Amint azonban a gyűlés 
ellentétek szításának és egyenetlenkedések előidézésének színterévé sülyed, ítéletét vette, 
nincs többé szükség reá. 

Ugyanezen meggondolás teszi parancsoló kötelességünkké a belmisszió minél inten-
zívebb gyakorlását és a szórványhíveknek fokozott mértékben való gondozásbavételét. 

Hogy egyházunk minden fokozatán és minden tényezőjében minél inkább az evan-
gelium sáfára lehessen, hogy a változott viszonyok között olyan alkotmány bástyáit épít-
hesse meg, amely az új helyzetben a réginél jobban biztosítja ennek a legfőbb egyházi 
feladatnak a teljesítését, azért kell a zsinat. 

Ennél a pontnál nem hallgathatom el azon nézetemet, hogy a zsinat törvényhozása 
csak akkor lesz szerencsés, ha az többé-kevésbbé törvénybe iktatása lesz a kialakult jog-
gyakorlatnak, ha kodifikálása lesz az egyház közszellemében gyökeret vert reformoknak 
és tartózkodik oly változtatásoktól, amelyek nem állnak összhangban egyházunk sajátos 
történeti fejlődésével és nem természetes megnyilatkozásai lelkületének, és ha nem kívánja 
ridegen levonni az ország — mindnyájunk reménye szerint csak átmenetileg — változott 
területi viszonyainak konzekvenciáit jól bevált, élő organizációk esetleges megbolygatásával. 
A mandátum, amellyel a zsinati képviselők a zsinatra küldendők és a jelszó, amely a 
zsinat kapuja fölé irandó, csak ez lehet : ne feledd az evangéliumot, az evangeliumi hitet 
és az egymás megbecsülésében nyilvánuló keresztyéni szeretetet! 

Egyházunk jelene és jövője attól függ, hogyan szívleljük meg a gályarabok néma 
martíromságának hozzánk intézett e beszédes intelmeit. 

II. 

A gályarabok szabadulása 250 éves jubiláris évfordulójának nagyhorderejű alkalmi-
sága a magyar állam és a magyar nemzeti társadalom számára is fontos tanulságot jelent. 

Az az idő, amelyet gyászévtized néven ismer a történelem, gyászos volt nemcsak 
az evangélikus és a testvér református egyházra, de a magyar nemzetre nézve is. A gályarabok 
nemcsak az evangéliumi hitnek, a magyar protestantizmusnak, hanem a magyar nemzeti 
gondolatnak és így a magyar nemzet egyetemének is martírjai. Az idei jubileum félre-
érthetetlenül dokumentálja azt a nagy igazságot, hogy a protestantizmus fundamentális 
nemzetfenntartó erő, hogy a magyar nemzet és a magyar protestantizmus sorsa ebben a 
hazában elválaszthatatlanul összeforrt. E tekintetben, azt hiszem, elegendő röviden rámutatnom 
arra a történelmi tényre, hogy a nemzet szabadságharcainak megvívásához szükséges erőt 
sok tekintetben a protestantizmus szolgáltatta. 

Azon erő és erkölcsi érték tudatában, amelyet egyházunk az államra nézve a 
fentiekben vázolt szempontból is jelent, sajnálattal kell kifejezésre juttatnom azt az érzékeny 
csalódást, mely egyetemes egyházunkat a felsőházi javaslatnak a nemzetgyűlés közeli 
órákban megszavazott azon határozatával érte, hogy egyházunk részére a főrendiházban 
bírt 6 hellyel szemben csak 4 helyet biztosít. 

A megszavazott törvényjavaslatnak ezen intézkedése sajnálatos visszafejlődést jelent 
egyházunknak a főrendiházi törvénnyel biztosított volt jogállományában. A csalódás annál 
érzékenyebben érinti egyházunkat, mert a javaslatnak nyilvánosságra történt hozatala óta 
eltelt elég hosszú idő alatt minden kedvező eredményre reményt joggal nyújtó alkalmat 
és módot felhasználtunk egyházunk vezető férfiaival arra, hogy egyházunk e téren fennálló 
jogállományát biztosítsuk. 



A törvényjavaslatnak immár kétségtelenül törvényerőre emelkedő határozata előtt a 1 
törvénynek kijáró köteles tisztelettel bár, de nem a lélek derűs megnyugvásával, meg kell 
hajolnunk. 

Lehetetlen meg nem állapítanunk, hogy a jelen kultuszkormány részéről egyházunkkal 
szemben sok megértést és jóindulatot tapasztalunk, amit a lelkészi korpótléknak értesülésem 
szerint a következő költségvetési évre tervbevett újbóli folyósítása is örvendetes módon 
bizonyít. De lehetetlen ugyanekkor nem sérelmeznünk azt a kétségtelen tényt, hogy a 
törvénybiztosította teljes egyenlőség és viszonosság az egész vonalon még mindig nincsen 
kiépítve. Az egyenlőtlenség pedig egyenetlenséget vonhat maga után, az egyenetlenség 
viszont romlásra vezet, amint azt Mohács- szomorú példája is mutatja. 

Vétkes mulasztást követne el tehát mai közgyűlésünk egyházunk törvényes pozíció-
jával, egyházunk jövőjével és a gályarabok emlékével szemben, ha ezen állapot ellen óvást 
nem emelnénk és nem hívnók fel nyomatékosan az államhatalom figyelmét arra, hogy 
még nagyon sok és sürgős tennivalója van az 1848. XX. t.-c. fokozatos végrehajtása terén, 
amelynek létrejötte nem pillanatnyi hangulatnak, hanem a szabadsághősök és a gályarabok 
könnye, verejtéke, vére hullásának vívmánya, s amelynek végrehajtása eszerint az állam-
hatalom részéről nem kegy, hanem ellentmondást nem tűrő, eminens kötelesség. Nem 
akarok ugyan ezen kérdéssel kapcsolatban részletezésekbe bocsátkozni, de, úgy érzem, 
mulasztást követnék el, ha az anyagi gondok alatt roskadozó, újabban tekintélyes tanítói 
nyugdíjjárulékkal is sújtott gyülekezetekre gondolva, kifejezetten rá nem mutatnék az 
adócsökkentési államsegély eddiginél gyorsabb ütemben való emelésének múlhatatlan 
szükségességére. 

A magyar protestantizmus sorsa nem szűnt meg a független magyar állam létre-
jöttével egyet jelenteni a magyarság sorsával. Kívülről az elszakított részek létérdeküknek 
nem kedvező, más környezetbe jutott protestánsainak százezrei figyelik a csonka ország 
protestantizmusának állapotát, s a protestáns külföld is fokozott figyelemmel szemléli, mi 
történik itt értünk, vagy ellenünk. Ne tévessze szem elől az állam és a nemzeti társadalom 
idebent, hogy a protestantizmus, amely élő, meggyőződéses egyéniségeket állít csatasorba 
az Isten igéje és a józan ész fegyverével a destruktív irányokkal szemben, a nemzetvédelmi 
front egyik legfontosabb szakaszát alkotja. 

III. 

A gályarabok szabadulása jubileumának nagy alkalmából foglalkozva egyházunk és 
a hazai róm. kath. egyház egymásközti viszonyával, Szelepcsényi prímás szavai csengnek 
fülembe: „Én, mint magyar, irántatok részvétemet meg nem tagadhatom". 

Szelepcsényi prímás egyéniségével, a gályarabokkal szemben tanúsított eljárásával 
és egész politikájával ezen a helyen ezúttal nem akarok bővebben "foglalkozni, megállapítom 
azonban, hogy, amennyire nincs egyházunknak ilyen részvétre szüksége, annyira joggal 
vár el rokonérzést minden nemzetalkotó elemtől és testülettől ebben a hazában, tehát a 
hazai római katholicizmustól is. 

Jól tudom, hogy a római katholicizmust annak egész egyetemére érvényes dogmák, 
törvények és jogszabályok kötik. De tudom azt is, hogy az utóbbiak alól exemcióknak is 
van helye. Közismert tény, mint tett a magyar római katholikus püspöki kar a Ne temere 
kibocsátásakor Rómában lépéseket abban az irányban, hogy annak rendelkezései hazánk 
különleges felekezeti helyzetére való tekintettel hazánkat illetőleg ne érvényesíttessenek. 
Helyesen vélem ezen eljárást a róm. katholikus püspöki kar hazafias érzésén kívül bizonyos 
rokonérzés tényének is tulajdoníthatni. 

Annál fájóbban érinti azonban egyházunkat, hogy épp ma, amikor a legnagyobb 
lenne a szükség egymás kölcsönös megbecsülésére és testvéri támogatására, nemcsak hogy 
nem némulnak el, de ismételten felmerülnek egyes nem annyira hazai talajból táplálkozó, 
mint inkább valószínűleg kívülről jövő irányításra visszavezethető oly jelenségek, amelyek 
egyházunk méltóságát mélyen sértik és vallásos meggyőződésünket érzékenyen érintik. 
Ezen jelenségeket nem részletezem bővebben egyrészt azért, mert közismertek, másrészt 
pedig azért, mert még a látszatát is kerülni akarom annak, mintha ezek felsorolásával a 
helyzetet kiélezni szándékoznám. Annál nyomatékosabban kell azonban rámutatnom azon 
áldozatkészségre, fegyelmezett lelki emelkedettségre, amelyet az általunk komolyan kívánt 
felekezetközi, becsületes, testvéries békesség nagy eszméjének szolgálatában eddigelé hoztunk 
és amelyet — az egyházi érdek és önérzet köteles határain belül — a jövőben is meghozni 
hajlandók vagyunk. Tesszük pedig ezt abban a reményben, hogy a nemzet jól felfogott, 
egyetemes érdekei szempontjából a hazai római katholicizmus részéről hasonló meggon-
dolással találkozunk. 

E haza minden igaz és jó keresztyén honpolgárának hálás elismerésére számíthat a 
kultuszminiszter úr részéről tapasztalható azon fáradozás, amellyel az egyes keresztyén 
egyházak között mutatkozó félreértések kiküszöbölésére törekszik és a felekezetközi béke érde-
kében a kölcsönös méltányosság gyakorlására alkalmas légkört megteremteni igyekszik. 
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Nem hallgathatom el azon reményemet, hogy a köteles rokonérzésen kívül, — amely 
rokonérzés, és ezt kötelességemnek tartom ünnepélyesen kijelenteni, sorainkban minden 
keresztyén egyház, tehát a hazai római katholikus egyház iránt is megvan, — mondom, 
ezen köteles rokonérzésen kívül a keresztyénség jól felfogott, egyetemes érdeke is a hazai 
protestantizmus értékének elismerésére és megbecsülésére ösztönözi a hazai róm. katholi-
cizmust, mert a vallást és erkölcsöt romboló irányzatok, mint közös ellenség, szállnak 
hadba ellene és ellenünk az áltudomány vértezetébe öltözötten. Nem lehet tehát megvetendő 
fegyvertárs ebben a harcban a számban és eszközökben gazdag római katholikus egyházra 
nézve sem a kis Dávid, a számban ugyan megfogyatkozott, de bátor és erős magyar 
lutheránia, amely az evangélium fegyverét irányozza a christianizmus-ellenes tanok és 
irányzatok hatalmas Góliáthja ellen. 

IV. 

Egyházunk és a református testvéregyház viszonyának De Ruyter Mihály holland 
admirálisnak a szabadult gályarabokhoz intézett szavai szabnak irányt. „Látjátok, mondá, 
hogy titeket eltipor a közös ellenség és egyformán rosszul bánik veletek, ha ti egyetértés 
helyett versengtek egymással". 

A hazánk jelen szomorú helyzetében számban és erőben meggyengült protes-
tantizmusról fokozott mértékben helytálló ez a megállapítás. Közös a sorsunk ma is, 
aminthogy közös volt négy évszázad folyamán. A magyar protestantizmus, ha két testvér-
egyháza körében megbomlik az egyetértés, elveszett. 

Versengés csak egy tekintetben megengedett. Egymással versenyre kelve igyekezzünk, 
mint a reformáció szent értékeinek örökösei, azokkal sáfárkodni a magunk és nemzetünk 
javára és csorbíttatlanul adni tovább az ősöktől reánk szállt evangéliumot későbbi nemze-
dékeknek. Mindenik a maga sajátos hitvallási alapján és szervezetének keretei között, minél 
hatékonyabban fejtve ki a benne rejlő, sajátos erőket. 

Olyan versengés, mely lélekszám szerint osztaná a jogokat és tisztességet, nem is 
képzelhető el protestáns egyházak között s különöskép nem a mi hazánkban, amelynek 
története nem arányszám szerint hirdeti a hazai két protestáns egyház dicsőségét, és amelynek 
törvényei nem, mint kisebb és nagyobb evangélikus egyházat, hanem úgy ismernek minket, 
mint „evangelici utriusque confessionis". 

Helyesen vélem megállapíthatni, hogy az egyetértés megvan köztünk, és csak a 
fenti nemes értelemben vett versengés keltheti esetleg az ellenkezőjének látszatát olyanok 
előtt, akik nem a lényeg helyes megítélésére építik fel felületes véleményüket. 

Az egyetértés egymagában azonban még nem elegendő, miért is szükségesnek ítélném 
a testvériségnek, nem hitvallás dolgában kompromisszumos, hanem igenis a közös érdek-
védelemnek és egymás kölcsönös támogatásának intézményes biztosítását is. A gályarabok 
és De Ruyter admirális lelke szerint való lenne, ha ez a jubileum szolgáltatna indítást 
erre és e célból a szinte csak nevében élő Protestáns Közös Bizottságot élő szervvé épí-
tenők ki, olyanná, amely nemcsak ad hoc üléseket tart, hanem precízebb, szélesebb hatás-
körrel felruházva, rendszeres ülések tartására és rendszeres munka végzésére is kötelez-
tetnék a benne rejlő erkölcsi erőknek szélesebb körben való érvényre juttatása céljából. 

V. 

Az utolsó intelem, amely e gályarabok történetéből belehangzik e korba, egyházunk 
külföldi kapcsolatainak további kiépítésére irányuló buzdítás. 

Mi lett volna a gályarabok valamennyijének a sorsa, ha a külföldi testvérek figyelme 
feléjük nem fordul és közbelépése ki nem szabadítja őket?! Ugyanaz, ami jórészüké: 
halál. S mi lett volna a sorsa a hazai protestantizmusnak, ha a protestáns külföld nem 
áll őrt érdekei felett?! Pusztulás. 

Számban és erőben, hitben és tekintélyben akkor voltunk nagyok és gazdagok, amikor 
a világ protestantizmusának vérkeringésébe belekapcsolódva éltünk. Mennyi erő áradt éle-
tünkbe a közelmúltban is azon kapcsolatok révén, amelyek az összeomlás óta külföldi 
testvéreinkkel létesültek ! 

Félmillió lelket alig meghaladó szórványegyház vagyunk. Elszigetelten a lutheránus 
anyaszentegyház többi részeitől, csak megsemmisülés lehetne a sorsunk. Ujjongó örömmel 
üdvözöljük azért a lutheránus világgyűlés végrehajtóbizottságának elhatározását, hogy leg-
közelebbi ülését a jövő évi egyetemes közgyűléssel kapcsolatban körünkben tartja és itt 
készíti elő a második lutheránus világgyűlést. Azt várjuk ettől az üléstől és a világ-
gyűléstől, hogy belőlük regeneráló erő áradjon megcsonkított egyházunk ereibe. Viszont 
mi a bennünk élő és ható speciális erőket, amelyek négy évszázad nehéz próbáit kiállották 
és azokban megedződtek, készséggel bocsátjuk a nagy lutheránus köz rendelkezésére és 
munkálunk közre azzal a világlutheránizmus szent ügyének előbbvitele érdekében. 
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Szándékunk azonban nemcsak arra irányul, hogy a lutheránus világ megmozdu- 1. 
lásaiból vegyük ki a magunk részét, de bele akarunk kapcsolódni mindazokba a protestáns 
világmozgalmakba, amelyeknek célja : a reformáció örökének ápolása és terjesztése, az igaz 
evangéliumi érdekek védelme és érvény re juttatása a világon. Ebből a szempontból köszöntjük 
nagy örömmel a „Nemzetközi Protestantizmust Védő Szövetség" azon elhatározását, hogy 
negyedik kongresszusát 1928-ban Budapesten tartja meg. 

Ezekben foglaltam össze, mint a gályarabjubileum izenetének tolmácsa, a gálya-
rabok történetéből folyó tanulságokat. 

Nem fejezhetem be elnöki megnyitómat anélkül, hogy — emlékük iránti tisztelet 
jeléül felállásra híva fel a közgyűlés igen tisztelt tagjait — fel ne olvassam a hithősök 
névsorát. Láni György, Simonides János, Masnicius Tóbiás, Gócs Mihály, Edwi Illés 
Gergely, Borhidai Miklós, Mazári Dániel, Trifkovics János, Paulovics Mihály, Miskolczi 
Mihály, Huszti Mihály Kórodi János, Szecsei János, Füleki István, Szilvási István, Bugány 
Miklós, Leporini Miklós, Nikléczi Boldizsár, Nikléczi Sámuel, Turóczi Végh András, Zsédenyi 
István, Steiler Tamás, Séllyei István, Kocsi Csergő Bálint, Harsányi István, Czeglédi Péter, 
Bátorkeszi István, Sajószentpéteri Márton, Alistáli György, Kálnai Péter, Karasznai Mihály, 
Komáromi Sülye István, Köpeczi Balázs,'Körmendi György, Otrokocsi Flóris Ferenc, Szalóczi 
Mihály, Szodói Balogh András, Szimódi János, Újvári János, Jablonczai János, Simonyi Péter. 

Szálljon áldás emlékükre. 

A kegyelet ezen aktusa hiányos lenne, ha meg nem emlékezném azokról a haló 
poraikban is áldott patrónusokról is, akik a gályarabok sorsa enyhítése és szabadulása 
érdekében fáradoztak, illetve őket szabadulásuk után körükbe fogadták. Ezek voltak: De 
Ruyter Michiel Adriaenson tengernagy, a szabadító, Weltz György, Weltz Fülöp, nápolyi 
polgárok, Zaffius Miklós, velencei orvos, Frigyes Vilmos, brandenburgi választófejedelem, 
Braunschweig-Lüneburg hercege, II. Károly, angol király, György, szász választófejedelem, 
De Haen János, hollandi helyettes tengernagy, Viseth Aegidius, a holland hajóhad lelkésze, 
Vesthovius, Ruyter tengernagy lelkésze. 

Menhelyet adtak a bujdosóknak: Német-, Angolország, Svájc és Hollandia egyes 
rendei és városai. 

Hálás kegyeletünk őrizze emléküket. 

Indítványozom, hogy e glóriás névsort örökítse meg mai közgyűlésünk hálás kegye-
lete jeléül jegyzőkönyvében. A gályarabok jóltevői országainak egyházaihoz intézzen a köz-
gyűlés ünnepélyes megkeresést, biztosítva őket arról, hogy a jólte'vők emlékét egyházunk 
kegyelettel őrzi és áldja. A nemes holland nép budapesti képviselőjének, a holland követ-
nek az egyetemes közgyűlés elnöksége maga adja át a közgyűlésnek Vilma holland 
királynőhöz intézendő hálafeliratát és tolmácsolja előtte a magyar evangélikus egyház 
háláját és rokonszenvét azért a bátor és nagylelkű, testvéries ténykedésért, amelyet Hollandia 
gályarabjaink kiszabadításával a szenvedő magyar protestantizmus iránt tanúsított. 

Indítványozom továbbá: iktassuk közgyűlésünk jegyzőkönyvébe a mohácsi vész 
gyászos emlékét is, hálával az isteni gondviselés iránt, amely mindeneket jórafordító hatal-
mával megengedte, hogy ebből a nemzeti szerencsétlenségből is legyen feltámadás, amint-
hogy az isteni gondviselés iránti rendíthetetlen hittel lelkünkben mostani szerencsétlen 
helyzetünkben is hiszünk — a nemzeti hiszekegy szavai szerint: „Magyarország feltáma-
dásában". 

Indítványozom végül, hogy a nagy szabadsághős, II. Rákóczi Ferenc, emlékének is 
szenteljen egy lapot közgyűlésünk születésének 250-ik jubileumi esztendejében, haló poraira 
is áldást esdve az evangélium Istenétől mindazért, amit az evangéliumi vallásszabadság 
érdekében küzdött és szenvedett. 

* * * 

Azzal a kívánsággal zárom megnyitómat és nyitom meg Isten nevében az 1926. évi 
rendes egyetemes közgyűlést, hogy annak hangját, tárgyalásait és határozatait hassa át és 
irányítsa a hármas jubileum szelleme, különösen az a szellem, amely a gályarabok lelkéből 
árad felénk. 

Az egyetemes közgyűlés nagy érdeklődéssel és meghatottsággal hallgatván 
a mély hitet sugárzó és súlyos igazságokat tartalmazó megnyitóbeszédet, azt egész 
terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvétetni rendeli, a gályarabok emlékének pedig 
felállással áldoz. 
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3. 2. (Sz.) Egyetemes felügyelő — a jegyzői kar azon bejelentése nyomán, hogy az 
egyházkerületek küldöttei kellő számú megbízólevelet mutattak be és hogy a határozat-
képes számban megjelentek jegyzéke összeállíttatott — közgyűlést megalakultnak jelenti ki. 

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

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

3. (Sz.) Egyetemes felügyelő ezután beterjeszti és felolvastatja következő hivatalos 
évi jelentését: ' « 

A folyó év, amelynek hármas jubileumával elnöki megnyitómban foglalkoztam, még 
egy korszakos jelentőségű esemény emlékét eleveníti meg. Ez idén volt ugyanis félszázados 
jubileuma annak az egyházunk, sőt az egész hazai protestantizmus életére nézve döntő 
kihatású eseménynek, hogy a poraiban is áldott báró Baldácsy Antal vagyonát alapítványul 
adta a hazai protestantizmus javára. Ennek az eseménynek megelevenedő emléke mellett 
nem mehet el egyetemes közgyűlésünk anélkül, hogy a kegyes alapítványtévő emlékét 
jegyzőkönyvében meg nem örökítené azon imádságos kívánsággal, vajha hatna az ő példája 
termékenyítőleg, és annak nyomán virágoznék fel minél jobban az evangelium ügye ebben 
a hazában. 

Mindezen jubileumok gazdag tanítással, értékes irányítással szolgálnak számunkra. 
A mohácsi évforduló az egyetértés ápolására int, II. Rákóczi Ferenc születésének harmad-
félszázados jubileuma egyházunk jogaiért, igazságáért és szabadságáért való síkraszállásra 
lelkesít, a gályarabok példája a hitben való hűséges megállásra buzdít és fokozott mértékben 
irányozza figyelmünket a kölföldi testvérekre. A Baldácsy-jubileum pedig arra tanít, hogy 
tudjunk és akarjunk az egyházért javakat is áldozni, nemcsak jelenét, de jövendő fenn-
maradását is szem előtt tartva és munkálva. 

Első helyen áll a zsinatelőkészítés munkája. Ez az elmúlt év folyamán eljutott 
csaknem teljesen a befejezés stádiumáig. Mind az albizottságok, mind a bizottság plénuma 
— és ezért különös hála illeti a referens és albizottsági elnök urakat — nagy és kiváló 
eredményeket felmutató munkát végeztek. Az alkotmánytervezet I., II., III. és IV. részének 
a javaslata teljesen készen áll, az V. és VI. része szintén csaknem teljesen elkészült s a 
bizottság plénumában való letárgyalását várja. A négy első rész nyomtatásban is megjelent, 
a két utolsó részt is szándékom kinyomatni, hogy rendelkezésére álljon a zsinati bizottság 
minden tagjának, s az egyházi nyilvánosság minél szélesebb rétegei is betekintést nyer-
hessenek abba. Örömmel állapítom meg, hogy a békéscsabai egyházközség szívesen még-
újította a zsinatnak Békéscsabára történt meghívását. 

A zsinat által leendő kodifikálásra vár a katona-gyülekezetek ügye is, amely kérdésben 
az elmúlt évben több tanácskozás és iratváltás folyt egyházunk kebelén belül, valamint a 
tábori püspök úrral és a református testvéregyházzal is. Ez az ügy külön közgyűlési 
pontot képezvén, vele itt bővebben nem foglalkozom. 

A földbirtok-novella alapján a kerületeknek a püspöki javadalom céljaira juttatandó 
földbirtokok ügye lassan halad. Ezúttal ugyan már azt jelenthetem, hogy a bányai egyház-
kerületen kívül a dunáninneni egyházkerület is megkapta az őt megillető földbirtokmennyiség 
nagy részét, amelynek rendeltetési célját, amely az ítéletből nem tűnt ki, az Országos 
Földbirtokrendező Bíróság pótvégzésben precizírozta, ellenben a dunántúli és tiszai 
egyházkerületek ezirányú igénye többszöri tárgyalás ellenére sem nyert még kielégítést. 
E tárgyban, valamint az egyházközségek és intézmények földbirtokhozjuttatása érdekében 
és a juttatás feltételeit illetőleg is többrendbeli felterjesztést tettem ez évben is — a kérdésnek 
megvitatása után és részben a református testvéregyházzal egyetértésben — a kormányhoz 
és az Országos Földbirtokrendező Bírósághoz. Mindezeket illetőleg azonban pozitív ered-
ményekről, sajnos, nem áll módomban beszámolni. 

Tekintve, hogy a protestáns közös bizottság összeülésére a földbirtokkérdés szolgál-
tatta ez évben az egyetlen alkalmat, itt mutatok rá arra, milyen nagy horderejű lenne 
protestáns egyházainknak a protestáns közös bizottság útján való közös állásfoglalása 
minden egyházainkat kölcsönösen érdeklő kérdésben. Már elnöki megnyitómban hang-
súlyoztam, milyen fontosságot tulajdonítanék a protestáns közös bizottság kiépítésének. 

Itt csak azt állapítom meg nagy örömmel, hogy Sztehló Kornél tb. egyetemes 
főügyész úr, mint a közös protestáns bizottságnak nagyértékű munkát kifejtett előadója, 
megírta annak történetét, feldolgozva eddigi munkájának egész anyagát. A kiadás fele 
költségét a református testvér-egyház, felét, mintegy 8,000.000 koronát, pedig egyetemes 
egyházunk terhére én'vállaltam. Ez összeg fejében a kiadandó mű 500 példánya egyházunkat 
illeti. Azt hiszem, e mű megjelenése fokozott mértékben irányítja a figyelmet a bizott-
ságra és fokozott mértékben ismerteti el annak szükségességét és fontosságát. A jeles 
szerzőt nemcsak honorárium nélkül végzett. fáradságos munkájáért, de azért is hálás 
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elismerés illeti, hogy, a bizottság iránti érdeklődést fokozva, az általam oly szükségesnek 3. 
ítélt kiépítés és hatáskörrel való felruházás érdekének is felbecsülhetetlen szolgálatot tesz. 
Itt említendő meg Sztehló Kornél tb. főügyész úrnak az a hálára kötelező ténye is, hogy 
egyetemes könyvtárunk részére több értékes, nagyrészt e tárgykörbe vágó művet adomá-
nyozott. — Indítványozom, mondjon érte közgyűlésünk hálás köszönetet. 

A non possumus álláspontjára helyezkedvén, sikerült annak a veszélynek az elhárítása, 
amely a kormány, körében felmerült, a jogakadémia, mint főiskolatípus, megszüntetésére 
vonatkozó tervvel kapcsolatban az eperjesi kollégium Miskolcon működő jogakadémiájának 
létét fenyegette. Erészben az illetékes tiszai egyházkerület elnöksége, különösen is Geduly 
Henrik püspök úr, elismerésreméltó, buzgó tevékenységet fejtett ki. 

Egyházunk különböző címeken élvezett államsegélyeinek és a lelkészi korpótléknak 
méltányos emelése tárgyában többrendbeli írásos és élőszóbeli érintkezésem volt a kormány 
illetékes tényezőivel, amelyek részéről kétségtelen jóindulatot és megértést tapasztaltam. 
Azt az Ígéretet nyertem, hogy az ország nehéz pénzügyi helyzetében is Részek a lehetőség 
határáig elmenni egyházunk jogos igényeinek kielégítésében. Kértem a hadikölcsön valori-
zálását is. 

A lelkészek rendkívüli államsegélyének megszüntetése következtében az egyetemes 
misszionáriusi államsegélyek is veszélyben forogtak, de idevonatkozó felterjesztésemnek, illetve 
az azt megelőzött élőszóbeli tárgyalásoknak meglett a kedvező eredménye, mert egyetemes 
egyházunk meghagyatott azok élvezetében, mégpedig oly kép, hogy a rendkívüli segélyek 
kongruává minősíttettek. 

Felterjesztéssel fordultam a kormányhoz — Kapi Béla püspök úr kezdeményezé-
sére — az egyháztársadalmi egyesületek alapszabályainak jóváhagyása kérdésében, kérve, 
hogy azokra ne kívánhassanak a közigazgatási hatóságok belügyminiszteri jóváhagyást. 

A szarvasi nőszövetség felkérése alapján nagypéntek országos ünneppé nyilvánítása 
iránt a kormányhoz felterjesztéssel éltem. 

Ugyancsak felterjesztésben szorgalmaztam, még pedig a református testvér-egyházzal 
egyetértésben, hogy a zeneakadémián protestáns egyház-zenei tanszéket is állítsanak fel. 

A budapesti királyi törvényszék egy sajtóperben hozott ítélete és annak indokolása 
egyházunkra nézve sérelmes minősítést tartalmazott, kimondva, hogy az evangélikus egyház 
közgyűlésére nem vonatkozik a sajtótörvény 44. §-ában megállapított védelem, s így egyházi 
alkotmányunk köztörvény jellegét kétségbe vonta. Jelenthetem azonban, hogy a kir. tábla a 
közeli hetekben az ítélet megváltoztatásával ezt a sérelmes minősítést korrigálta. 

A mult évben felterjesztésben kértem az igazságügyminiszter urat, szervezzen 
tárcája terhére országos evang. börtönmisszionáriusi állást, azonban e kérdést, fedezet 
hiányában, nem tartotta teljesíthetőnek. Most a miniszter úr írt le a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr útján a letartóztatottak lelkigondozása és a szabadult foglyok munkába-
állítása ügyében. Válaszfelterjesztésemben megismételtem a börtönmisszionáriusi állásra 
vonatkozó kérésemet. 

A fogházmisszió elnökének, dr. Nagy Emiiné úrnőnek, felkérésére körlevélben fel-
kértem a püspök urakat, hogy az esztendőnek egy meghatározott vasárnapján történjék a 
templomi igehirdetés keretében megemlékezés a börtönmisszió munkájáról s a befolyó 
offertórium fordíttassék a protestáns fogházmisszió céljaira. Javasolom, határozzon az 
egyetemes gyűlés ilyen értelemben és jelölje ki e célra a III. adventi vasárnapot, amelyet 
perikopa-evangeliuma erre különösen alkalmassá tesz. 

Arra is kértem körlevélben a püspök urakat, hogy a reformáció emlékünnepét meg-
előző vasárnapra rendeljék el kerületük templomaiban a bibliaterjesztés fontosságáról s a 
bibliatársulat áldásos munkájáról való megemlékezést, a befolyó offertóriumot pedig bocsássák 
rendelkezésemre oly célból, hogy azt eljuttathassam a Brit és Külföldi Bibliatársulat központ-
jának, amely a bibliát nagy áldással terjesztette hazánkban mindeddig anélkül, hogy emez 
áldásos munkájában eddig anyagi áldozattal támogattuk volna. Kérem a biblia-vasárnap 
említettem napon és módon való megünneplésének elrendelését. 

Körlevélben kértem D. Raffay Sándor püspök úr felkérésére a tábori püspök urat 
és a püspök urakat, hogy a háborús vonatkozású 'emlék-istentiszteletek katonai jellegüknél 
fogva a tábori lelkészet által láttassanak el, viszont a gyülekezetek templomai bocsáttas-
sanak e célra rendelkezésre, természetesen úgy, hogy a gyülekezet rendes vasárnapi isten-
tisztelete ezáltal hátrányt ne szenvedjen. 

Egy hivatalbalépésem előtti időből származó, terhes üg}' kedvező elintézéséről is jelen-
téssel tartozom. A volt selmeci lyceum tanárai illetményeinek egyházunk akkori vezetői által 
egy selmeci pénzintézet útján eszközölt kifizetésével kapcsolatban cirka 163,000 cseh koronányi 
teher és kamatainak összege várt kiegyenlítést. Sikerült azonban, különösen is dr. Rásó 
Lajos főügyész úr lekötelező buzgólkodása révén, ezt az ügyet úgy rendeznünk, hogy a 
rendezés mindössze mintegy 40 millió korona terhet fog jelenteni az egyetemes egyházra nézve. 

Az egyetemes levéltár kezelésének kérdése is kedvező megoldást nyert. A bánya-
kerülettel egyetértésben, amelynek levéltára már évek óta az egyetemes levéltár előszobájában 
van elhelyezve, havi egymillió illetménnyel, amelyből 400,000 koronát D. Raffay Sándor 
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3. püspök úr vállalt a bányakerület részéről, munkába állítottam egyet, levéltárosi minőségben 
dr. Scholtz Oszkár urat, mai közgyűlésünk jóváhagyását előfeltételezetten és azt ezennel 
kérve. Az új levéltáros már hónapokkal ezelőtt megkezdte és dicséretes buzgósággal 
folytatja működését. 

A napisajtónak egyházi vonatkozású hírekkel való ellátása tárgyában szerződést 
kötöttem egy kőnyomatossal, ami havi 1.500,000 korona terhet jelent az egyet, egyházra 
nézve. A kérdés nagy fontosságára tekintettel kérem a szerződés jóváhagyását. 

A mult évi közgyűlés 38. jkvi pontjával kapcsolatban szükségesnek ítélem annak 
megállapítását, hogy a Transoscius énekes-könyv magyar nyelven leendő kiadásának terve 
tévedésből tüntettetett fel a jegyzőkönyvben úgy, mintha azt a kormány kezdeményezte 
volna. Egyházi részről volt ez egy régi terv felelevenítése, amelynek, mint sok másnak, 
a megvalósításához a kormány támogatását én kértem. 

Szükségesnek tartom még jelentésem e részében dr. Kirchknopf Gusztáv bánya-
kerületi lelkész úr kezdeményezésére felvetni a kérdést, vájjon nem lenne-e majd célirányos 
a pengővalutára való áttéréssel kapcsolatban az anyakönyvi kivonatok kiállítási díjának 
egységes rendezése. 

Az egyetemes törvényszék az elmúlt év folyamán két ízben tartott ülést. Nagy Lajos, 
volt gyúrói lelkész, perújítási fegyelmi ügyében végzést hozott, Varjú József beledi tanítót, 
a ker. törvényszék ítéletét némi változtatással helybenhagyva, hivatalából való elmozdításra 
ítélte, Takács Zoltán, tabi tanító, fegyelmi ügyében az egyh. ker. törvényszék ítéletét 
helybenhagyta, Majba Vilmos lelkésznek a pesti magyar egyház elleni újított perében a 
dunántúli kerületi törvényszéket delegálta és dr. Haviár Gyula ügyében a II. fokú ítéletet 
helybenhagyta. 

Az elmúlt esztendő közigazgatási és törvénykezési munkája után, amelynek során 
Isten segítségével több fontos kérdést sikerült rendeznünk, és sok jövőre kiható jelentő-
ségű eszme vetődött íel s jutott a megérlelődés stádiumába, első helyre a lelkészképzés 
kérdését teszem, amelynek egyházunk jelene és jövője szempontjából a legnagyobb a 
fontossága. 

Örvendetes tényként kell itt elsősorban is megállapítanom azt a benső harmóniát, 
amely a theológiai fakultás és egyházunk között fennáll, s amelynek több örvendetes meg-
nyilatkozását hozta a lefolyt munkaév is. Ezért különösen hálásak lehetünk Stráner Vilmos 
prodékán úrnak, aki a mult tanévvel megvált dékáni tisztétől. Nevét nemcsak azzal írta 
be az evangélikus lelkészképzés történetébe, hogy ő volt az evangélikus hittudományi 
kar első dékánja, de azzal is, hogy ő volt az, aki az első akkordját adta meg annak a 
harmóniának, amelynek folytatását a jövőtől várjuk. ígéret erre nézve D. dr. Pröhle Károly 
fakultási dékán úr személye, aki e tanévvel a fakultás vezetésében következett. Amikor 
Stráner Vilmos prodékán urat, mint dékánt, hálás elismeréssel búcsúztatom, D. dr. Pröhle Károly 
dékán urat reményteljes várakozással köszöntöm, s hogy a várakozásban nem csalatkozunk, 
arra nézve garancia eddigi egyházi és tanári múltja, egész theológiai iránya és felkészült-
sége, melynek legszebb méltánylása az a tény, hogy ar leipzigi egyetem őt tiszteletbeli 
doktorrá választotta. Ebben az őt ért kitüntetésben a magyar lutheránia megbecsülését is 
látom. S hogy ő nekünk ilyen megbecsülést szerzett, azért is övé a hála a meleg üdvözlés 
mellett, amellyel ez alkalomból köszöntjük. 

A fakultással való harmonikus együttműködést fokozza a püspök urak soros vizsga-
elnöksége is. Geduly Henrik püspök úr, rangban legidősebb' püspökünk, akadályoztatása 
miatt Kapi Béla püspök úrnak adta volt át az elsőbbséget, majd ő maga vette kézbe a 
vizsgaelnöki tisztet, amelyet ezidőszerint betölt. Érdemes munkájuk méltán tarthat igényt 
elismerésre. A fakultás ezidei megnyitó ünnepén Kaas Albert báró úr képviselte egyetemes 
egyházunkat, akinek eme ténykedéséért ezúton is köszönetemet nyilvánítom. 

Az egyházi éneknek és zenének, különösen is Bach művészetének theológusainkkal 
való megismertetése érdekében felvettem az érintkezést a fakultással. A fakultás tanárainak 
pedig készséggel voltam segítségére a kormánynál, hogy lelkészi szolgálati éveik tanári 
szolgálatukba beszámíttassanak. 

A theológusok tanulmányainak anyagi terheit megkönnyítendő, a mult tanév II. fél-
évére 24, e tanév I. felére pedig 25 millió korona tandíjsegélyt engedélyeztem. Itthon és 
külföldön theológusok részére ezenfelül összesen 7 millió korona segélyt adtam, amelyhez 
hozzájön még az a tekintélyes összeget reprezentáló külföldi tanulmányi segély, amelyet 
a közös protestáns segélyezőbizottság révén a zürichi Zentralstelle juttatott tanulmányaikat 
külföldön folytató theológusaink részére és általában tudományos theológiánk nívójának 
emelésére. 

A fakultás munkája azonban igazán eredményes az egyház és a tanári kar minden 
fáradozása mellett is csak akkor lehet, ha megvan annak legfőbb előfeltétele: a fakultás 
alkalmas elhelyezése. Ebben az irányban is több ízben jártam el a kormány illetékes körei-
nél, de mindezideig az óhajtott eredmény nélkül. A soproni lyceum néhány szűkös terme, 
amelyre a lyceumnak magának is égető szüksége van, nemcsak hogy a célhoz nem méltó, 
de a feladatnak is semmikép meg nem felelő otthon a fakultás számára. Különösen nem 
ma, amikor a szokott 12 helyett 32 elsőéves theológus iratkozott be a fakultásra. Nem 
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tudom azért elég nyomatékosan kérni erről a helyről is a kultuszkormányt, hogy, a lehető-
ség végső határáig elmenve, vigye ezt a rég vajúdó kérdést kedvező megoldásra. 

A theológus otthon ügyének halasztást nem tűrő rendezésénél is számítunk a 
kormány megértő segítségére. Az eddig a soproni gyülekezet árvahazában sem kedvezően 
elhelyezett otthon a most folyó tanévvel, a gyülekezetnek magának is szüksége lévén az 
épületre, onnan nagyrészt kitelepíttetett. A theológus ifjúság nagyobb része most magán-
házakban lakik. Helyzetén nem sokat lendít sem az a 30 millió korona lakbérsegély, amelyet 
egyetemes egyházi forrásból, sem az a 15 millió koronás lakbérsegély, amelyet a nép-
jóléti miniszter úr 20 millió koronás adományából neki juttattam, (további 3 millió a 
Luther Otthonnak, 2 millió korona pedig a protestáns diákmenzának jutott), amelyért a 
népjóléti miniszter úrnak köszönettel adózunk. Ugyanoly keveset segíthetett az ifjúság 
helyzetén a mult félévben javára általam folyósított 10.000,000 korona élelmezési segély. 
A szuplikáció tervbevett újbóli bevezetése sem hozhat helyzetében könnyebbülést és főképen 
nem kárpótolhatja az ifjúságot azokért a fontos nevelési előnyökért, amelyeket számára 
csak az otthon biztosíthat. 

Az otthonépítés elodázhatatlan szükségesség, ezért ajánlottam az adakozást és gyűj-
tést körlevélben a püspök urak meleg pártfogásába. Ezért láttam el ajánló záradékkal a kibocsá-
tott, adakozásra szóló felhívást. Ezért éltem ismételt felterjesztésekkel a vallás és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz az otthonépítés érdekében, amely felterjesztéseimnek 10 esztendőre évi 
40 millió korona engedélyezése lett az eredménye. Ezért fogadtam és köszönöm meg olyan 
mélyen átérzett hálával Sopron városának nagylelkű elhatározását, hogy 1600 négyszögöl 
területű telket, továbbá nagymennyiségű anyagot ajánlott fel az építkezéshez. Sopron sza-
bad királyi városnak ez a ténye egyetemes egyházunkat őszinte hálára indítja. 

Indítványozom, hogy az otthonépítés ügyének hathatós előmozdításáért a kultusz-
miniszter úrnak, valamint Sopron városnak is szavazzon köszönetet a közgyűlés, nem-
különben a népjóléti miniszter úrnak is, aki kérésemre egy milliárd korona építkezési köl-
csönt volt kegyes engedélyezni. 

A lelkészi pályára lépők nagy száma azt mutatja, hogy egyházunkban nem fenyeget 
a lelkészhiány veszedelme. Egyetemes közgyűlésünknek kell ma mindenképen gondoskodnia 
arról, hogy ez az új lelkészi generáció megfelelő lelkészi nevelés mellett valóra is tudja 
majd váltani a hozzá fűzött reményeket. 

Ugyanezen szempont juttatja előtérbe a szeminárium létesítésének a kérdését. Ebben 
az egyetemes közgyűlés már állást is foglalt volt, de a szükséges anyagi eszközök híján 
a szeminárium felállítása mindeddig nem bizonyult keresztülvihetőnek. A vezető személye, 
megfelelő dotálásának előteremtése, az ifjúság elhelyezéséről és ellátásáról való gondos-
kodás azok a nehézségek, amelyekkel eddig nem sikerült megküzdenünk, azok a szük-
ségletek, amelyeknek fedezete ezidőszerint nincs biztosítva. Intézményt létesíteni anélkül, 
hogy fenntartása pénzügyileg biztosítva lenne, sem az egyház tekintélyével, sem pedig a 
józan ész előrelátásával össze nem egyeztethető. 

A szeminárium felállítása a Luther-Otthonnal kapcsolatban vétetvén kombinációba, 
tárgyaltam szakértőkkel a Luther-Otthon épületének egy emelettel való megnagyobbítta-
tása, illetve az épület mai elrendezésének más beosztása tárgyában. Az utóbbi anyagi 
áldozatokkal megoldható lenne. Fedezet is van rá a szeminárium céljaira kapott amerikai 
segélyben. De csak úgy vihető keresztül, ha a jelenlegi igazgatói lakás alakíttatik át, viszont 
annak céljaira bérházunkban lehetne megfelelő lakást szabaddá tennünk. Ez pedig a lakások 
1927. évre várható felszabadulásával kapcsolatban következhetik csak be. Ha azonban a 
helyiség kérdése rendeződnék is, még mindig nyilt kérdés maradna a szeminárium veze-
tője fizetésének és az ifjúság ellátásának a fedezése. 

Mégis mindenképen azon kell lennünk, hogy a szükséges eszközöket áldozatok árán 
is előteremtsük, hogy a szeminárium felállítható és felállíttatván, az az intézmény lehes-
sen, amely feladatának meg tud felelni és valóban arravaló lelkészeket képez az evan-
gélium szolgálatára. 

A Luther-Otthon új szabályzata mai közgyűlésünk asztalán fekszik. Megalkotásáért 
és általában az Otthon fokozottabb és célirányosabb munkájáért igaz köszönet és elismerés 
illeti a Luther-Otthon-szemináriumi bizottság nagybuzgóságú és kiváló pedagógiai képes-
séggel megáldott ügyvezető elnökét, dr. Mágócsy Dietz Sándor urat, akivel szemben, indít-
ványozom, fejezze ki a közgyűlés is háláját és elismerését. 

Főiskolai ügyekről lévén szó, itt kell megemlékeznem a miskolci jogakadémia műkö-
déséről. Rámutatok arra az élénk tudományos életre, amely a jogakadémián folyik. 
A tanári kar irodalmi munkássága valóban figyelmet érdemel. Főkép kiemélendőnek tartom 
a jogakadémia dékánjának kiváló tevékenységét, akit a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjává választatott meg s aki Svédországban utaztában a magyar lutheránia meleg-
szívű barátjának, Söderblom svéd érsek úrnak, figyelmét elismerésreméltó módon felhívta 
jogakadémiánkra. Nem maradhat említés nélkül a tanári karnak az a gondossága sem, 
amellyel a jogakadémia ifjúságát különböző célú és feladatú egyesületekbe tömöríti és 
munkáját irányítja. 

2 * 
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3. Örvendetes pezsdülés észlelhető középiskolai tanárságunk és így középiskoláink éle-
tében. Az evangélikus tanáregyesület értékes évkönyvet adott ki. A közeli napokban pedig 
megkapta az engedélyt tanügyi közlönyének kiadására, minek érdekében én is interveniál-
tam és amelyre segélyt is engedélyeztem. A tanáregyesület magas színvonalú közgyűlé-
sén dr. Mágócsy-Dietz Sándor, egyetemes tanügyi bizottsági elnök úr, volt szíves helyet-
tesíteni. 

A középiskolai állami tantervhez az elmúlt év folyamán utasítás készült, s a közép-
iskolai rendtartás kinyomatása érdekében is megtörténtek az előkészítő lépések. 

A középiskolai tanárok statusrendezésével kapcsolatban tanáraink érdekeinek meg-
óvása szempontjából egyetemes egyházunk tanügyi bizottsági elnöke élőszóbeli tárgyaláso-
kat folytatott a minisztérium illetékes osztályával. Nemkülönben a tanárok marasztalásával 
kapcsolatos állami rendelkezések során is lépéseket tett az egyház s az egyház tanárai 
érdekének megvédésére. Utóbbiról részletesebben a tanügyi bizottság fog jelentést tenni. 

Bár az államkormány részéről a fenntartással összekötött terhek könnyítése tekin-
tetében ez évben sem történt semmi, ismételten hálára kötelező jóindulatot láttam fenn-
forogni ama tényben, hogy a tanszemélyzet után fizetendő nyugdíj járulékteher könnyítésére 
85.500,000 koronát bocsátott az egyetemes egyház rendelkezésére, amely a tanügyi bizott-
sági elnök úr meghallgatása után az egyes iskolafenntartók teherbíróképességének figye-
lembevételével osztatott íel középfokú intézeteink között. 

A kántorképzésre vonatkozólag a továbbképző tanfolyamokat illető, mult évi egye-
temes közgyűlési határozattal összefüggésben Zalánfy Aladár zeneakadémiai tanár főorgo-
nista úrnak egy javaslata kerül ma a közgyűlés elé, ahhoz csatlakozik a soproni tanító-
képzőintézetnek kántorképzési és vallástanítási javaslata, amelyek a tanító és kántorképzés 
ügyét reményem szerint. értékes gondolatokkal gazdagítják. 

Az elemi iskolák életébe mozgást hoz az új állami tanterv. Kétségtelen, hogy a tan-
ügyi kormány általában nagy figyelmet szentel a népoktatás kérdésének, amelynek elfoga-
dását a miniszter úr kívánja egyházi iskoláinkra nézve is. Ez azonban csak átdolgozással, 
módosítással, vagy újjáalakítással vihető keresztül. Az eszme maga egyházunk részéről 
csak helyesléssel és méltánylással találkozhat, lévén épp a lutheri reformáció a népoktatás 
úttörője a világon. 

Amennyire hálára kötelező az államkormány készsége, amellyel az iskolák s a tanító-
lakok építésének ügyét előmozdítani igyekszik, ugyanakkora nyomatékkal kell kérnünk az 
országos népiskolai alapból épülő iskolák tanítói állásainak betöltésével kapcsolatosan kiadott 
rendelkezések oly értelmű megváltoztatását, amely iskola-ügyi autonomiánk és általában 
egyházi alkotmányunk szellemének megfelel. Erre nagy súlyt helyezünk. 

Hálás köszönettel adózom a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr azon gondosko-
dásáért, hogy egyenkint 695 drb. diapozitív képpel Minerva-rendszerű vetítőgépet ajándé-
kozott négy elemi iskolánknak. 

A tanítói javadalmi búza sérelmes értékelésével szemben a tanító-egyesület elnö-
kének megkeresésére felterjesztéssel fordultam a vallás- és közoktatásügyi kormányhoz. 

A tanügyi tárgykörbe vág egyet, egyházunknak az Embervédelmi Kiállításon tör-
tént részvétele. Térképet készíttettem Nagy-Magyarországról, amely a trianoni határ meg-
jelölésével helységenként feltünteti egyházunk tanintézeteit. Továbbá grafikai munkát is raj-
zoltattam, amely egy, a lutheranizmus talajából sarjadt fán mutatja be csonkaegyházunk 
kultúrmunkáját. A kiállításon a Brit és Külföldi Bibliatársulattal együtt vettünk részt, 
amelytől a kiállítás céljaira rendelkezésre bocsátott szekrényért hálából egy sorozat bibliát 
és bibliarészt kapott egyházunk különböző nyelveken. 

Az év folyamán az egyetemes tanügyi bizottsági elnök úr kíséretében meglátogat-
tam a budai egyház iskoláját, valamint a bonyhádi reálgimnáziumot, a bonyhádi és hidasi 
gyülekezeteket és elemi iskolákat. Nem mulaszthatom el ehelyütt is őszinte köszönetemet 
tolmácsolni a dunántúli egyházkerület, valamint a tolna-baranya-somogyi egyházmegye, 
mint a bonyhádi reálgimnázium fenntartó hatósága, elnökségének, de egyben a megláto-
gatott gyülekezetek és tanintézetek vezetőségének is azért a szíves készségéért, amellyel 
fogadni és feladatom teljesítésében engem támogatni szívesek voltak. A benyomás, amelyet 
a bonyhádi reálgimnáziumról, annak internátusáról (amelynek fejlesztését közegyházi érdek-
nek tartom) továbbá a bonyhádi és hidasi elemi iskolákról nyertem, a lehető legkedvezőbb. 
Ez az utam is megerősített abban a tapasztalaton alapuló meggyőződésemben, hogy a 
Dunántúl egységes szelleme rányomja ott a bélyegét minden intézményre, anélkül azon-
ban, hogy uniformizálna, mert minden intézménynek meghagyja és szabadon engedi fej-
lődni sajátos karakterét, amelynek alapján ott minden intézet egy-egy' típus. 

Ez az egységes szellem nemcsak iskolai, de egyházi téren is érvényesül. S ha ennek 
létrehozása a mult érdeme, bizonyos, hogy fenntartása és konzerválása a jelen vezetést, 
dicséri. Kapi Béla püspök úr belmissziói munkaprogrammja, aki különben az elmúlt évben 
egy értékes szépirodalmi művel is gazdagította egyházunkat, olyan tényező ez egységes szel-
lem ápolásában és olyan kihatással van egyházunk egész belmissziói életére, hogy jelen 
közgyűlésünkön sem maradhat említtetlenül. Annyival is kevésbbé, mert a misszió ügyének 
különös figyelmet szentelek és egyházmentő jelentőséget tulajdonítok. 
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Ez okból folytattam tovább az egyetemes egyház évekkel ezelőtt megkezdett missziói 3 
munkáját ezidén is. 

A tiszai egyházkerület által az egyetemes egyháznak átengedett Szolnok, valamint 
a bányakerület részéről ugyancsak gondjainkra bízott Monor és Vecsés ez évben is egye-
temes gondozás alatt állottak. Kuthy Dezső egyetemes misszionárius úr vezetése mellett dr. 
Helle Ferenc, dr. Gunesch Károly, Nandrássy Elek és Hamvas József urak végezték 
e helyeken rendszeresen a munkát, de egyes alkalmakkor nagy készséggel és áldással vet-
tek részt az egyházépítő szolgálatban dr. Kirchknopf Gusztáv, dr. Varsányi Mátyás, dr. 
báró Podmaniczky Pál, Farkas Győző, Gaudy László, Papp Ferenc, Kimer Gusztáv és 
Ruttkay-Miklián Gyula urak is. Külön kiemelendő dr. Deák János professzor úrnak és 
derék theologus-gárdájának buzgósága, akik Monoron vallásos estét tartottak. Monor azon-
ban csak egy stációja volt annak az országjáró missziói útnak, amelyet, amerre csak vitt, 
nagy áldással jártak meg. 

Hála legyen mindnyájuknak, akik a misszió ügyében fáradoztak, a vallásos és egy-
házi felbuzdulásért, amely munkájuk nyomán fakadt 

Szívesen foglalnám jelentésembe mindazoknak a nevét, akik szerte az országban 
bárhol is buzgólkodtak a misszió ügyében, de csak azokéval tehetem meg, akiknek 
munkájáról közvetlen tudomásom van. Ilyenek Draskóczy Lajos nyugalmazott theol. akad. 
igazgató és D. Kovács Sándor egyetemi tanár urak, kik közül az előbbi Komáromot, az 
utóbbi Esztergomot és Tatatóvárost látja el dicséretes buzgósággal és látható eredménnyel. 

Itt kell a legnagyobb elismerés hangján arról a buzgóságról is megemlékeznem, 
amelyet D. Kovács Sándor úr a Luther-könyvtár és múzeum érdekében kifejt. 

Missziói eseménynek minősül dr. Szigethy Lajos: „Luther Lelke" című művének 
a megjelenése, amelyért méltán kijár neki az egyetemes közgyűlés elismerése. A lutheri 
öntudat ébresztése és erősítése terén kiváló szolgálatokat fog tenni e mű egyházunkban. 
Melegen ajánlom egyházi köreink figyelmébe. 

Missziói érdekből, különösen méltányolva a Fébe derék főnökasszonyának, Pauer 
Irmának és buzgó diakonisszáinak értékes munkáját, akik már egy budapesti kórház ápo-
lási munkáját is átvették, — rendelkezésükre bocsátottam az Üllői-úti imatermet minden 
vasárnap délutánra, amelyet egyébként az Evangéliumi Diákszövetségnek és a Bethániának is 
átengedtem volt konferenciáinak céljára. A Bethlen Szövetségnek pedig 5 ezer példányban 
kinyomattam a reformáció emlékünnepére az Erős vár a mi Istenünk-et. 

A misszió ügyét szolgáltam néhány egyházközségnek szólott segély kiutalásával is. 
Ezek összege 20 millió korona. Ezenkívül Komáromnak keresztelőkészletet adományoztam. 
Részben ugyanezt a célt szolgálta az a 13.500,000 koronát kitett segély is, amellyel egyes 
lelkészeket az esetek legtöbbjében külföldi útjukkal kapcsolatban támogattam. Sajnos, az 
ily célt szolgáló segélyek forrása kiapadt, miért is ilyen irányú segélyezésektől a~ jövőben 
el kell tekintenem. 

A misszió ügyével kapcsolatban tartom megemlítendőnek a Gyámintézet működését, 
amely a Gyámintézet jelenlegi vezetőinek nagy buzgósága és hozzáértése alapján hatalmas 
lendületet vett. Hogy befolyó jövedelmei egészben a nemes célra legyenek fordíthatók, 
vállaltam a gyámintézeti felhívás kinyomatási költségeit, valamint segélyt utaltam ki a 
Gusztáv Adolf Egylet düsseldorfi közgyűlésén való képviseltetésre is. 

A gyámintézeti munka kiváló eredményeiért és a Düsseldorfban való eredményes 
fellépésért Feilitzsch Berthold báró és Ziermann Lajos elnök uraké a köszönet. 

A Gusztáv Adolf Egylet düsseldorfi közgyűlésén való részvétel részben már a kül-
földi összeköttetések körébe vág. E fontos kérdésben, az ismétléseket elkerülendő, D. Raffay 
Sándor püspök úr e tárgyban teendő jelentésére utalással itt csak azon momentumokra 
térek ki, amelyekben személyesen vettem részt. 

Mindenekelőtt azonban ismételten megállapítom, milyen értékes szolgálatokat telje-
sített D. Raffay Sándor püspök úr a külföldi kapcsolatok ápolása terén ez évben is Kaas 
Albert báró úrral együtt. 

A Nemzetközi Protestantizmust Védő Szövetség dresdeni kongresszusára kiküldöttem 
Kuthy Dezső egyetemes főtitkárt is, aki a dresdeni kongresszus egyik nagy nyilvános ün-
nepélyén előadást tartott. Ugyanezen útjával kapcsolatban megbízásomból tárgyalásokat 
folytatott odakünn berlini protestáns-védelmi és hamburgi missziói körökkel, valamint a 
Britt és Külföldi Bibliatársulat kontinentális igazgatóságával. 

A lutheránus világgyűlés végrehajtóbizottságának körünkben járt elnökét és tagjait, 
D. Morehead, D. Boe és D. Jörgensen urakat fogadtam és tárgyaltam velük. 

A Nemzetközi Protestantizmust Védő Szövetség főtitkárával, a közeli napokban köztünk 
időzött dr. Ohlemüller Gerhard úrral, is több ízben személyesen érintkeztem és tárgyaltam. 

Ugyanígy a Kontinentális Belmissziói Szövetségnek a mult ősszel nálunk járt kép-
viselőjével, D. Füllkrug Gerhard úrral, valamint a jelenleg is körünkben időző Hagen evan-
gelizator úrral, Beronka János norvég lelkész és Nelson Christananda John, ind lutheránus 
vándorpredikátor, urakkal. 

Röviden megemlítem végül, hogy, mint a mult évben, ez idén is, 100 liter úrva-
csorai bort küldettem a wittenbergi vár- és városi templomoknak s hogy körlevélben fel-
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3. kértem a püspök urakat, tartassanak egyházkerületük gyülekezeteiben oft'ertóriumot a hal-
dokló oroszországi lutheránizmus felsegítésére 

Egyetemes felügyelői tisztemből folyóan ez évben is törekedtem egyházunk élet-
megnyilvánulásait figyelemmel kísérni s örömben és bánatban való együttérzésemnek szemé-
lyes megjelenéssel, magam képviseltetésével, vagy írásban kifejezést adni. 

Résztvettem a sajókazai renovált templom felavatóünnepélyén. Római utam alkal-
mából látogatást tettem D. Schubert, ottani német evangélikus lelkész, úrnál. 

Az országos Tanítóegyesület közgyűlésén Kapi Béla püspök úr, a Luther Társaság 
szegedi közgyűlésén D. Raffay Sándor püspök úr képviselt, a Gyámintézet debreceni köz-
gyűlésén pedig Geduly Henrik püspök úr látta el az egyetemes egyház képviseletét. \ 

A jugoszlávok által elszakított területen élő testvéreink Verbászon megtartott zsina-
tát, valamint a kelenföldi egyházközséget templomalapkőletétele alkalmából táviratilag kö-
szöntettem. Vigyázó Ferenc gróf úrnak megköszöntein 30 millió koronás nagylelkű ado-
mányát, amellyel néhai édesanyjának, Podmaniczky Zsuzsánna bárónőnek, emlékét meg-
örökítendő, a vecsési gyülekezeti ház tervbevett létesítését nagyban előmozdította. 

A Christlicher-Hausfreund-ba karácsonyi, az Örömhír című lapba újévi cikket ír-
tam. A Helvétiában nyilatkoztam egyházunk és a református testvéregyház viszonyáról. 
Az Evangélikusok Lapjába vezércikket írtam a sajtókonferencia alkalmából. Dr. Szigethy 
Lajos „Luther lelke" című művéhez előszót írtam. A Luther Társaság Széchenyi ünnepén 
az egyetemes egyház nevében hódoltam gróf Széchenyi István emlékének. 

Szomorú kötelességek is vártak rám. Néhai Kapi Gyula úr, kiváló egyházi zene-
írónk, tanítóegyesületünk emelte síremlékének felavatásán Mesterházy Ernő egyházkerü-
leti felügyelő úr helyettesített és helyezett koszorút nevemben az emlékműre. Fájó szívvel 
fejeztem ki egyet, egyházunk részvétét az egyház több buzgó munkásának elhunyta 
felett. Közülük néhányról ehelyütt is meg kell emlékeznem. Az első dr. Fischer Gyula 
úr egyházunk egyetemes törvényszékében viselt bírói tiszténél fogva, aki nemcsak 
nagy hozzáértéssel és odaadó buzgóságával, de szeretetreméltó egyéniségével is biztosí-
totta a maga számára egyetemes egyházunknak és minden faktorának megbecsülését és 
szeretetét. Legyen emléke áldott. Fürész Sándor úr, a nyugdíjintézeti bizottság tagja, egy-
házi gyűléseinknek buzgó résztvevője, is kidőlt a küzdők sorából. Legyen jutalma a hűség 
koronája. Győry Lóránt úr, a bányakerületi gyámintézet és Luther-Szövetség elnökének 
meleg szívét és lelkének lángolását nehezen fogja nélkülözni egyházunk mindenkor. Emlé-
két, amelyet maga írt be a szívekbe, híven őrzi a kegyelet. Röviddel a verbászi zsinat 
után érkezett a lesújtó hír, hogy az élet és halál szabados Ura elszólította a küzdő jugo-
szláviai lutheránia éléről Wagner Gusztáv Adolf főesperes urat, aki egyházi gyűléseinknek 
egykor jellegzetes alakja, egyik legmarkánsabb és legértékesebb egyénisége volt. Legyen 
békés a pihenése az idegen országhoz csatolt magyar földben. A magyar lelkészi kar egyik 
nesztorát, a galamblelkű Petrovits Soma főesperes urat, is sajgó szívvel gyászoljuk. Mind-
halálig hű szolgájának bizonnyal örök dicsőséget szánt az Úr, akinek ügyét egész egyéni-
ségének odaszentelésével szolgálta egy hosszú emberéleten keresztül. Nem magyar földön 
ringott a bölcsője és nem magyar földben porlad a teteme, mégis a mienk volt Hardeland 
Ottó, a hamburgi kikötő őszfürtű misszionárusa, a magyar kivándorlók jótevője, barátja, 
akit ez év elején szólított magához az Úr. A nyáron koszorút helyeztettem sírjára a Ham-
burgban időzött Kuthy Dezsővel. Zárjuk szívünkbe az emlékét. 

Az év valamennyi drága halottjának emléke legyen mai közgyűlésünk jegyzőköny-
vében is megörökítve. 

De nemcsak gyászos, örvendetes eseményekben is gazdag volt az elmúlt év. 
D. Raffay Sándor püspök urat 60. születésnapja alkalmából távollétem miatt táviratilag, 

majd egy értekezleten mondott megnyitómban élőszóval is üdvözöltem. Geduly Henrik püs-
pök urat 60. születésnapja és 15 éves püspöki jubileuma kapcsán, azokról csak a kerületi 
közgyűlés után szerezvén értesülést, csak írásban köszönthettem. Kapi Béla püspök úr 25 
éves lelkészi és 10 éves püspöki jubileumán azonban, arra meghivatván, személyesen jelen-
hettem meg és a kerületi közgyűlés keretében előszóval tolmácsolhattam előtte az egye-
temes egyház üdvözletét. Dr. Mágocsy Dietz Sándor, egyetemes tanügyi bizottsági elnök, 
úrral szemben is kifejeztem 70. születésnapján egyházunk együttérzését. 

A Kormányzó úr Őfőméltósága dr. Rásó Lajos egy, főügyész úrnak a magy. kir. 
kormányfőtanácsosi címet méltóztatott adományozni az egyházi közügyek terén kifejtett 
buzgó és eredményes munkásságának elismeréséül. E magas kitüntetéssel bizonnyal egy-
értékűnek fogja minősíteni az ő egyházi szolgálatban soha meg nem lankadó egyénisége 
azt a hálát is, amelyet vele szemben egyetemes egyházunk táplál és jelen közgyűlésében 
őszinte üdvkívánata kapcsán kifejezésre juttat. 

Üdvözöltem Walkó Lajos külügyminiszter, Herrmann Miksa kereskedelemügyi minisz-
ter és Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkár urakat, mint egyházunk buzgó híveit, ki-
nevezésük alkalmából. 

írásban köszöntöttem Degenfeld József gróf urat, a református egyetemes konvent 
világi elnökét, érdemrenddel való dekorálásával kapcsolatban, dr. Lehotzky Antal tb. egye-
temes főjegyző urat a Johannita-rend lovagjává történt kinevezése, Gajdács Pál lelkész és 
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Uhrin Károly igazgató urat pedig az őket ért kormányzói elismerés kapcsán. Krug Lajos 3. 
úrnak, a tanítóegyesület országos elnökének, üdvözletet küldtem a Magyar Tudományos 
Akadémia részéről őt ért elismeréshez. 

Örömmel használtam fel az alkalmat arra is, hogy dr. Kiss Jenő egyetemi tanárnak, 
valamint dr. báró Podmaníczky Pál és dr. Szeberényi Gusztáv lelkész uraknak a dokto-
rátus megszerzésével összefüggésben üdvözlő sorokat küldjek, mégpedig annál is inkább, 
mert nagy örömmel látom a lelkészi kar tudományos színvonalának emelkedését. 

E helyről üdvözlöm dr. Zelenka Lajos egyházkerületi felügyelő urat budapesti királyi 
Ítélőtáblai tanácselnökké, dr. báró Kaas Albert urat pedig közgazdasági-egyetemi magántanárrá 
történt kinevezése kapcsán. 

Dr. Szelényi Ödön, rendelkezési állományba helyezett theol. akadémiai tanár, úr a 
közeli hetekben bekövetkezett nyugdíjazása alkalmával személyemen át búcsúsorokat inté-
zett az egyetemes egyházhoz. A nyilvánosságnak ezt a fórumát használom fel a tanár 
úrnak búcsúlevelére való válaszadásra és a tőle részünkről való búcsúvételre. A tanár úr 
előbb a középiskolai tanügy terén, majd a theol. akadémiai katedrán s itt is, ott is a tudo-
mányos irodalom mezőin kifejtett buzgó és eredményes munkájával rászolgált az egyete-
mes egyház hálájára és méltán kiérdemelte, hogy köszönet szavával bocsáttassék nyuga-
lomba. De kettős mértékben szükségessé teszi ezt az* a körülmény, hogy a háború és a 
háborút követett rendkívüli időket jellemző tömeglelkiállapot szenvedélyekkorbácsolta harca 
őt sem kímélte meg. Ezzel kapcsolatban tartozom annak megállapításával, hogy őt az ille-
tékes egyházi törvényszék a maga ellen kért fegyelmi eljárás során annak idején felmen-
tette. Nyugalomba távozása után is megmarad munkaereje a Veres Pálné-intézetnél viselt 
alkalmazásában egyházunk számára. Ezt annál is nagyobb örömmel látom, mert munká-
jától még sok eredményt és áldást várok. 

Hála kifejezése illeti dr. Mikler Károly volt jogakadémiai dékán urat, aki jogi tudá-
sát és munkakészségét ez évben is szívesen, önzetlenül állította egyetemes egyházunk szol-
gálatába, különösen is az új nyugdíjintézet jogi előmunkálataival kapcsolatban. 

A legmélyebb hála és a legőszintébb elismerés hangján jelentem be az egyetemes 
közgyűlésnek, hogy dr. Szontágh Tamás úr értékes, nagy könyvtárát egyetemes egyházunk-
nak méltóztatott adományozni. Indítványozom, mondjon az egyetemes közgyűlés ez ado-
mányozás nagylelkű tényéért mélyen átérzett, hálás köszönetet. 

Elismerésre tarthat számot a Meie vezetősége a nagyjelentőségű szarvasi lelkész-
konferencia megszervezéséért, valamint a papnék konferenciája létrehozásában lankadhatat-
lan buzgósággal közreműködött hölgyek is. A papnék gyűlése, amely jelen közgyűlésünk-
kel egyidőben folyik, az egyháztársadalmi és szeretetmunka terén reményem szerint érté-
kes vívmányokkal fogja gazdagítani egyházunkat. Indítványozom, üdvözölje az egyetemes 
közgyűlés a papnék megalakuló szövetségét és fejezze ki elismerését az annak létrehozá-
sán buzgólkodott hölgyekkel szemben. 

Ébredés jelei, jövő ígéretei egyházunk munkamezőinek különböző téréin. Amíg 
vannak egyéniségek, akik tudnak és akarnak önzetlenül munkálkodni, alkotni az egyház 
szolgálatában, elindulni és haladni az év négyes jubileumának jelentésem bevezető soraiban 
vázolt irányítása nyomán, addig bizalommal nézhetünk az egyház jövője elé és bízó remény-
nyel vághatunk neki egy lepergett munkaév után az újnak. 

Az egyetemes közgyűlés ezen nagyszabású, egyházépítő, jövőt alapozó mun-
káról számotadó évi jelentést hálával fogadja, bejelentéseit és külön határozatot nem 
igénylő javaslatait tudomásul veszi, az egyetemes felügyelőt pedig változatlan bizal-
máról biztosítva, neki önfeláldozó, mindenre kiterjeszkedő, értékes munkájáért 
köszönetét nyilvánítja. 

Az egyetemes felügyelői megnyitóval és jelentéssel kapcsolatban az egyetemes 
közgyűlés határozatilag kimondja : 

1. a gályarabok emlékét, továbbá szabadítójukét és minden jótevőikét jegyző-
könyvében hálás kegyelettel megörökíti, a jótevők országainak egyházaihoz köszönő-
iratot intéz, felkéri az elnökséget, hogy a Vilma holland királynőhöz intézendő hála-
feliratot személyesen adja át a budapesti holland követnek, kifejezve az egyház háláját 
a gályaraboknak De Ruyter Mihály holland admirális által történt kiszabadításáért; 

2. az alapítványtevő néhai báró Baldácsy Antalnak, a nemes főúrnak, fennkölt 
hazafinak és keresztyénnek, emlékét, alapítványa 50. évfordulója alkalmából, hálás 
kegyelettel jegyzőkönyvébe iktatja; 

3. kimondja, hogy a III. adventi vasárnapon a fogházmisszió az igehirdetésben 
megemlítendő és offertóriuma az ev. fogházmisszió céljaira fordítandó; 

4. kimondja, hogy október utolsó vasárnapja bibliavasárnap, amelynek offer-
tóriuma a Brit és Külföldi Bibliatársulatot illeti; 

5. jóváhagyja a sajtó informálása ügyében kötött szerződést; 
6. az anyakönyvi kivonatok díjának a pengővalutára való áttéréssel kapcso-

latban leendő egységes rendezését kívánatosnak tartja; 
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3—7. 7. a vallás- és közoktatásügyi, valamint a népjóléti miniszternek a Theol. 
Otthon építkezésnek segéllyel, illetve kölcsönnel támogatásáért köszönetét nyilvánítja; 

8. dr. Mágócsy-Dietz Sándornak, a Luther-Otthon-szemináriumi bizottság 
elnökének elismerését fejezi ki a Luther-Otthon újjászervezése ügyében kifejtett 
fáradozásáért ; 

9. üdvözli dr. Rásó Lajos egyetemes főügyészt kormányfőtanácsosi címmel 
történt legmagasabb kitüntetése alkalmából és elismerésének és köszönetének ad 
kifejezést odaadó fáradozásáért az egyházat érdeklő, legfontosabb ügyekben ; 

10. üdvözli a papnék konferenciáját, elismerését fejezi ki azoknak, akik 
érdekében fáradoztak és a papnék megalakuló szövetségére Isten áldását kéri ; 

11. hálás köszönetet mond dr. Szontagh Tamásnak azért, hogy értékes könyv-
tárát az egyetemes egyháznak adományozta, éppúgy Sztehlo Kornélnak az általa 
adományozott értékes könyvekért. 

4. (Sz.) Ezután tárgyaltatik az 1848 : XX. t.-c. végrehajtásának kérdése és a kerületektől 
e kérdésben beérkezett felterjesztések, melyekben különösen az adóalapi és közalapi állam-
segélynek teljes mértékben való valorizálását sürgetik, mert az egyházak teherbíróképes-
sége túlságos mértékben igénybe van* véve. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy az írásbeli felterjesztések nem 
voltak kellő hatással a kormányra, felkéri az elnökséget, hogy hathatós személyes 
közbenjárásával és tekintélyével igyekezzék a kormánynál az államsegély felemelését 
kieszközölni. 

5. (Sz.) A zsinatelőkészítő bizottság nevében az egyetemes főjegyző bejelenti, hogy 
a második és harmadik rész albizottsági munkálata az irányelveknek a nagybizottságban 
történt megállapítása után; újabban átdolgozva készen van, hasonlóképen a tanügyi rész 
albizottsági munkálata is, míg az V. és VI. részről csak az előadói tervezet készült el. 
Ezek alapján a bizottság reméli, hogy a nagybizottsági tárgyalások mielőbb lefolytathatók 
lesznek. Egyúttal bemutatja a kerületektől a zsinattartás sürgetése tárgyában felérkezett 
határozatokat és a békéscsabai egyház újabb meghívását az 1927. év tavaszára a zsinatnak 
Békéscsabán leendő megtartása érdekében. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentéseket tudomásul veszi, felhívja a bizottságot 
a munkálatoknak most már sürgős befejezésére, az elnökségnek a zsinat össze-
hívása tekintetében adott felhatalmazást pedig megújítja, végül a békéscsabai egyház 
meghívását köszönettel veszi és az elnökség szíves figyelmébe ajánlja. 

6. (Sz.) Ezzel kapcsolatban az egyetemes főjegyző bemutatja a) a dunáninneni egyház-
kerületnek 82. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozatát, mely a zsinati tervezet egyes 
részeivel foglalkozik, b) Orosházának javaslatát egyes, a zsinati törvények megváltoztatására 
vonatkozó kérdésekben, hasonlóképen c) a budai egyház javaslatát a reverzálisok elleni 
védekezés tárgyában, d) a dunántúli egyházkerületnek 69. jegyzőkönyvi pont alatti határozatát 
az egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet mielőbbi megalkotása tárgyában, e) a tiszai 
egyházkerületnek 48. jegyzőkönyvi pont alatti határozatát a tanítóképzőintézetnek az esperes-
séggel szemben való jogviszonyát illetőleg, / ) a dunántúli egyházkerületnek 68. jegyző-
könyvi pont alatti határozatát, melyben a lelkészek természetbeni járandóságának átértékelését 
kéri, g) D. Raffay Sándor püspök indítványát az egyetemes egyház költségvetési évének 
az államháztartás rendjéhez való alkalmazása tárgyában, végül h) Sass Béla javaslatát a 
zsinati javaslatnak kinyomatása és a zsinat időpontjának meghatározása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés mindezen javaslatokat és indítványokat a zsinat-
előkészítő bizottságnak megfontolás céljából leadja. 

7. (Sz.) Egyetemes főjegyző a lelkészek fizetésének rendezése kérdésében bemutatja 
a multévi közgyűlésből a kormányhoz intézett felterjesztésekre érkezett válaszokat, valamint 
az egyes egyházkerületektől érkezett felterjesztéseket, melyek nyomán az egyetemes köz-
gyűlés a következő határozatokat hozza: 

tudomásul veszi : a) a vagyonadó aluli mentesítés tárgyában érkezett pénzügy-
miniszteri választ, mely szerint ezen kérelem a törvény és utasítás értelmében nem 
teljesíthető, mivel az egyházi javadalmasok a javadalmul bírt egyházi birtokra 
nézve haszonélvezőknek tekintetvén, a vagyonadót viselni tartoznak, b) a kultusz-
miniszter válaszát, hogy az egyházunknak biztosított közigazgatási jogsegély nyújtása 
tekintetében a belügyminiszter a közigazgatási hatóságokat utasította, c) a kultusz-
miniszter leiratát, melyben tudatja, hogy a hernádvécsei és kölesei lelkészek fuvar-
díjának leszállításától el nem tekinthet, mert intézkedése az 1898. évi XIV. t.-c.-en 
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alapszik, d) kimondja a közgyűlés, hogy a pengőszámításra való áttéréssel kapcsolatban 7 — 8 . 
elvárja az összes gyülekezetektől a lelkészi fizetések és stóláknak a békeértéknek 
megfelelő megállapítását, amely a békekorona számbeli értékének megfelelő 15—16% 
hozzászámításával jut pengőértékben kifejezésre, e) felterjesztést intéz a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez a lelkészi korpótléknak 100%-os valorizációja és an-
nak lehetőleg már 1927. évi januártól leendő folyósítása, továbbá a családi pótlék-
hoz való jogosultság igazolásának az egyházi hatóság .hatáskörébe való utalása iránt, 
/ ) végül felterjesztést intéz a kereskedelemügyi miniszterhez, hogy miként a tiszt-
viselőknek, úgy a lelkészeknek is adassék meg a kedvezményes vasúti igazolvány. 

8. (Sz.) Ezután D. Raffay Sándor püspök terjeszti elő jelentését az 1925/26. egyházi 
közigazgatási év folyamán történt külföldi érintkezésekről. 

Tisztelt Egyetemes Közgyűlés ! 

Minél tovább foglalkozunk a külföldi összeköttetések fenntartásával, annál nagyobbá 
válik annak nemcsak a köre, hanem a jelentősége is. A kötelékek is nemcsak erősödnek, 
hanem tisztulnak is. A nemzetközi egyesületek és mozgalmak is mindjobban körvonalozódnak, 
munkaköreiket mindinkább elkülönítik, úgyhogy lassanként nemcsak a teendők dolgában 
tudunk jobban tájékozódni, hanem egyúttal világosabban látjuk azokat az utakat is, melyeket 
elhagynunk nyilvánvaló károsodás lenne, viszont felismerjük azokat az ösvényeket is, 
melyeken járni nem föltétlenül szükséges, de amelyeket szemmel tartani ajánlatos. 

Az elmúlt nyáron, augusztus havában Bernben a Hit és Szervezet világkonferenciájának 
állandó bizottsága tartotta üléseit, hogy a jövő évre Lausannebe tervezett világgyűlését 
előkészítse. Sajnálom, hogy egészségi állapotom miatt ezeken az üléseken részt nem vehettem, 
mert Bernben ugyanakkor a Nemzetközi Jóbarátság és a Gyakorlati Keresztyénség bizott-
ságai is üléseztek. Ez üléseken úgy 'helyettem, mint az egyetemes egyház képviseletében, 
Kaas Albert báró jelent meg, aki ott olyan eredményes, jelentős és súlyos munkát végzett, 
hogy ezért neki a közgyűlés előtt fejezem ki hálás, őszinte és elismerő köszönetemet. 
Kérem, hogy azt az egyetemes közgyűlés is fejezze ki. 

Magam Kuthy Dezső társaságában, az Evangelischer Bund meghívására, szeptember 
elején Drezdába mentem, ahol a Frauenkircheben Isten igéjét is hirdettem s egyúttal 
résztvettem a Protestantizmus Védelmére Alakult Nemzetközi Szövetség gyűlésein is. Itt a világ 
valamennyi evangéliumi egyházának felekezetközi és politikai helyzetéről teljes tájékozódást 
nyertünk és adtunk. Ezekből a jelentésekből megállapítottuk, hogy a felekezetközi helyzet 
világszerte rosszabbra változott, a feszültség oka és természete széltében azonos. Meg-
állapítottuk azonban azt is, hogy a tervszerű elíenreformációs mozgalommal szemben az 
evangéliumi öntudat is mindenütt ébredőben van, szervezkedik és az ellenállást mindenütt 
megkezdte. Ha kultúrharc réme fenyegeti a világot, azért kizárólag Róma viseli a felelősséget. 

A Protestantizmus Védelmének e nemzetközi szervezetét meghívtam; hogy 1928-ban 
tartandó ülését köztünk tartsa meg. Addig azonban még lesznek vendégeink. Hívásomra 
a Lutheránus Világgyűlés vezérlő bizottsága a jövő évben nálunk ülésezik. Minthogy pedig 
ez az ülés valószínűleg összeesik majd a Presbiteriánus Szövetség ülésével, arra fogunk 
törekedni, iiogy a két legnagyobb protestáns egyház képviselete találkozzék s a református 
atyafiakkal együtt erősítse köztünk az evangéliumi öntudatot. Ugyancsak a jövő év folyamán 
jön közénk a Christian Endeavor európai vezetősége is, hogy háromévenként szokott 
konferenciáját köztünk tartsa meg. 

A Keresztyén Szövetségi Mozgalom világszövetségének Londonban július folyamán 
tartott értekezletén bennünket Podmaniczky Pál báró lelkész képviselt.' A mintegy négymillió 
tagot számláló egyesület gyűlésén nemcsak a canterbury érsek és London püspöke, hanem 
több olyan világhírű angol kiválóság is részt vett, mint Lloyd George, Ramsay MacDonald, 
Joynnson-Hicks. E világszervezet ülésén Podmaniczky igen eredményes és kiváló munkát 
végzett, miért őt hálás köszönet illeti. Ugyanő jelent meg képviseletünkben az Amsterdam-
ban május folyamán megtartott kontinentális belmissziói kongresszuson is, ahova én az 
akkor folyó kánoni látogatások miatt nem tudtam eljutni. Itt egyházunk érdekeit Podma-
niczky báró különösen lekötelező módon képviselte, amiért ugyancsak köszönet és elis-
merés illeti meg. 

A külföldi testvérekkel való meleg együttérzés s testvéri szeretet élő bizonyságai 
voltak azok a kiváló férfiak, akik ez év folyamán közöttünk megjelentek. Nálunk járt a 
kontinentális belmissziói kongresszus főtitkára, Füllkrug Gerhard dr., továbbá a mi amerikai 
jóbarátunk, Morehead professzor, akit ez útjára Boe dr. kísért el. Vele együtt jött hozzánk 
a mi kiváló dán barátunk, Jörgensen Alfréd dr. is, aki a kollégasegély hűséges osztogatója 
és akik mindhárman a Lutheránus Világgyűlés képviseletében jártak közöttünk. 

Nemrég látogatott meg John Nelson Christananda, aki az indus evangélikus egyháznak 
egyik kiválósága. Több gyülekezetünkben hirdette nagy erővel a Krisztus evangéliumát. 
Most is köztünk van még a protestantizmus védelmére alakult világszövetség főtitkára, 
Ohlemüller dr., valamint a németországi belmisszió egyik legkiválóbb harcosa, az evangéliumi 

3 



18 

8. szociális munka egyik apostola, Hägen lelkész, aki köztünk töltött idejének legnagyobb 
részét vidéki gyülekezeteknek szentelte. Az ilyen látogatásoknak mindig megvan hiterősítő 
nagy jelentőségük, mert a közömbösek, vagy az elernyedtek látják és tapasztalják, hogy 
más országok evangélikusai milyen hatalmas munkát tudnak kifejteni és milyen nagy 
áldozatokat tudnak meghozni az evangéliumért. 

Az elmúlt esztendőben azonban messze keletről, Mezopotámiából és Szíriából is 
jártak nálunk vándor atyafiak, akik a keleti nagy felekezeti harc áldozatai számára gyűjtöttek 
közöttünk. Ezek mind nesztoriánus keresztyének voltak, akik bennünk a testvért keresték s 
hálával emlékeztek meg róla, hogy meg is találták. A velük szemben gyakorolt jótevés 
folyamán is éreztük, mennyire igaz az Úrnak mondása: bizony csak jobb adni, mint kérni 
és elfogadni. 

A látogatások között különösen is ki kell emelnem nemzetünk egyik legkiválóbb 
barátját és igazának hárcosát, Drummond angol lelkészt, aki a háború elvesztése óta sohasem 
szűnt meg elnyomott véreinket támogatni és a magyar igazságnak megértését munkálni. 
Ugyanilyen barátunk Beronka norvég lelkész is, aki irántunk való rokonérzésből még 
magyarul is megtanult és nekünk itt, ebben a nagy teremben, magyar nyelven tartott 
előadást a saját hazája egyházi viszonyairól. 

Külföldi testvéreink nemcsak lelkük gazdagságából, hanem anyagi javaik fölöslegéből 
is nagy szeretettel juttattak nekünk, elszegényült magyaroknak. Amerikai testvéreink 
2000 dollárt küldöttek előre meghatározott célra, dán testvéreink pedig 350 dán koronát 
juttattak kezeimhez és néhány szegény egyházat közvetetlenül részesítettek segítségben. 
Ezekről a segélyekről az elszámolás az egyetemes egyházi levéltárba tétetik le. 

A sok szépen indult és szépen fejlődő külföldi ügy mellett azonban van olyan is, 
amiről csak sajnálkozással emlékezhetem meg. Nevezetesen jó, öreg német barátunk, 
Hardeland, hamburgi missziói lelkész, elhúnytával ez a szép munkatér is sorvadásnak indult. 
Lehetséges, hogy Isten segítségével még fel tudjuk ezt a szép munkát eleveníteni s evégből ' 
a tél folyamán előbb Fürst Ervin, majd Kuthy Dezső lelkész járt kint Németországban, 
de egyelőre le kell mondanunk arról a tervünkről, amellyel az elmúlt esztendőben foglal-
koztunk, hogy a Németországban lakó magyarok számára akár Berlinben, akár Hamburgban 
lelkészi állást tarthassunk fenn. 

Hasonló eredménytelenséggel végződött a franciaországi lelkészi állás felállítása 
dolgában tett kísérletezésünk is. Úgy látszik, hogy ilyen intézkedés megtételére a viszonyok 
még nem érettek eléggé. 

Hasonlóképen megfeneklett az abbáziai tervünk is, mert az olasz kormány a már 
századok óta meglévő waldenseken kívül más protestáns egyházat se támogatni, se 
engedélyezni nem hajlandó. Ezért az abbáziai evang. egyház átvételéről egyelőre kénytelenek 
vagyunk lemondani. 

A francia egyetemeken, nevezetesen Párizsban és Strassburgban, ma nincsenek 
theológusaink. Ez azt jelenti, hogy ezeket az új térfoglalásokat lassanként ismét elveszítjük. 
Az amerikai egyetemekre sem tudtunk még eddig theológusokat küldeni, mert az igen 
tetemes útiköltséget senki sem akarja megfizetni. Ezzel kapcsolatosan ráirányítom a tisz-
telt közgyűlés szíves figyelmét arra, hogy a külföldi iskolázás kérdésével a theológiai 
bizottságnak behatóan foglalkoznia kellene, mert a külföldi egyetemek látogatását lehetetlen 
egészen az ifjak vállalkozó kedvére hagyni, anélkül, hogy annak akár a menetét, akár a 
tartamát komoly és hozzáértő tényezők állapítanák meg, vagy legalább irányítanák. 

Ugyancsak rá kell a figyelmet irányítanom a hallei magyar könyvtár és általában 
a külföldi ösztöndíjak még ma is teljesen rendezetlen ügyére. Ezeket a kérdéseket mielőbb 
meg kell oldani. 

A Zürichben székelő Zentralstelle segélyezéséről nem kívánok szólni, mert annak 
minden ügye az egyetemes egyház irodáján megy keresztül. 

Végül rámutatok arra, hogy a Hit és Szervezet ügyében a jövő évre Lausanneba 
összehívott világkonferenciába egyházunk rajtam kívül, aki hivatalos tagja leszek a 
konferenciának, még öt tagot küldhet ki, továbbá, hogy ugyanezen konferencián legalább 
két nyilvános előadást kellene vállalnunk s végül, hogy a külföldi utazások költségeinek 
fedezéséről az eddiginél nagyobb mértékben kellene gondoskodnunk. A külföldi képviseletek 
vitelének megkönnyítése végett Boér Eleknek megbízást kellene adnunk, hogy a Nemzetközi 
Jóbarátság ügyvezető bizottságában a mi érdekeinket is képviselje, hasonlóképen képviseletről 
kell gondoskodni a Gyakorlati Keresztyénség szociális osztályában is, végül, hogy gondos-
kodni kell nemcsak a sokféle levelezés ellátásáról, hanem a különböző statisztikai adatok 
beszerzéséről is, hogy a külföldi gyűléseken egyházunk és nemzetünk érdekeit meg-
felelő módon képviselhessük. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és köszönetét fejezve ki 
a püspöknek és segítőtársainak fáradhatatlan és buzgó tevékenykedésükért, felkéri 
D. Raffay Sándor püspököt, hogy továbbra is irányítsa és vezesse a külföldi 
protestantizmussal való érintkezést. 
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9. (Sz.) A Gyámintézet működéséről szóló jelentés az alábbiakban terjesztetett elő : 9. 

Főtisztelendő és Méltóságos Egyetemes Közgyűlés ! 

Abban a reményben, hogy Egyetemes Közgyűlésünk a Gyámintézetnek rövidre fogott 
jegyzőkönyvét felveszi az Egyetemes Közgyűlés jegyzőkönyvébe, jelentésünkbe leginkább 
csak azokat a pontokat vettük fel, amelyek határozatot igényelnek: 

Gyámintézeti közgyűlésünk mély háláját fejezte az Egyetemes Egyház és Méltó-
ságos Elnökségének a mult évben ' is tapasztalt erkölcsi és anyagi támogatásért s egy-
úttal kérte további, lehetőleg fokozottabb támogatását különösen abból a célból, hogy 
minden esztendőben 1—2 város felső-, nép-és középiskoláiban-sorozatos gyámintézeti elő-
adásokat tarthasson s hogy kiadhasson s ingyen terjeszthessen egy gyámintézeti évkönyvet, 
melyben mindenek előtt a folyamodó gyülekezetek s intézmények híven megrajzolt hely-
zetét Egyetemes Egyházunk nyilvánossága előtt feltárhassa. Bizton reméljük, ha híveink isme-
rik az óriási szükségletet, fokozottabb mértékben fognak a Gyámintézet céljaira adakozni. 

Ugyancsak mély háláját fejezte ki a németországi Gusztáv Adolf-Egyesülettel szem-
ben, amely a mult évben egyeseket (theológiai hallgatókat, lelkészeket és vallástanárokat), 
gyülekezeteket s intézményeket kerek összegben 300 millió korona segélyben részesített. 

Miután a Gusztáv Adolf-Egyesület jövő évi nagygyűlését Grácban fogja megtartani, 
a gyámintézeti közgyűlés közel százéves nagy jótevőnket meghívta a közvetlen a gráci 
főülés után Sopronban tartandó gyámintézeti közgyűlésre s erre mély tisztetelettel meg-
hívja az Egyetemes Egyházat és majd a Magyar Kormányt is és mindkettőt alázattal kéri, 
hogy a gyűlésen magukat képviseltessék és a Gyámintézetnek segítségére siessenek, hogy 
a tervezett nagy gyámintézeti ünnepély lefolyása egyházunkhoz, hazánkhoz és külföldi 
vendégeinkhez méltó és mindnyájunkra feledhetetlen s áldásthozó legyen. 

Egyben kérjük az Egyetemes Közgyűlést, hogy a maga részéről is hívja meg a 
Gusztáv Adolt-Egyesületet ezen tervezett gyámintézeti közgyűlésre hazánkba. 

Örömmel s hálával jelentjük, hogy dr. Thébusz Zoltán, ügyvéd, dr. Thébusz Béla, 
orvos és dr. Thébusz Aladár, kúria bíró, Istenben boldogult édesatyjuk emlékére 12.500,000 
K, vagyis 1000 pengős gyámintézeti alapítványt létesítettek, hogy Laszkáry Gyula dunán-
inneni egyházkerületi gyámintézeti elnök 10 milliónyi gyámintézeti alapítványát felemelte 
12.500,000 K-ra, vagyis 1000 pengőre, hogy dr. lándori Kéler Zoltán egyhk. felügyelő 1 mil-
lió K-t áldozott a gyámintézetre, dr. Mihályi István győri egyhm. gyámiptézeti vil. elnök 
500 kgr rozsból álló gyámintézeti alapítványt létesített és hogy a Nyíregyházán elhalt Palicz 
Lajosné szül. Bencs Mária 5 drb. Nyíregyházi Takarékpénztári Egyesületi részvényt (mai 
értéke 700.000 K) hagyott a Gyámintézetre s hogy a helyi, egyházmegyei s egyházkerü-
leti, női és ifjúsági Gyámintézetek által már szétosztott összegeken kívül a központba 
155.778,557 K, vagyis 18.506,702 K-val több gyűlt be, mint a mult évben. A Gyáminté-
zet valamennyi fórumának forgalmát, beleszámítva a G. A. segélyeket is, 600—650 millió 
K-ra becsülhetjük. 

Mély tisztelettel kérjük főpásztorainkat, hogy nyomatékosan hívják fel a g3^áminté-
zeti munkára az összes egyházközségeket s iskolákat s külön kérjük Kapi Béla Oméltó-
ságát, hogy a Belmissziói Munkaprogramm IV. évfolyamába vegye majdan fel a Gyám-
intézet munkáját is. 

Alázattal megkeressük az Egyetemes Közgyűlést és annak elnökségét, találjon 
módot arra, hogy a szegény gyülekezetek több megfontolással kezdjenek az építkezésbe, 
hogy az országos gyűjtések száma korlátoztassék, hogy a minisztérium a gyűjtési en-
gedélyt csak úgy adja meg, hogyha ehhez egyházunk főhatósága is hozzájárul és hogy 
végül egyházunk a püspöki, esperesi s lelkészi hivatalok segítségével valamikép szabályozza 
a gyűjtést, hogy egyszerre ne járjon egy.gyülekezetben 5—6 gyűjtő is és ne arassák le a 
gyámintézeti gyűjtők előtt a mezőt a legtöbb esetben nagyon is szerénytelen, fizetett gyűjtők. 

Gyámintézetünket az Egyetemes Közgyűlés kegyeibe ajánljuk. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentéseket örvendetes tudomással veszi, 
különösen annak az alapítványokra és adományokra vonatkozó részében ; örömmel 
üdvözli a Gusztáv Adolf-Egyesület meghívását s ahhoz a maga részéről is készséggel 
csatlakozik, ez akciónak az egyetemes egyház részéről való támogatását elhatározza, 
a meghívást köszönettel elfogadja, felkéri a maga részéről is a püspököket a Gyám-
intézet munkájának hatáskörükben leendő minél intenzívebb előmozdítására, kérve 
egyben őket, hogy óvják a gyülekezeteket a könyelmű építkezésektől és hassanak 
oda, hogy az építkezésekre való gyűjtések szabályoztassanak és lefolyásukban ez 
ügyhöz méltók legyenek. A Gyámintézet segélyezését a költségvetés keretében 
kívánja megoldani s elhatározza az idei gyámintézeti jegyzőkönyvnek az egyet, 
jegyzőkönyv függelékében leendő kinyomatását. 
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1 0 - 1 3 . 10. (Sz.) A misszió ügyével kapcsolatban dlvastatik a bányai egyházkerület 82. jegy-
zőkönyvi pont alatti felterjesztése, melyben külön missziói segély folyósítását kéri a szór-
ványok hathatósabb támogatása érdekében. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintve egyrészt, hogy erre fedezet nincs, másrészt, 
hogy a missziói ügy egyetemessé tételének kérdése sincs még végleg eldöntve, a 
kérelmet ezidőszerint nem teljesítheti. 

11. (Sz.) A diakonisszaüggyel kapcsolatban újabb fejleményről jelentés nem tétetvén, 

az egyetemes közgyűlés a diakonisszaügy fejlesztését továbbra is figyelem-
mel kíséri. 

12. (Sz.) A báró Baldácsy-alapvítvány ügyében beterjeszti az egyetemes főjegyző a 
tiszai és dunántúli egyházkerületek felterjesztéseit, melyek nyomán 

az egyetemes közgyűlés a) megkeresi az alapítvány igazgatóságát, hogy, 
amennyiben lehetséges, újítsa fel azon régi gyakorlatot, hogy a kerületi járulékok legalább 
két részletben, az év tavaszán és őszén, folyósíttassanak ; b) felkéri a püspököket, 
hogy az alapítványi osztalék egyházkerületenkénti felosztásának egyöntetű meg-
állapítása tárgyában megbeszélést folytassanak és annak eredményéről tegyenek 
a jövő évi közgyűlésnek jelentést. 

13. (Kv.) Az egyetemes Nyugdíjintézet állapotáról szóló jelentést és az 1925. évről 
szóló számadást Kuthy Dezső, nyugdíjintézeti ügyvivő, a következőkben terjeszti elő : 

A nyugdíjintézet lefolyt közigazgatási évi állapotáról szóló jelentésemet és az 1925. 
évi számadást az alábbiakban van szerencsém előterjeszteni. 

Mielőtt az adatok felsorolására rátérnék, elsősorban is megállapítom, hogy a nyugdíj-
intézeti bizottság a lefolyt közigazgatási év folyamán ismét tárgyalás alá vette a szabályrendelet-
tervezetet, amely a nyugdíjintézeti bizottság által elfogadott, végleges formájában leküldetett 
az egyházkerületeknek hozzászólásra. Az egyházkerületek példányaihoz hozzácsatoltam azoknak 
a mathematikai számításoknak táblázatait is az illető egyházkerületet érdeklően, amelyeket 
Lorge Róbert szakértő eszközölt. Hogy az egyházmegyék és azoknak lelkészei is mind-
nyájan külön-külön betekintést nyerhessenek az elkészült tervezetbe, annak 1 — 1 példányát 
megküldettem az esperes uraknak is a lelkészek között leendő körözés céljából. A bizott-
ság javaslatának dr. Mikler Károly dékán által készített jogi része, de különösen is 
annak mathematikai adatai, élénk megvitatás tárgyát képezték a lelkészegyesületi gyűléseken 
és az egyházi önkormányzat minden fokozatán. Ellenjavaslat is készült, amelynek megal-
kotói : Schöll Lajos főesperes és Wágner Ádám lelkész. Az ellenjavaslatot természet-
szerűleg a nyugdíjintézeti bizottság minden tagja csak örömmel üdvözölheti, mert javas-
latából nem csinálhat és nem is csinál presztizs-kérdést, sőt ellenkezőleg a lelkészi kar 
jövőjének minél biztosabb alapokra helyezhetése érdekében hálásan kell, hogy fogadjon és 
fogad is minden olyan megoldási tervet, amely a kérdést a végleges, kedvező megoldás-
hoz közelebb viszi. 

Az egyetemes közgyűlés feladata lenne a továbbiakban dönteni. 
A bizottság határozata alapján indítványozom, mondjon az egyetemes közgyűlés 

hálás köszönetet dr. Mikler Károly dékánnak, Lorge Róbert szakértőnek, Schöll Lajos főesperes-
nek és Wágner Ádám lelkésznek önzetlen munkájukért és egészítse ki a bizottságot ennek 
az ügynek tárgyalására kerületenként három lelkésztaggal és az a két javaslat alapján ter-
jesszen a kérdés végleges megoldhatása érdekében az új nyugdíjintézet felépítésére vonat-
kozólag javaslatot a jövő évi egyet, közgyűlés ejé. 

Jelentem továbbá, hogy elkészíttettem a nyugdíjintézet 1918. évi részletes vagyon-
mérlegét, amelynek költségeit, amint általában a nyugdíjintézet ügyvitelével és az új nyug-
díjintézet előkészítő munkájával egybekötött összes, természetesen tetemes kiadásokat, a 
Báró Egyetemes Felügyelő Úr Őméltósága méltóztatott vállalni az egyetemes pénztár ter-
hére. Indítványozom, hogy ezért a lényeért és általában a nyugdíjintézet egész kérdés-
komplexumával szemben tanúsított lekötelező jóindulatáért mondjon az egyetemes közgyűlés 
Őméltóságának hálás köszönetet. 

Itt tartom szükségesnek bejelenteni azt is, hogy a Báró Egyetemes Felügyelő Úr 
Őméltósága 1925. évi január 1-ére visszamenőleg kegyes volt kiutalni az egyetemes pénz-
tárból az 1848. XX törvénycikk szerinti államsegély teljes V3-át a nyugdíjintézet javára. 
Ennek eddigi elmaradása is csak épen nyugdíj intézeti érdekből, nem részletezhető elvi okok-
ból történt, miért is mind a halasztásért, mind a befizetés eszközöltetéséért a Báró Egye-
temes Felügyelő Úr Őméltóságát a legmélyebb hála és köszönet illeti. 

Mivel a nyugdíjintézeti kérdés rendezése jelen közgyűlésünkön nem fog véglegesen 
megtörténhetni, gondoskodásnak kell történnie arról, hogy a folyó évre milyen kulcs sze-
rint vessük ki a járulékokat. 
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Indítványozom a bizottság határozata értelmében is, mondja ki az egyetemes köz- 13. 
gyűlés, hogy a járulékok az 1925. évre érvényes kulcs szerint és összegben vettessenek ki 
az 1926. évre is. ^ • 

Még egy kérdés van, amely a mai közgyűlésen igényéi rendezést. Ez a meglévő 
nyugdíjasállomány nyugdíjintézeti illetményeinek a kérdése. Tudvalévőleg-a jelen nyugdíjas 
állomány főleg a nyugdíjas államsegélyből részesül nyugdíj-ellátásban, de a meglévő nyug-
díjintézet is kifizeti ezidőszerint még a békebeli járandóságok 250-szeresét papírkoronában. 
Tekintettel azonban arra, hogy a mult évi egyetemes közgyűlés határozata szerint a nyugdíj-
intézet 1925. évi jövedelmei^ tehát az államsegély és belolyó járulékok egyaránt további intéz-
kedésig külön kezelendők, ami azt jelenti, hogy azok az új nyugdíjintézet vagyonállomá-
nyához fognak csatoltatni, tekintve továbbá, hogy a nyugdíjintézetet, mint sorvadó intéz-
ményt, államsegéllyel és járulékokkal támogatni sem nem szükséges, sem nem célirányos, 
íel kell vetni a kérdést, mi történjék az eddig a nyugdíjintézet pénztárából fizetett nyug-
díjas illetmények dolgában. Erre nézve az a javaslat, hogy, miután csak néhány millió 
korona összegről van szó, kérje íel az egyetemes közgyűlés az Egyetemes Felügyelő Úr 
Őméltóságát, hogy ezt a szükséges összeget bocsássa lehetőleg továbbiig a kivételes és 
rendkívüli nyugdíjas államsegélyből a nyugdíjintézet rendelkezésére. 

Intézkedésnek kellene történnie abban az irányban is, hogy történjék az új nyug-
díjintézeti szabályzat megalkotása^ illetve hatályba lépéséig a jelentkező új tagok felvétele. 
Erre vonatkozólag javaslatom az, eszközöltessenek a tagfelvételek továbbra is a régi szabály-
zat szerint, s amennyiben szükségesnek mutatkoznék, történjék majd valamelyes intéz-
kedés már eszközölt befizetések esetleges leszámítása tárgyában. 

Örömmel jelentem, hogy a törzskönyv számára összegyűjtött anyag feldolgozása 
folyamatban van, aminthogy most van munkában a járulékszámlakönyv felfektetése is, 
minek befejezése után kiküszöbölődnek azok az elkerülhetetlen tévedések, amelyek a hát-
ralékok kivetése terén itt-ott mutatkoznak. Elkerülhetetlenek pedig ezek azért, mert a nyug-
díjintézet ügyvitelét mindennemű könyvek nélkül "vettem át. A rend első feltétele tehát az, 
hogy a régről fennálló kaoszban rendet teremtsünk. 

Kötelességem bejelenteni, hogy Gyürky Pál szlovenszkói nyugdíjintézeti igazgató 
úr megkeresést intézett hozzám olyan értelemben, hogy, amint azt ő teszi a Csonka-Magyar-
országról az elszakított felvidékre átmenő lelkészekkel szemben, én se követeljek pótlóla-
gos befizetéseket a megszállás óta a felvidéken eltöltött szolgálati időre azoktól a lelkész-
testvérektől, akik Csonka-Magyarországra jönnek szolgálatba. A nyugdíjintézeti bizottság, 
amely elé ezt a kérdést terjesztettem, álláspontomat akceptálva, jóváhagyta addig követett 
eljárásomat és kimondotta, hogy a szlovenszkói nyugdíjintézet ezen kívánságát nem tartja 
teljesíthetőnek. 

Tisztelettel jelentem, hogy az elmúlt év folyamán a következő tagok vétettek fel a nyugdíj-
intézetbe: Benkóczy Dániel, Botyánszky János, Gőcze Gyula, Gyurán György, Horváth Sándor, 
Kemény Gábor, ifj. Kiss Kálmán, Komjáthy Béla, Korim Kálmán, Kovács István, Kümmerle 
Ottmár, Linder László, Salfer Károly, Scherer József, Schrantz Zoltán, dr. Szeberényi 
Gusztáv, Szeberényi Zoltán. 

Nyugdíjaztattak a következők : Harsányi István, Sass Béla. Özvegyi ellátási díj a 
következők részére nyert megállapítást: özv. Marothy Emiiné, özv. Vértesi Sándorné, özv. 
Kring Miklósné, özv. Horváth Sándorné és özv. Petrovics Sománé. 

Mindezen folyó ügyek a fennálló szabályzat értelmében nyertek elintézést. 
Van összesen 36 nyugdíjas, 118 özvegy, 66 fél árva, 8 egész árva. 
Jelentem végül, hogy 

az egyetemes egyházi nyugdíjintézet 1925. évi számadása a következő: 

- I.. Bevétel : 

Tagok, fenntartók járu-
lékai és offertóriumok 289.834,977-— K 

Adományok . . . . 400,000-— „ 
Kamat 5.591,616'— „ 
Üllői-úti ház jövedelmei 

és kamata . . . . 21.434,531-— „ 
317.261,124-— K 

II. Kiadás : 

Nyugdíjakra kifizettetett 64.188,179-— K 
Tiszti illetmények, posta 

és egyéb költségek . 25.884,966-— „ 
Tőkésítve „ Új egyet. 

nyugdíj i rit. számlán" 227.187,979-— „ 
317.261,124-— K 

Az egyetemes nyugdíjintézet tőkéje: 
1918 december 31-én 4.799,969"— K 

1919 1 1 — 1924 „ 31-ig tőkésítve . . . . 108.057,561-— „ 
Összesen 112.857,530-— K 

Az új egyetemes nyugdíjintézet 
tőkéje 1925 december 31-én 227.187,979-— K 
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13—15. Ezekben terjesztve elő ügyvivői jelentésemet és kérve annak jóváhagyását, azzal a 
bízó reménységgel fejezem be azt, hogy ez volt az utolsó, amely nehézségekről, bajokról 
számolt be, s legközelebbi nyugdíjintézeti ügyvivői jelentésem már azt tartalmazhatja, hogy 
készen áll a javaslat, mégpedig olyan javaslat, amely teljesen biztos alapon helyezi lel-
készeink és lelkészcsaládjaink jövőjét. • 

Azt adja Isten! 

Az egyetemes közgyűlés az alábbi határozatokat hozza : 

1. köszönetet szavaz az Egyetemes Felügyelőnek a nyugdíjintézet ügyének 
szentelt, megkülönböztetett érdeklődéséért és annak felkarolásáért; 

2. köszönetét nyilvánítja dr. Mikler Károly dékánnak, Lorge Róbert szak-
értőnek, Schöll Lajos főesperesnek és Wagner Ádám lelkésznek a nyugdíjügy 
végleges rendezését kiválóan szolgáló munkálataikért; 

3. megbízza a nyugdíjintézeti bizottságot, hogy a két rendelkezésére álló 
javaslat szemmeltartásával legjobb belátása szerint készítse el ú j javaslatát, úgyhogy 
az a legközelebbi egyetemes közgyűlésen szabályrendeleterőre emeltethessék; 

4. evégből a szabályrendelettervezet előkészítésének időtartamára kerületenként 
3—3 lelkésztaggal kiegészíti a nyugdíj intézeti bizottságot, ezek: Kovács Andor, 
Majba Vilmos, Margócsy István, Mihalovits Samu, Irányi Kamill, Szekej András, 
Schöll Lajos, Wagner Ádám, Hanzmann Károly, Farkas Győző, Duszik Lajos, 
Tóth József; 

5. kimondja, hogy a fenntartói és tagdíjjárulékok 1926-ra az 1925-re érvényes 
kulcs szerint és összegben vettetnek ki ; 

6. kimondja, hogy a nyugdíjintézet részéről eddig kifizetésre került összegek a 
nyugdíjintézet rendelkezésére álló összegekben nem nyervén továbbra fedezetet, felkéri 
az Egyetemes Felügyelőt, bocsásson a lehetőség szerint a kivételes és rendkívüli nyugd. 
államsegélyből akkora összeget a nyugdíjintézet rendelkezésére, hogy ezen kötelezett-
ségének a jövő évben is meg tudjon felelni, s ilymódon a nyugdíjas állomány által 
a nyugdíjintézet részéről jelenleg élvezett nyugellátási díjaknak az 1926. évre leendő 
folyósítása lehetővé váljék ; 

7. kimondja, hogy a felvételre jelentkező tagok felvétele az új szabályrendelet 
hatálybalépéséig a réginek a rendelkezései szerint eszközlendő ; 

. 8. a nyugdíjüggyel « kapcsolatos felterjesztéseket tekintetbevétel céljából a 
bizottság elé utalja. 

14. (Sz.) Olvastatik a tiszai egyházkerületnek 16. jkvi pont alatti felterjesztése, 
melyben a vallás- és közoktatásügyi miniszternek az Országos református lelkész-
egyesület multévi kongresszusából a felekezetközi sérelmek tárgyában tett felterjesztésére 
egybeállított munkálatot küldi le. 

Az egyetemes közgyűlés ezen munkálatot kiadja a jogügyi bizottságnak, 
egyben utasítja, hogy a mi sérelmeinkről állítson össze kimerítő munkálatot, mely 
célból hívja fel az összes egyházi s iskolai közegeket az adatok beküldésére. 

15. (Sz.) A jogügyi bizottság nevében dr. Rásó Lajos egy. ügyész bemutatja a 
dunáninneni egyházkerület 84. jkvi pont alatt hozott határozatát, melyben felhívja a köz-
gyűlés figyelmét a róm. kath. részről fenyegető, a magyar egységnek megbontására 
irányuló kísérletre és egyben ' a bizottságnak véleményét, melynek kapcsán többek hozzá-
szólása után különös figyelemmel arra is, hogy a zászlószentelések kérdésében a róm. kath. 
egyház újabban ismét belátóbb álláspontot foglal el, az egyetemes közgyűlés így határoz : 

Az egyetemes közgyűlés mélységes keresztyéni és hazafiúi aggodalommal 
állapítja meg, hogy a legutóbbi időben inindgyakrabban merültek fel oly események 
és történtek a róm. kath. egyházban oly rendelkezések, melyek alkalmasaknak 
mutatkoznak a keresztyén egyházfelekezetek közötti békének hazánkban való meg-
zavarására. Holott kétségtelen az, hogy a felekezetek közötti békének nemcsak 
fenntartása, de az eddiginél szilárdabb alapokra fektetése egyrészről létérdeke ma 
minden időkénél súlyosabb megpróbáltatást szenvedő magyar hazánknak, másrészről 
elengedhetetlen előfeltétele a hazánk és az egyetemes keresztyénség érdekében 
végzendő azon munka eredményességének, amelynek elvégzése a világháború folytán 
leromlott erkölcsök egészséges regenerálása és a valláserkölcsi életnek új életre 
keltése terén éppen most fokozottan súlyos felelősségű kötelezettsége a keresztyén 
egyház minden felekezetének. 

Ezzel szemben megnyugvással látja az egyetemes gyűlés a magy. kir. 
kormány erre hivatott tényezőjének: a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a 
felekezetek közötti béke megzavarására alkalmas jelenségek kiküszöbölését és az 
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ebből származható ellentétek kiegyenlítését célzó közreműködését, valamint remény- 15—19. 
kedéssel nézi azt is, hogy a róm. kath. egyház legilletékesebb vezető-tényezői 
részéről is komoly törekvések észlelhetők arra, hogy a felekezetek közötti béke 
megzavarásának a veszélye elháríttassék. 

Mivel pedig a magyar protestantizmus a felekezetek közötti béke ápolását 
amúgy is mindenkor elsőrendű kötelezettségének ismerte fel, kimondja az egyetemes 
gyűlés, hogy ennek a célnak az elérését a maga részéről most is, sőt éppen most 
fokozott kötelezettségének tartja s kötelességévé teszi ugyanezt egyházunk minden 
tagjának, de természetesen annak mindenkor való szemelőttartásával, hogv négy 
évszázados küzdelemmel kivívott jogainak és a gyakorlatilag még úgyis csak 
részben megvalósított egyenjogúságunknak megóvása és utódainkra való épség-
ben átszármaztatása is szent kötelezettsége minden evangélikusnak. 

16. (Sz.) Tárgyaltatik a katonai lelkészet kérdése minek kapcsán a jogügyi bizottság 
nevében dr. Rásó Lajos egyet, ügyész bemutatja a prot. tábori püspöktől, a református 
konventtől és egyes kerületektől érkezett átiratokat, illetve felterjesztéseket. 

Az egyetemes közgyűlés a magy. kir. honvédelmi miniszter a m. kir. hon-
védség protestáns vallású egyéneinek egyházi szervezetére vonatkozó 4826/eln. 
1925. számú rendeletének intézkedéseit több vonatkozásban egyházunk törvényileg 
biztosított önkormányzati jogával összhangban levőnek nem tartja, ezért ezt a 
rendeletet csupán ideiglenes intézkedésnek tekinti és kimondja, hogy szükségesnek 
tartja, hogy a m. kir. honvédség protestáns vallású egyéneinek egyházi meg-
szervezésére vonatkozóan a két protestáns egyház és a magy. kir. kormány 
megbízottainak és a tábori püspöknek együttes közreműködésével olyan újabb 
szervezeti javaslat készíttessék, melynek minden intézkedése összhangban legyen 
egyházi törvényeinkkel s amely a két protestáns egyház főhatóságának, tehát az 
ev. egyetemes gyűlésnek és a ref. egyetemes konventnek, jóváhagyása után is csak 
a zsinat hozzájárulásával nyerjen végleges jogerőt. 

Az egyetemes közgyűlés az ily javaslat elkészítésére hivatott bizottságba a 
maga részéről három tagot küld ki: báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő, 
Geduly Henrik püspök és dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész személyében. 

17. (Sz.) A földbirtokreformmal kapcsolatos ügyekben a jogügyi bizottság nevében 
dr. Rásó Lajos egyet, ügyész beterjeszti a beérkezett felterjesztéseket. 

Az egyetemes gyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez, szíveskednék odahatni, hogy a magy. kir. kormány intézkedjék aziránt, hogy 
a magasabbfokú egyházi közületek, valamint az egyházközségeknek a földreform 
során bármily célra juttatott földbirtokok, amennyiben azok vagyonváltsági földek, 
ellenérték nélkül jussanak az egyházak tulajdonába, amennyiben pedig megváltás 
útján szereztettek meg, azok megváltási árát, valamint az eljárási költségeket a 
magyar állam viselje, továbbá, hogy ennek megfelelően az egyházközségek, valamint 
a magasabbfokú egyházi közületek teljesen mentesíttessenek a részükre juttatott 
földbirtokok után való haszonbér fizetésének a kötelezettsége alól is. Ugyancsak 
felterjesztést intéz az egyetemes közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
aziránt, tegyen intézkedést arra vonatkozóan is, hogy az egyes egyházközségeknek 
tanítói javadalom céljára juttatott földbirtokok jövedelme ne számíttassék bele az 
államsegéllyel támogatott tanítók jövedelmébe akkor, ha a juttatott földnek a meg-
váltási árát az egyházközség a sajátjából megfizeti, ellenkező esetben pedig joga 
legyen az egyházközségnek a neki már juttatott ily földbirtokról, ha azt már elfogadta 
volna is, lemondani. 

18. (P.) Olvastatott a dunáninneni egyházkerület felterjesztése lelkészválasztási szabály-
rendelete módosításának jóváhagyása iránt. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott szabályrendeletet azzal a módosítással 
hagyja jóvá, hogy a 42. §. a következőkép módosíttassék : 

„ügyészt" szó után „az egyházmegyei" szavaktól a bekezdés végéig a követ-
kező szöveg teendő : 

„1000 pengő költségbiztosítékot fizetnek az egyházmegyei pénztárba". 
A bemutatott példányokra a jóváhagyó záradék reávezetendő. 

19. (P.) Olvastatott az egyházi javadalmas tisztviselők házasságkötésére vonatkozó 
szabályrendelet tervezete és a tervezetre vonatkozólag felérkezett véleményes jelentések. 

Az egyetemes közgyűlés bizottságot küld ki a végleges tervezet kidolgozá-
sára; a bizottság tagjaiul megválasztja D. Raffay Sándor püspök elnöklete alatt dr. 



Rásó Lajos, Kemény Lajos, Sárkány Béla, Draskóczy Lajos, Gaudy László, dr. Hittrich 
Ödön és Lahmann Györgyöt. 

20. íP.) Olvastatott a dunántúli egyházkerület határozata a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegyének a nagyszékelyi ref. egyházközség elleni birtokháborítási pere tárgyában. 

Az egyet, közgyűlés a dunántúli kerület azon határozatát, amellyel az egy-
házmegye aktorátusi jogát megállapítja, jóváhagyja. 

21. (P.) Olvastatott Frank Károly csikóstöttösi lelkész felterjesztése az E. A. 256. 
§-nak magyarázata tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy az E. A. 256. §-a nem tesz 
különbséget rendes és rendkívüli kiadások közt, ellenben, ha a rendkívüli kiadások 
fedezésére olyanokra, akik nem laknak valamely egyházközség területén a 256. $-ban 
meghatározott mértéket meghaladó járulékot vet ki, úgy az E. A. 263. §-a értel-
mében velők a.kivetés írásban közlendő és ez ellen a 266. § értelmében jogorvos-
lattal élhetnek, amikor is a vitás kérdés elintézést nyerhet ; egyben kimondja a köz-
gyűlés, hogy az egyházalkotmány rendelkezései tekintetében csak adott eset elintézése 
kapcsán adható magyarázat az illetékes hatóság részéről. 

22. (P.) Olvastatott a dunáninneni egyházkerület 1926 aug. 12-iki közgyűlési jegyző-
könyvének 72. jegyzőkönyvi pontja, amely szerint az egyházkerület 1925. évi közgyűlésén 
66 III. B. d. jkvi pontja alatt hozott azon határozatát, amellyel az újonnan alakult almás-
füzitői fiókegyház megalakulását és annak a tatatóvárosi egyházközséghez való csatolását 
jóváhagyta — a komáromi egyház kérelmére hatályon kívül helyezi és az almásfüzitői 
fiókegyházat az E. A. 28. §-ában meghatározott eljárásra utasítja. 

Az egyetemes közgyűlés a dunáninneni egyházkerület mindkét hivatkozott 
határozatát megsemmisíti, mert az almásfüzitői fiókegyház alapítása körül az fí. A. 
32. § rendelkezései figyelmen kívül hagyattak. 

23. (P.) Tárgyaltatott a békéscsabai evang. tanítóságnak fellebbezése a bányakerü-
letnek a tanítói hiványok és stóladíjak tárgyában 1926. évi közgyűlésének 46. jegyző-
könyvi pont alatt hozott határozata ellen. 

Az egyet, közgyűlés a fellebbezést visszautasítja, mert egyrészt a kerület 
megkerülésével közvetlenül lett felterjesztve, másrészt pedig, mert a kérdés eldöntése 
egyházi törvénykezési útra tartozik. 

24. (L.) Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerületnek 84. jegyzőkönyvi pont alatti 
határozata, mely szerint az egyetemes egyházhoz megkeresést intéz aziránt, kérje a pénz-
ügyminisztertől a házadóra vonatkozó 1922. évi XXII. törvénycikk végrehajtásánál a tanítói 
lakások házajdómentességének biztosítását. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata alapján megkeresi a 
pénzügyminisztert, hogy adjon be törvényjavaslatot, amely a most is házadómentes 
lelkészlakásokkal egyenlő elbánást igénylő tanítói lakásokra is kiterjeszti az adó-
mentességet. \ 

25. (L.) Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerületnek 91. jegyzőkönyvi pont alatti 
határozata, mellyel az „egyke" elleni küzdelem sikere érdekében felkéri az egyetemes egy-
házat, hogy a sokgyermekes szülők állami segélyezésben és adóelengedésben leendő része-
sítése iránt felterjesztést intézzen a kormányhoz. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest, ily értelmű 
felterjesztést intéz a kormányhoz. 

26. (Sz.) Tárgyaltattak a bányai egyházkerületnek 75. és a tiszai egyházkerületnek 
50. jegyzőkönyvi pont alatti határozatai, melyek szerint felterjesztést intéznek az egyete-
mes közgyűléshez, keresné meg a közoktatásügyi minisztert: utasíttassanak az összes 
hatóságok, egyházunkkal szemben a törvényben megállapított „ágostai hitvallású evangélikus 
egyház" elnevezés használására. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi'bizottság javaslatához képest ily értelmű 
felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 
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27. (Kar.) Tárgyaltatott a dunáninneni egyházkerület felterjesztése a fogházi isten- 27 
tiszteletek után járó lelkészi tiszteletdíjnak a háború előtti összegben való folyósítása ügyében. 

Az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a m. kir. igazságügyminiszterhez 
aziránt, hogy a fogházakban működő lelkészek részére 1927 január 1-től minden 
istentisztelet után négy pengőt utaljon ki. 

28. (Kar.) Tárgyalás alá vétetett a dunáninneni egyházkerületnek felterjesztése a 
trianoni béke évfordulójának — június 4-ének — templomi és iskolai megünneplése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés — tekintettel arra, hogy a trianoni béke évfordulójának 
terminusához közel : május utolsó vasárnapjára elrendelt „hősök emlékünnepén" 
is történhetik e gyászos békéről megemlékezés, — külön gyászünnepély elrendelését 
nem kívánja. 

29. (Kar.) Tárgyalás alá került a gyöngyösi egyesült protestáns egyház keretében élő 
evangélikus híveink lelki gondozásának és ottani evang. gyermekeink vallásoktatásának 
kérdése, melyet a tiszai egyházkerület terjesztett fel az egyetemes gyűléshez, főképen e 
misszió gondozásának anyagi fedezetéről való gondoskodás szempontjából. Eddig a 
szóban lévő híveket Duszik Lajos miskolci lelkész gondozta, évente négy ízben jelenvén meg, 
hirdetvén az igét s oktatván a növendékeket. Szóba került ezen missziónak a kisterenye-pásztói 
missz. lelkész által történhető gondozása is, mely esetben Gyöngyösnek a dunáninneni } 
kerülethez való csatolása válnék szükségessé. 

Az egyetemes közgyűlés szükségesnek t a r t j a ' — az eddigi egyházjogi 
keretek megbontása nélkül — a gyöngyösi híveknek evangélikus lelki gondozását, 
főképen a vallásoktatásnak egyházunk szellemében való berendezését evangélikus 
öntudatra való neveléssel, a gondozás pénzügyi fedezetét azonban — anyagi forrás 
híján — ezidőszerint biztosítani nem tudja. 

30. (Kar.) Beterjesztetett a tiszai egyházkerületnek a liturgia egységesítése tárgyában 
hozott" határozata. 

Az egyetemes közgyűlés a liturgia egységesítését elvben helyesli és mielőbb 
megvalósítandónak tartja. E célból külön bizottságot küld ki azzal a megbízással : 
dolgozzon ki javaslatot és terjessze azt a jövő évi közgyűlés elé. A bizottság tagjait 
a gyűlés folyamán fogja megválasztani. 

31. (Kar.) Olvastatott a tiszai egyházkerület felterjesztése a vásároknak vasárnapon 
való tartása, a korcsmák, kávéházak vasárnapi nyitvatartása, mulatságoknak vasárnapon 

»rendezése elleni tiltakozás tárgyában ; továbbá a dunántúli egyházkerület hasonló tárgyú 
kérelme aziránt, hogy a kormány vasárnap legalább d. e. 8—12 óra között teljes munka-
szünetet rendeljen el s annak megtartásáról a legnagyobb szigorral gondoskodjék. 

Az egyetemes közgyűlés, áthatva a vasárnap megszentelésének nagy fontos-
ságától, ez ügyben tett többszöri lépései eredménytelenségének és a m. kir. keres-
kedelmi miniszter 5507/925 ein. sz. a. megjelent úgy egyetemes egyházunknak, vala-
mint az összes törvényhatóságoknak megküldött rendeletében foglalt e tárgyú intéz-
kedéseinek ellenére is, újabb felterjesztéssel él a rrí. kir. kormányhoz s nyomatékosan 
kéri ez irányban megteendő hathatós intézkedését. Egyúttal utasítja a lelkészeket, 
hogy, a helyi hatóságokkal érintkezésbe lépve, igyekezzenek saját hatáskörükben 
ezen szép célt, ha lépésről lépésre is, elérni. 

32. (Kar.) Olvastatott a tiszai egyházkerületnek felterjesztése a hitélet, közelebbről 
a belmissziói munka egyetemes rendezése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés e kérdés rendezését a kerületekre bízza; amennyi-
ben pedig az egyes kerületeknek nem volna meg a belmissziói munka tervszerű 
végzésére és irányítására vonatkozó munkatervük, ajánlja a jól bevált Kapi-féle 
belmissziói kalauzt használatra. 

33. (T.) Beterjesztetnek Sass Béla, budapesti lakos, beadványai a zsinati törvény 
betartása, a kötelességteljesítés ellenőrzése, beadványainak az egyházi közgyűléseken kény-
szertárgyaltatása, egyházfőink személyét durván sértő nyomtatványok sértegetéseinek meg-
torlása, a stólák eltörlése, az egyházi alapítványbirtokok telepes rendszerben az igényjogo-
sultak között kiosztása, a fasori lelkészválasztási visszaélések megtorlása stb. tárgyában. 
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33—38 Az egyetemes közgyűlés a kérelmezőt beadványaival részben elutasítja, mi-
után azokat kellőképen fel nem szerelte, részben felettük napirendre tér, miután 
gyakorlatilag ki nem vihetők, végül utasítja a kérelmezőt, hogy panaszait a foko-
zatos egyházi hatóságok útján terjessze fel. 

34. (Sz.) Tárgyaltatott a tiszai egyházkerület felterjesztése a miskolci jogakadémia 
jövőjének biztosítása, illetve autonóm jogaink megvédése tárgyában. Ugyanis a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium néhány év óta íolytatott kultúrpolitikája alkalmasnak látszik 
arra, hogy századokon át nagy áldozatokkal fenntartott s az egyházias szellemű jogász-
képzés terén megbecsülhetetlen szolgálatokat tett, egyetlen ilynemű főiskolánk az 1791 :XXVI. 
t.-c.-ben biztosított jogaink illuzórikussá tétele által elsorvasztassék. Ezt a célt szolgálni 
látszik a miniszternek legutóbb kiadott az a rendelete, mely szerint az első évfolyamba 
felvehető hallgatók számát 80-ról 40-re szállítja le ugyanakkor, amikor az egyetemek hall-
gatóságának létszámát érintetlenül hagyja. 

Minthogy ez a rendelkezés úgy alaki, mint anyagi jogsértést tartalmaz, amellyel 
szemben történelmi felelősségünk tudatában minden rendelkezésre álló eszközzel védekezni 
kötelességünk, ennélfogva a tiszai egyházkerület, míg egyrészről óvással élt a rendelkezés-
sel szemben s azt nem hajtotta végre, addig másrészt a m. kir. kormányhoz részletes 
emlékiratot nyújtott be, amelyben beható bírálat alá vette a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszternek a felekezeti jogakadémiák megszüntetése kérdésében felsorakoztatott érveit, egy-
ben kiemelve az eperjes—miskolci jogakadémia életképességéhez fűződő érdekszempont-
jainkat, megfelelő adatokkal bizonyította be a kormányelnök előtt, hogy a vallás- és közokt.-
ügyi miniszternek jogakadémiánk színvonalát illető vélekedése éppenséggel nem helytálló. 
Végül kéri az egyetemes közgyűlést, hogy a fenntartó hatóságot, tekintettel a főiskolák 
egyetemes jellegére is, a miskolci jogakadémia biztosítása iránt folytatott kötelességszerű küz-
delmében támogassa. 

Az egyetemes közgyűlés elismeréssel állapítja meg, hogy a tiszai egyház-
kerület áldozattal és hűséggel tesz eleget a miskolci jogakadémiával szemben fenn-
tartói kötelezettségének, s amikor kijelenti, hogy az egyházkerület határozatában kife-
jezésre jutó jogi álláspontot teljes mérvben osztja, egyben kimondja, hogy a netán 
szükségessé váló s alkotmányunk szerint rendelkezésünkre álló védekező lépések 
megtételére az egyetemes egyházi és iskolai felügyelőt felkéri és azzal megbízza, 
jelen határozatáról pedig a miniszterelnököt és a vallás- és közokt.-ügyi minisztert 
felterjesztésben értesíti 

35. (Sz.) Olvastatik a lelkészegyesület felterjesztése az evangélikus rádióistentiszte-
letek rendszeresítése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés ezidőszerint nem tartja kívánatosnak az evangélikus 
istentiszteleteknek rádió útján való közvetítését, azonban felterjesztést intéz a 
magy. kir. kormányhoz, hogy a legközelebb megtartandó nemzetközi rádiókongresz- • 
szusra kiküldendő megbízottja útján tegyen a kongresszusnak javaslatot aziránt: 
határozza el, hogy vasárnapokon és ünnepnapokon délután 7 óráig minden európai 
leadóállomás csak istentiszteleteket, vagy vallásos tárgyú előadásokat közvetítsen. 

36. (Sz.) Olvastatott a dunántúli egyházkerületnek 94. jegyzőkönyvi pont alatt hozott 
íelterjesztése .az egyetemes egyházi és iskolai névtár sürgős kiadása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy a megbízott dr. Kilényi Lóránt 
az ezirányú munkálatokat már foganatba vette, további intézkedés szükségét ezidő-
szerint nem látja, de újból felhívja a kerületeket és az összes érdekelteket, hogy 
a kibocsátandó kérdőíveket pontosan töltsék ki és sürgősen küldjék vissza. 

37. (B.) A régi theol. akadémiák nyug. igazgatói, névszerint : Bancsó Antal a soproni, 
dr. Masznyik Endre a pozsonyi, dr. Szlávik Mátyás az eperjesi theol. akadémia nyug. 
igazgatója, nyugdíjuknak újabb megállapítását méltánytalannak tartják és annak orvoslására 
az egyetemes közgyűlés közbenjárását kérik. 

Az egyetemes közgyűlés, a kérést megokoltnak találva, a szóban forgó nyug-
díjak méltányosabb megállapítása érdekében a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
felterjesztést intéz. 

38. (Kar.) Olvastatott a dunáninneni egyházkerületnek felterjesztése a szekták elleni 
intézkedés tárgyában, mert egyes szekták megbízottai, mint könyv- és bibiiaárúsok bejárják 
a községeket s így férkőzve híveinkhez, terjesztik egyházra és társadalomra gyakran veszé-
lyes tanaikat. 
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Az egyetemes közgyűlés, felismerve a szektáknak e fellépésében egész 38-
egyházunkat fenyegető veszélyt s tekintettel arra, hogy az egyháznak és államnak 
érdeke, hogy szektaagitátorok ne nyugtalanítsák népünket, felhívja a lelkészeket, 
hogy adott esetekben szószékről hívják fel híveik figyelmét ezen, a történelmi 
egyházakra nézve káros munkára s annak ellensúlyozására a lelkészek maguk 
is foglalkozzanak a biblia s egyéb vallásos iratok terjesztésével, szükség esetén 
pedig sürgősen forduljanak intézkedésért a közig, hatóságokhoz ; végül felterjesztést 
intéz a m. kir. belügyminiszterhez, hogy ezen rendszerint idegen szellemű egyének 
szigorú ellenőrzéséről, árusítási engedélyeik kiadásának megszorításáról gondoskodjék. 

39. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés kegyelettel örökíti meg Gally Lajos, Becker Nándor, 
Stettner Markó, Lpsonczi Lajos, Szeberényi László és Mendöl Lajos, elhúnyt 
tanárok, emlékét. 

40. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 
/ 

az egyetemes gyűlés üdvözli : dr. Haberern Pált, a budapesti evang. gimnázium 
felügyelőjét, hetvenedik születésnapja alkalmából ; dr. Bruckner Győző jogakadémiai 
dékánt tudományos akadémiai levelezőtaggá választása alkalmából ; dr. Szelényi Ödön 
theológiai tanárt abból az alkalomból, hogy a debreceni egyetemen a nevelés törté-
netéből magántanári képesítést nyert ; Krug Lajos soproni igazgatótanítót nyugdíjba-
menetele és a tudományos akadémiai Wodiáner-díjjal való kitüntetése alkalmából ; 
Réz Henrik budapesti tanárt vitézzéavatása alkalmából; Uhrin Károly békéscsabai 
igazgatótanítót érdemkereszttel való kitüntetése alkalmából ; Mikolik Kálmán buda-
pesti, Moravszky Ferenc nyíregyházai, dr. Osváth Gedeon aszódi igazgatókat és 
dr. Szigethy Lajos budapesti tanárt nyugdíjbamenetelük alkalmából és mindnyájuknak 
köszönetet mond egyházias, buzgó munkálkodásukért. 

\ \ « 

41. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy felsőbb iskolái jó részé-
nek; az eperjesi, budapesti, szarvasi, békéscsabai, aszódi, soproni, pozsonyi, rozsnyói 
fő- és középiskoláknak „öreg diák"-jai, egyházias és testvéries érzésük által vezetve, 
szövetségekbe tömörültek az illető alma mater iránt való kegyeletes emlékezésnek 
és iskolájuk anyagi érdekeinek ápolására. 

42. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 54-ik pontja kapcsán, a tanügyi bizottság jelentése 
és indítványa alapján 

az egyetemes gyűlés megbízza a tanügyi bizottság elnökét, hogy a tavalyi 
egyetemes gvűlési határozat folytán szerkesztett Szigethy-féle „Utasítást a középfokú 
iskolákban a vallásos és egyházias érzés ápolására vonatkozólag" kinyomassa és 
megfelelő számban a középfokú iskoláknak megküldje. 

43. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 55-ik pontja kapcsán, a tanügyi bizottság 
jelentése alapján 

az egyetemes gyűlés köszönettel veszi tudomásul, hogy Krug Lajos és néhány 
tanítótársa megírták a nyolcosztályos népiskola számára a tantervet s azt Krug 
folyóirata, az Evangélikus Népiskola, decemberi számában közli. Az egyetemes 
gyűlés megbízza a tanügyi bizottság elnökét, hogy e munkálatot a jelzett folyóirat, 
példányai útján bírálat alá kiadja s a tavaszi tanügyi bizottsági ülés elé terjessze. 

44. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 55-ik pontja kapcsán, a tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés köszönettel veszi tudomásul Adorján Ferenc előadónak 
s a kiküldött külön bizottságnak a középiskolai rendtartás készítése körül eddig is 
tanúsított fáradságos buzgólkodását. Egyszersmind a bizottságot, kiegészítve Hollós 
János igazgatóval, megbízza, hogy a beérkezett észrevételek alapján egyházunk 
szellemének megfelelő középiskolai rendtartást szerkesszen. 

Addig is, míg ez új rendtartás életbelép, elrendeli az egyetemes gyűlés, 
hogy tanulmányi és magaviseleti érdemjegyekül (osztályzatokul) már a most folyó 
(1926/27-iki) iskolai évtől kezdve mindenkor az érvényes állami rendtartás szerinti 
osztályzatok használtassanak, az osztályzásnál a tanári kar ítélete is az állami 
rendtartás szerint állapíttassék meg és a tanulmányi értesítő intézeteinkben is 
bevezettessék. 

4 * 



28 

45—53. 45. (Sz.) A bányai egyházkerület felterjesztése alapján a tanügyi bizottság indít-
ványára 

elrendeli az egyetemes gyűlés, hogy a Mohácsi-Veszedelem négyszázados 
évfordulója alkalmával december 12-én az összes gyülekezetek templomi gyászisten-
tiszteletet tartsanak és december első felében az iskolák, amennyiben még nem 
rendeztek volna, gyászünnepélyeket rendezzenek. 

4(>. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés engedélyezi az elébe terjesztett iskolai könyveket s 
elrendeli, hogy az 1919 óta engedélyezett könyvek címei a jegyzőkönyv függelé-
kében közöltessenek. 

47. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés a tankönyvbírálati díjakat az 1—5 ívre ívenként 2—2 
pengőben, a további ívekét ívenként 1 — 1 pengőben állapítja meg s elrendeli, hogy 
ha az író kérésére új bírálónak adatnék ki a könyv, e bírálati díjak újra fizetendők. 

48. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 64-ik pontja kapcsán a tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés megbízza a tanügyi bizottság elnökét, hogy a kéz-
iratban meglévő elemi iskolai német olvasókönyv szerzőjét szólítsa fel munkájának 
bírálat alá való beküldésére és kedvező bírálat esetén intézkedjék, hogy e könyv 
valamelyik kiadó útján közrebocsáttassék. 

49. (Sz.) A dunántúli egyházkerület felterjesztése alapján, a tanügyi bizottság 
indítványára 

elhatározza az egyetemes gyűlés, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
felterjesztést intéz a hitoktatói díj békebeli színvonalnak megfelelő mértékben való 
megállapítása és a fuvardíjak kiutalása végett. 

50. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 71. pontja és a tiszai egyházkerület felterjesztése 
kapcsán a tanügyi bizottság indítványára 

helyeslőleg tudomásul veszi az egyetemes gyűlés, hogy a tanügyi bizottság 
Lahmann Györgyöt felkérte elemi iskolai tanterv- és tananyagbeosztás elkészítésére, 
Krug Lajost pedig a munkálat átnézésére olyképen, hogy a tavaszi tanügyi bizott-
sági ülésen az új munkálatot bemutassák, — a bizottság elnökét pedig felhatal-
mazza, hogy e tervezetet, ha a tavaszi bizottsági ülés és a püspökök jóváhagyását 
megnyeri, — kinyomassa és az iskolafenntartók számára a négy kerületnek kellő 
számban megküldje, mint ideiglenes érvénnyel kötelező tantervet az őszi egyetemes 
gyűlés jóváhagyásának feltételezésével. 

51. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés tudomásul veszi a bemutatott tanügyi jelentést, elren-
deli, hogy az a jegyzőkönyv függelékében közöltessék. Elvárja az egyházkerületek 
illetékes tisztviselőitől, hogy a tanügyi jelentéseket, a hitoktatásról szólókat is bele-
értve, az egyetemes gyűlés napja előtt két héttel az egyetemes felügyelőhöz fel-
terjesszék. Elrendeli továbbá, hogy ezután a középfokú iskolák igazgatói ne küld-
jenek egyes külön jelentéseket az egyetemes tanügyi bizottsághoz a leánymagán-
tanulókról, cserkészetről stb., hanem ezekről az értesítőkben részletesen emlékez-
zenek meg s az értesítőket kellő időben küldjék be a tanügyi bizottság elnökének 
és előadójának. 

52. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 82-ik pontja kapcsán a tanügyi bizottság jelentésére 

az egyetemes gyűlés tudomásul veszi, hogy a bányai egyházkerület végre-
hajtotta a kisebbségi iskolákra vonatkozó törvényes intézkedéseket. 

53. (Sz.) A tavalyi jegyzőkönyv 83-ik pontja kapcsán a tanügyi bizottság jelentésére 

az egyetemes gyűlés tudomásul veszi a földmívelési miniszter 50.451/1926 
számú rendeletét, mely szerint a bábolnai kincstári uradalom igazgatóságát utasította, 
hogy a legközelebbi üresedés esetén kántori képesítésű evangélikus tanító kineve-
zése iránt tegyen előterjesztést. 
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54. (Sz.) Többrendbeli egyházkerületi előterjesztés kapcsán, a tanügyi bizottság 54— 61. 
indítványára 1 

elhatározza az egyetemes gyűlés, hogy felír a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez és felkéri, hogy a teljes nyugdíjjogosultságot elérő tanároknak és taní-
tóknak a szolgálatban való visszatartása dolgában az egyházi főhatósággal egyetértve 
járjon el; a püspököket .pedig felkéri, hogy az erre alkotmányunk szerint illetékes 
tényezők véleményének meghallgatása után tegyék meg előterjesztésüket. Az egye-
temes gyűlés sajnálatosnak látja teljes munkaerejükben lévő tanítóknak és tanároknak, 
csupán harmincöt, illetőleg negyvenéves szolgálatuk betöltése folytán való eltávo-
zását arról a munkatérről, ahol egyházuknak és hazájuknak hasznos munkásai 
lehettek volna még továbbra is. 

55. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy a hivatásának olyan 
szépen megfelelő bonyhádi reálgimnázium internátusának fejlesztésére készül és erre 
a célra államsegélyt óhajt igénybevenni. A gyűlés felkéri az egyetemes felügyelőt, 
hogy annak idején külön felterjesztésben pártolja az iskolának a miniszterhez 
intézendő kérvényét. 

56. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés felhívja a püspököket, utasítsák a különböző fokozatú 
iskolák tanító- és tanártestületeit, foglalkozzanak a vallás- és közoktatási miniszter 
20,809 1926 IV. számú rendeletének szellemében, az erkölcstelenség és léha élet-
felfogás ellen való küzdelem módozataival s tegyenek erről illetékes felsőbbségeik 
útján az egyetemes tanügyi bizottságnak jelentést. Az egyetemes gyűlés bizton 
várja a gyülekezetektől, iskoláktól, tanító- és tanártestületektől, hogy jó példájukkal, . 
szigorú fellépésükkel hathatósan támogatnak minden enemű mozgalmat. 

A belügyminisztert külön felterjesztésben üdvözli az egyetemes gyűlés abból 
az alkalomból, hogy a maga részéről az erkölcstelen és léha életfelfogás meg-
nyilatkozásai ellen megkezdte nemzetmentő és nemzeti életet megtisztító, üdvös 
reformjait. 

57. (Sz.) A tanügyi bizottság előterjesztése alapján 

az egyetemes gyűlés — mivel az elemi és polgári iskolai tankönyvek enge-
délyezése kizárólag a saját hatáskörébe tartozik — felkéri a püspököket, terjesztessék 
fel 1927 január végéig az egyetemes tanügyi bizottsághoz a kerületi tanfelügyelők, 
illetőleg iskolai előadók által a kerületeik elemi és polgári iskoláiban használt tan-
könyvek jegyzékét, hogy az egyetemes gyűlés által nem engedélyezett tankönyvek 
használata megakadályoztathassák. 

58. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés * megnyugvással veszi tudomásul, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 17,943/VIII. sz. rendeletével hatályon kívül helyezett egy, 
az egyik mezőberényi tanítói állás ideiglenes megszüntetésével kapcsolatosan elő-
fordult, önkormányzatunkra sérelmes, politikai hatósági intézkedést. 

59. (Sz.) A tanügyi bizottság bejelentése alapján 

az egyetemes gyűlés megnyugvással veszi tudomásul, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 16,590/VIII. számú rendeletével hatályon kívül helyezte a 
fehérmegyei közigazgatási bizottság ama rendelkezését, mely szerint végrehajtással 
készült rászorítani a pusztavámi gyülekezetet, hogy tanítójának az úgynevezett 
„genfi előleg"-et megadja, viszont felterjesztést intéz, hogy a genfi segétyt és a 
hadipótlékot az állam vállalja magára éppúgy, mint az állami tanítóknál. 

60. (Sz.) A tanügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes gyűlés megerősíti a bányai egyházkerület részéről beterjesztett 
„ Szabályzat "-ot, mely a hatósága alatt álló elemi iskolák tanítótestületeinek és 
igazgatótanítóinak kötelességeit és jogait szabályozza. 

61. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
58,400/1926. VIII. számú rendeletét, melyben az Országos népiskolai alapból nyert támoga-
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ß l — t á s s a l alapított tanítói állásokon az első esetre a kinevezés jogát magának tartja fenn ; 
bemutatja egyúttal a bányai és dunántúli kerületek ezzel kapcsolatos felterjesztéseit. A tan-
ügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés felterjesztésben kéri a minisztert, járuljon hozzá, hogy az 
illető iskolafenntartó és az erre illetékes egyházi hatóság az egyházi alkotmányunkban 
megállapított úton és módon terjessze fel a B-listás evangélikus vallású tanítók 
sorából a maga ajánlottjait, s ezek közül nevezze ki az illető tanítót a miniszter. 
Ebből a célból kéri az egyetemes gyűlés a minisztert, közölje egyházi főhatóságainkkal 
az evangélikus vallású B-listás tanítók névsorát. 

62. (Sz.) A tanügyi bizottság előterjeszti a vallás-és közoktatási miniszter 23.360/VIII. 
számú rendeletét, melynek értelmében a tanfelügyelők útján rendelte be arra alkalmasnak 
talált tanítóinkat a leventeoktatókat képző tanfolyamra. A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés felterjesztésben kéri a vallás- és közoktatásügyi minisztert, 
hogy tanítóinkat az illetékes egyházi főhatóság útján hívja be leventeoktató tan-
folyamokra. 

63. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a dunántúli egyházkerület felterjesztését, 
melyben előadja, hogy evangélikus vallású leventéinket tábori misékre vezénylik ki. A tan-
ügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés felterjesztésben kéri a minisztert, utasítsa, az Országos 
Testnevelési Tanácsot, gondoskodjék ez arról, hogy az evangélikus vallású leven-
ték ne misére, hanem saját istentiszteletükre vezényeltessenek, elfoglaltságukat pedig 
úgy szabja meg, hogy az a gyülekezet vallási életétől ne vonja el őket. Hasonló-
képen gondoskodjék, hogy a tanítót leventeoktatási működése ne akadályozza a 
gyülekezet és az iskola körében való működésében. Egyúttal felkéri a püspököket, 
utasítsák az espereseket, hogy a körletparancsnokságoknál közvetlen érintkezés 
útján igyekezzenek a jövőt illetőleg hasonló sérelmes intézkedések megelőzésére. 

64. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés a kerületek útján utasítja az elemi iskolák vezetőit: 
terjesszék fel a kerületi tanfelügyelőkhöz iskolai könyvtáraik könyvjegyzékét, hogy 
ezek abból az oda nem valók kiselejtezésére utasíthassák őket. Az új beszerzésekről 
pedig évenként tegyenek jelentést a szokásos úton és módon. 

alapján 

alapján 

65. (Sz.) A bányai egyházkerület felterjesztése és a ' tanügyi bizottság indítványa 

az egyetemes gyűlés felterjesztésben kéri a vallás- és közoktatásügyi minisztert : 
kötelezze az evangélikus vallású állami tanítókat, hogy az állami hitoktatási díjnak 
megfelelő, az egyház által fizetendő tiszteletdíjért tanítsák ezután az evangélikus 
vallástant iskolájukban. 

66. (Sz.) A bányai egyházkerület felterjesztése és a tanügyi bizottság indítványa 

az egyetemes közgyűlés a maga részéről is kívánatosnak tartja, hogy az 
uradalmi tanítók helyzete méltányos rendezést nyerjen. 

67. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a tiszai egyházkerület odairányuló fel-
terjesztését, hogy a tanár saját iskolája növendékének magántanítója ne lehessen. A tanügyi 
bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés továbbra is érvényben tartja középiskolai rendtartásunk 
ama rendelkezését, hogy a tanár azon tanulónak nem lehet magántanítója, akit az 
iskolában tanít, vagy magánvizsgálaton kikérdez és hogy a tanár magántanítói fog-
lalkozásáról köteles jelentést tenni igazgatójának. 

alapján 
68. (Sz.) A dunántúli egyházkerület felterjesztése és a tanügyi bizottság indítványa 

az egyetemes gyűlés felterjesztésben kéri a vallás- és közoktatási minisztert. 
tekintettel arra, hogy a felekezeti tanítók és tanárok hadipótlékainak fizetésére az 
iskolafenntartók szegénységük folytán nem képesek : utalja ki ezeknek hadipótlékait is. 
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69. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 69 

az egyetemes gyűlés helyeslőleg veszi tudomásul, hogy a püspökök az elemi 
iskolákat a Luther-társaság könyveinek használására utasítják, feltéve, hogy azok 
az új tantervvel megegyeznek. Fenn van tartva e püspöki rendelkezésekben . az 
iskoláknak ama joga, hogy kérhetik más tankönyvek bevezethetését. Egyúttal felkéri 
az egyetemes gyűlés a Luther-társaságot, hogy a bevezetendő ú j tantervhez adjon 
ki megfelelő tankönyveket. 

70. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a dunántúli egyházkerületnek felterjesz-
tését, melyben ez a tanítói hiványokban megállapított készpénzfizetések pengőben való 
számítására kér rendelkezést, 

az egyetemes gyűlés utal e kérdésben a lelkészfizetéseknek átszámítása 
tekintetében a 7. d) pontban hozott határozatára. 

71. (Sz.) A dunántúli egyházkerület felterjesztése és a tanügyi bizottság javas-
lata alapján 

az egyetemes gyűlés felterjesztésben kéri a vallás- és közoktatási minisztert: 
1) a mi tanítóinkat a fizetési osztályokban olyan módon vigye feljebb, mint 

az államiakat; 
2) a vasúti kedvezményt a nyugdíjasokra és a családtagokra, valamint a 

nyugdíjasok családtagjaira is terjessze ki ; 
3) általában mindeníajta kedvezményben a mi tanítóinkat és tanárainkat is 

éppúgy részeltesse, mint az államiakat. 

72. (Sz.) Több egyházkelületi felterjesztés és a tanügyi bizottság indítványa alapján 

az egyetemes gyűlés felterjesztésben kéri a vallás- és közoktatási minisztert, 
tétesse törvényhozásilag községi teherré az iskolai nyugdíjjárulékot. Ez az ál-
lamra és az adófizetőkre nem jelent megterheltetést, de az egyházak, megszabadulva 
e tehertől, jobban szolgálhatnák híveik lelki építését. Addig is, míg a reform meg 
nem történik, csökkentse a nyugdíjjárulékok terhét. 

73. (Sz.) Több egyházkerületi felterjesztés és a tanügyi bizottság -indítványa alapján 

az egyetemes gyűlés felterjesztésben kéri a vallás-és közoktatásügyi minisztert : 
visszatérve a legrégibb hiványjegyzőkönyvekre, revidiálja a hiányokat s választassa 
el a tanítói, kántori és lévitai javadalmakat, felhívja a miniszter figyelmét arra, 
hogy hiványváltoztatási ügyek csak akkor vehetők érdemleges tárgyalás alá, ha azokhoz 
az iskolafenntartó illetékes egyházi felsőbb hatósága már hozzájárult s hogy a mi-
nisztérium ez ügyekben nem rendelkezhetik, hanem az egyházi hatóság határoza-
tához hozzájárulhat, vagy ezt a hozzájárulást megtagadhatja. Kéri egyúttal az egye-
temes gyűlés a tandíjpótló segély valorizálását. 

74. (Sz.) A dunántúli egyházkerület felterjesztése és a tanügyi bizottság indít-
ványa alapján 

az egyetemes gyűlés a kerületek útján elrendeli, hogy az elemi iskolákban 
reggel Luther Márton reggeli imádságával kezdjék, délután pedig estéli imádságával 
végezzék a tanítást. Mindakét imádság Luther kis kátéjának függelékében található. 

75. (Sz.) A dunántúli egyházkerület felterjesztése és a tanügyi bizottság indít-
ványa alapján 

az egyetemes gyűlés a kerületek útján utasítja az iskolafenntartókat : Írassák 
meg minden fokú iskolák használatára egyházgyülekezetük rövid történetét, hogy 
ezt a tanítók az iskolában felhasználhassák az egyháztörténeti tanítás elevenebbé, 
vonzóbbá, közvetlenebbé tételére. 

y 
76. (Sz.) A dánántúli egyházkerület felterjesztése és a tanügyi bizottság indít-

ványa alapján 

az egyetemes gyűlés a kerületek útján utasítja a tanítókat, hogy különös 
gondot fordítsanak a helyesírás, szépírás és fogalmazás gyakorlására. 



77. (Sz.) A tiszai egyházkerület felterjesztése és a tanügyi bizottság indítványa alapján 

az egyetemes gyűlés a kerületek útján felhívja a középiskolák figyelmét a 
vallás-és közoktatási miniszter megszívlelésreméltó 3753/1926 számú rendeletére, 
mellyel a tizenhét rendkívüli tárgy tanítását szabályozza. Ahol ebben a tankerületi 
főigazgató van feljogosítva intézkedésre — a mi iskoláinkban természetesen az egy-
házi hatóságot illeti az intézkedés joga. 

78. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés felhatalmazza tanügyi bizottság elnökét, hogy a tavasz-
folyamán, amennyiben szükségesnek ítélné, bizottsági ülést hívjon egybe ; felhatal-
mazza továbbá, hogy az illető kerület püspökével — a kiküldendő iskolalátogató 
személyét illetőleg is — egyetértve, iskolalátogatókat küldjön egyes iskolákba és az 
iskolák látogatásáról szóló jelentéseket a tanügyi bizottság és az illetékes püspök 
elé terjessze. A szükséges anyagi fedezetet az egyetemes gyűlés megszavazza. 

7Í). (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

kimondja az egyetemes gyűlés, hogy a kántori képesítés a három tanítóképző 
intézeti kántorképesítő bizottságok előtt szerezhető .meg és pedig a férfiak részére 
a miskolci és soproni, a nők részére a szarvasi képzőintézetben ; általánosságban 
elfogadja továbbá a három képezde igazgatói által megalkotott és a tanügyi bizott-
ság elnöke által beterjesztett kántori képesítői vizsgái tananyagot : ezt a püspökök 
észrevételeinek figyelembevételével a jegyzőkönyv függeléke gyanánt kinyomatja és 
felterjeszti a vallás- és közoktatási miniszterhez azzal a kéréssel, tegye ezt kötele-
zővé az állami tanító- és tanítónőképzőintézetekre nézve is s utasítsa őket, hogy 
kántorképesítő vizsgálatra evangelikus fiúnövendékeiket Miskolcra és Sopronba, nő-
növendékeiket pedig Szarvasra küldjék. 

80. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés tudomásul veszi, hogy a Luther Kis Kátéjának jubi-
leumi kiadásával megbízott külön bizottság dolgozik s a maga részéről Is felhívja 
a paedagogusokat és theologusokat : készítsék el e kátét a Németországban meg-
jelent Konkordienbuch alapján. 

81. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés a kerületek útján felhívja az espereseket: írják össze, 
hogy egyházmegyéjükben hány oly iskolaköteles van, aki hitoktatásban nem részesül. 
Ezt a jçgyzéket küldjék fel kerületük püspökének, hogy így gondoskodás történ-
hessék e tanköteleseknek esetleg missziói hitoktatók által való oktatásáról. 

82. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés felterjesztésben kéri a vallás- és közoktatási minisztert, 
hogy : 

a) az önálló hitoktatóknak (helyesebben vallástanároknak) szolgálati éveibe 
a lelkészi szolgálat is teljesen beleszámíttassék ; 

b) az önálló vallástanárok fizetési fokozatokban épp oly módon és mértékben 
menjenek előre, mint a középiskolai tanárok; 

c) az önálló vallástanárok fizetése azon fizetési foknak megfelelőleg állapít-
tassék meg, amelybe soroztattak; 

d) vétessenek fel az önálló hitoktatók az állami nyugdíjintézetbe. 

83. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés elrendeli, hogy istentiszteleteken és ünnepélyeken az 
„Erős várunk"-at a gyülekezet állva énekelje. 

84. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés Zalánfy Aladárnak a továbbképző kántori tanfolyamra 
vonatkozó munkálatát Payr Sándor, Altdörfer Andor és Paulik Jánosnak kiadja és 
felkéri őket, hogy a tanügyi bizottság tavaszi ülésén adjanak arról véleményes 
jelentést. 
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85. (Sz.) A bányai egyházkerület felterjesztése és a tanügyi bizottság indítványa 85—92. 
alapján 

az egyetemes gyűlés elrendeli, hogy a kántorok és énektanítók a gyerme-
keket az egyetemes egyház által kiadott Kapi Gyula-féle partitura-könyv alapján 
egységes melódiákra oktassák s így lassanként a gyülekezeteket is egységes dalla-
mokhoz szoktassák. 

86. (Sz.) A tanügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes gyűlés a vallástanárok jogi helyzetére vonatkozó szabályzatot 
visszaadja a tanügyi bizottságnak és elrendeli, hogy a tanügyi bizottság elnöke a 
tavaszi tanügyi bizottságra kérje be a »jogügyi bizottság budapesti tagjait s ha itt 
megegyeznek, állapítsák meg végérvényesen a szabályzat szövegét. 

87. (Sz.) A tanügyi bizottság jelentése alapján 

az egyetemes gyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy a dunáninneni egyház-
kerületi tanítóegyesület megalakult. 

88. (Sz.) A tanügyi bizottság elnökének javaslatára 

az egyetemes gyűlés felterjesztésben kéri a vallás- és közoktásügyi minisztert: 
az évek óta helyettestanári helyzetben sínylődő középiskolai tanároknak, ha rendes 
tanárokká megválasztattak, utalványozza a rendes tanárt megillető állami fizetéskiegé-
szítést, illetőleg — amennyiben az állást ő töltené be kinevezés útján — nevezze ki az 
illetőket rendes tanárokká. Az egyetemes gyűlés felhívja az iskolafenntartókat, hogy 
ideiglenesen adják meg ilyen helyzetben levő rendes tanáraiknak az elmaradt állami 
fizetéspótlékot. 

89. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a bányai és dunántúli egyházkerületeknek 
az iparostanonc- és ismétlőiskolára vonatkozó felterjesztését. A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés elrendeli, hogy az iparostanonc- és az ismétlőiskolákban 
a vallásoktatás a Papp Ferenc-féle „Út, igazság, élet" című kitűnő tankönyv alapján 
exhortációs módszerrel történjék ; felhívja az illető iskolafenntartókat, hogy e könyvet 
beszerezzék és a tanoncok között kiosszák; végül felkéri a budapesti hitoktatók, 
illetőleg vallástanárok testületét: készítsen a jelzett iskolák számára tantervet és 
tananyagbeosztást és azt terjessze fel a tavaszi bizottsági ülés előtt a tanügyi 
bizottság elnökéhez. 

90. (Sz.) A tanügyi bizottság bejelentésére és indítványára 

az egyetemes gyűlés köszönettel veszi tudomásul, hogy a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter a békéscsabai és nyíregyházi elemi iskoláknak Minerva-rendszerű 
vetítőgépet és filmeket, a Veres Pálné-intézetnek pedig filmeket ajándékozott és 
ezért neki köszönetét fejezi ki. 

91. A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés a gyülekezetek és iskolák vezetőségének figyelmét fel-
hívja az egyházépítő időszaki sajtóra és könyvekre, nevezetesen a „Evangélikusok 
Lapjá"-ra, a „Luther Naptár"-ra, a „Harangszó"-ra, a „Harangszó könyvtárá"-ra, 
ebben különösen Kapi Béla püspök könyvére „Az. Úr oltalmában" ; továbbá az 
Evangélikus Tanáregyesület kiadásában megjelent Szigethy Lajos-féle „Luther lelke" 
című kön}Te, mely tartalmánál és külső kiállításánál fogva ünnepi ajándéknak is 
alkalmas. 

92. (Sz.) A bányai egyházkerületnek a bajai sérelmekre vonatkozó jelentése kap-
csán a tanügyi bizottság indítványára 

utasítja az egyetemes gyűlés a kerületek útján a vallástanárokat és vallás-
tanító lelkészeket, hogy tanítványaikat az évmegnyitó, úgynevezett „Veni sancte"-ra 
ne bocsássák, hanem azokat saját évmegnyitó istentiszteletünkre vezessék, illetőleg 
irányítsák. Ha ebben a tekintetben az illető iskolai igazgató eljárásukat akadályozná, 
tegyenek jelentést illetékes egyházi főhatóságuknál. Egyben felterjesztést tesz a 
vallás- és közoktatási miniszterhez, rendelje el, hogy évmegnyitó és záróünnepélyre 
minden tanuló a saját felekezete templomába utasíttassék. 
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9 3 — 9 3 . (B.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter megküldte a prot. theologusok kül-
földi továbbképzésének célját szolgáló állami ösztöndíjakra vonatkozó"pályázati hirdetményt. 

Az egyet, közgyűlés a miniszter intézkedését köszönettel veszi tudomásul. 

94. (B.) A dunántúli egyházkerület közgyűlése, utalva arra, hogy a soproni líceum-
nak égetően szüksége van a liceum épületében a theol. fakultás által lefoglalt tantermekre, 
kéri az egyetemes közgyűlést, sürgesse a vallás- és közoktatásügyi miniszternél, hogy a 
theol. fakultásnak megfelelő elhelyezéséről gondoskodjék. 

X̂  1 - » 
Az egyetemes közgyűlés, figyelemmel az elnöki jelentésben foglaltakra is, a 

theol. fakultás megfelelő elhelyezése érdekében a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez felterjesztést intéz. 

95. (B.) A bányai egyházkerület felterjesztése alapján a theol. bizottság kéri az 
egyetemes közgyűlést a theol. szemináriumnak Budapesten leendő felállítása ügyében a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Az egyetemes közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy ebben az ügyben a 
szükséges intézkedéseket sürgősen eszközölje. 

90. (B.) A bányai egyházkerület felterjesztése alapján a theol. bizottság félkéri a 
theol. fakultás dékánját, hogy a fakultás hallgatóinak az egyházi énekben és zenében 
alapos k'képeztetése érdekében készítsen az oktatás rendszeres menetére vonatkozó javas-
latot, megállapítva a szükséges költségeket is, hogy a javaslat alapján az oktatás munká-
jának megindítása elrendelhető legyen. 

Tudomásul szolgál. 
/ 

97. (B.) A theol. bizottság köszönettel fogadja D. dr. Pröhle Károly dékánnak a theol. 
fakultás működésére vonatkozó tájékoztató ismertetését. 

Az egyetemes közgyűlés is köszönettel veszi azt tudomásul. 

98. (B.) A theol. bizottság tudomásul veszi dr. Deák János felügyelő tanárnak, a 
Theol. Otthon életéről szóló jelentését s annak kapcsán a közgyűlés elé terjeszti a Theol. 
Otthonra vonatkozó javaslatait. 

Az egyetemes közgyűlés a Theologus-Otthon-bizottság javaslata alapján a 
következő határozatokat hozza: v 

a) a Theologusok-Otthona épületét' Sopronban felépítteti, igénybeveszi a Nép-
jóléti Miniszter és illetve a Pénzintézeti Központ által az építkezésre engedélye-
zett kölcsönt s felhatalmazza az egyetemes felügyelőt, hogy az ezen kölcsönre vo-
natkozó kötelezvényt aláírhassa a kölcsön erejéig, addig, míg a Theologusok-Otthona 
felépül, átmenetileg az evang. egyetemes egyház budapesti ingatlanait köthesse le 
jelzálogul, azután pedig magát a Theologusok-Otthona épületét és telkét. Az épít-
kezést 1927 tavaszán megkezdeti. Felkéri az elnökséget, hogy az Otthon-bizottság 
bevonásával az Otthon céljainak megfelelő, cellarendszerű épület tervrajzának elké-
szítésére pályázatot hirdessen azzal, hogy az építkezés költségei 1*8 milliárd ko-
ronát meg ne haladjanak. A legjobbként elfogadott tervrajz mintegy 10 millió, a 
második helyre jutó pedig mintegy 5 millió korona jutalommal díjaztatik. A pálya-
díjjal jutalmazott tervek az egyetemes egyház tulajdonába mennek. Esetleg nem 
pályadíjnyertes tervek is. megvehetők mintegy 5 millió korona erejéig. Az építkezés 
tekintetében az Otthon-bizottság szakemberekkel kiegészítve, mint építési bizottság 
fog működni az egyetemes egyház elnöksége alatt; 

b) felhatalmazza az Otthon bizottságot, hogy az építkezés céljaira Sopron 
várostól segélyt kérjen ; 

c) megbízza az Otthon-bizottságot, hogy gondoskodjék a Theologusok-Otthona 
szervezeti szabályzatának elkészítéséről ; 

d) kimondja, hogy a theologiai fakultás dékánja és prodékánja az Otthon-
bizottságnak hivatalból tagjai ; 

e) a beérkezett pályázatok felülbírálására bírálóbizottságot alakít, mely az 
egyetemes felügyelő által állíttatik össze és az ő elnöksége alatt áll 

\ 99. (Sz.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az egyházkerületek felterjesztéseit az 
1926. év II. felére kapott államsegélytöbbletnek felosztása tárgyában. Az egyetemes főjegyző 
bejelenti ezzel kapcsolatban, hogy ezen többlet államsegély már felhasználtatott, amennyi-
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ben abból a négy kerületnek közigazgatási célokra pótlólag 90 millió korona folyósíttatott, 99-106. 
az egyetemes nyugdíjalapnak pedig — visszamenőleg az 1925. évre is — a hozzájárulás 
megíelelőleg pótoltatott, végül abból kiegyenlítést nyert az egyetemes egyháznak a selmeci 
líceumi tanárok javadalmazásával kapcsolatban felmerült tartozása, s ilyenformán további 
fedezet nem áll rendelkezésre. 

Az egyetemes közgyűlés ezen bejelentést tudomásul veszi azzal, hogy a 
selmeci tartozásra fordított, esetleg megtérülő összegnek miként leendő felhaszná-
lása tekintetében az egyet, felügyelő intézkedik. 

100. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerület 74. jegyzőkönyvi pont alatti határozata, 
melyben annak kimondását kéri, hogy az egyháznak nem hivatásos (világi) tisztviselői e 
tisztükből vagy megbízásukból kifolyólag egyházi, vagy törvénykezési ügyekben való eljá-
rásukért napidíjat nem igényelhetnek. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy közigazgatási ügyekben a 
világiak eddig sem kaptak napidíjat, a törvénykezési eljárásban pedig a bíróság 
maga van hivatva a költségek megállapítására, ezen indítványt a napirendről leveszi. 

101. (Sz.) A pénzügyi bizottság beterjeszti a szarvasi árvaház újabb kérelmét épí-
tési segély folyósítása iránt. 

Az egyetemes közgyűlés a f. évi közigazgatási számla terhére 10 millió 
kor. segélyt utalványoz. 

102. (Sz.) A pénzügyi bizottság beterjeszti a dunántúli egyházkerületnek 33. jegyző-
könyvi pont alatti kérelmét, hogy a soproni tanítóképzőintézetnek adott segély felemel-
tessék, de legalább is állandósíttassék. 

Az egyet, közgyűlés a tanítóképzőintézetek segélyezését a jövő évi 
költségvetésbe felveszi. 

103. (Sz.) A pénzügyi bizottság bemutatja az egyes egyházi lapoknak kérelmét 
segélyezésük tárgyában. 

A egyet, közgyűlés, tekintettel, hogy az ev. sajtó támogatására a jövő évi 
költségvetésbe egy összeg "felvétetett, ezen kérelmeket és esetleg egyéb egyházi lapok-
nak .segélyezését az egyet, felügyelő belátására bízza. 

104. (Sz.) A pénzügyi bizottság beterjeszti a Bethlen Gábor-Szövetség kérvényét; 
amelyben a szegény és árva egyetemi főiskolai hallgatók elhelyezésére létesítendő Bethlen 
Gábor-házban az ev. egyházkerületek javára 4, egyenként 100 milliós alapítvány tétele 
iránt keresi meg az egy. egyházat. 

Az egyet, közgyűlés, bár át van hatva a Bethlen Gábor-Szövetség emez 
akciója nemes és közérdekű voltának tudatától, tekintettel arra, hogy saját intéz-
ményeit sem tudja kiépíteni, fedezet hiányában a kérelmet ezidőszerint nem telje-
sítheti. 

105. (Sz.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az egyet, egyháznak 1927. évi költség-
vetését, amely a leggondosabb összeállítás dacára 27,470 pengő hiánnyal zárul. 

Hosszas, beható vita után 

az egyetemes közgyűlés a beterjesztett költségelőirányzatot elfogadja, azt 
megállapítja és a függelékben való kinyomatását elrendeli. Egyúttal kimondja, hogy 
ezzel az egyházkerületektől az államsegély felosztásának kulcsa tárgyában érkezett 
felterjesztéseket is ezidőszerint elintézetteknek tekinti, de azokat a pénzügyi bizott-
ságnak a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban leendő mérlegelés céljából kiadja. 
Végül — Bendl Henrik indítványára —-a Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztár rt.-ot 
felveszi azon pénzintézetek . sorába, amelyeknél egyházi pénzek gyümölcsözőleg 
elhelyezhetők. 

106. (Sz.) A közalap tekintetében 

az egyetemes közgyűlés a közalapi járulékot a folyó évre is a békebeli járulék 
ezerszeresében állapítja meg és felhívja az egyházkerületeket, hogy a folyó évi 
járulékokat a folyó naptári év végéig pontosan szolgáltassák be. 



36 

107-1 11. 107. (Sz.) Az 1925. évi közgyűlés által a közalapjövedelmekből az egyházkerületek-
nek vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére utalványozott összeg fel-
használásáról beérkezett jelentések szerint : a bányai egyházkerület a rendelkezésére bocsá-
tott 6 millió K-t a mendei egyházközségnek juttatta, a dunáninneni kerület a hitoktatók-
segélyezésére 1.350,000 K-t, missziói hitoktatásra és szórványgondozásra 2.650,000 K-t 
fordított; a tiszai egyházkerület szegény egyházközségek és misszióknak 1.600,000, vallás-
tanároknak 1.700,000, misszionáriusoknak 300,000, végül a nyíregyházi leánygimnáziumnak 
400,000 K-t juttatott. 

A jelentés tudomásul szolgál, egyben az egyetemes közgyűlés felhívja a 
dunántúli egyházkerületet, hogy az is közölje az utalványozott összeg felhasználá-
sáról szóló jelentését. 

108. (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 fejérkomáromi egyházmegyéért . . K I ,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 : ,t 

a) bányai egyházkerületnek . K 6.000,000'— 
b) a dunáninneni egyházkerületnek . „ 4.000,000'— 
c) a dunántúli egyházkerületnek . . „ 8.000,000'— 
d) a tiszai egyházkerületnek . . . „ 4.000,000*— 
e) a bányai egyházkerületnek a pesti 

magvar egyház hitoktatási szükség-
leteire való figyelemmel külön . . „ 2-000,000'— „ 24.000,000'— 

5. A Luther-Otthonnak öt kedvezményes helyre 
à 1.000,000 K . „ 5 .000 ,000 ' -

6. A Luther-Otthonnak az egyetemes egyház-
nak és alapítványoknak megtérítendő ház-
bér címén „ 8.000,000' — 

7. Új-Komárom egyháznak állandó segély címén ,. 10.000,000' — 
Összesen . . . K 60.001,300 — 

mely segélyösszegek 1927. január 1-én lesznek kifizetendők és az 1927. évi szükség-
letekre felhasználhatók. 

109. (Sz.) Az adóalap tárgyában a pénzügyi bizottság bejelenti, hogy a folyó évre 
rendelkezésre álló 200 millió korona két részletben az év folyamán a 4 kerületnek kiadatott 
és pedig: a dunántúlinak 80, a bányainak 60, a dunáninneni és tiszakerületnek 30—30 millió 
korona azon felhatalmazással, hogy a leginkább reászoruló egyházaknak a segélyeket meg-
felelően osszák ki. 

Az egyetemes közgyűlés ezen intézkedést tudomásul veszi, egyúttal a folyó 
évben felterjesztett összes segélykérvényeket az illető kerületeknek kiadja azzal, 
hogy a jövő évben a költségvetés szeiint rendelkezésre álló 16,000 pengőből nekik 
ugyanolyan kulcs szerint kiosztandó összeget a leginkább reászoruló egyházak 
segélyezésére fordítsák; egyben felhívja az egyházkerületeket, hogy a felosztásról 
jelentésüket terjesszék be. 

110. (Sz.) Áttérve a választásokra, elsősorban a levéltárosi állás betöltése kerül sorra. 

Az egyetemes közgyűlés levéltárosnak dr. Scholtz Oszkárt egyhangúlag 
megválasztotta, aki a hivatalos esküt a közgyűlés színe előtt azonnal letette. 

111. (Sz.) Ezután áttérve az egyet, törvényszék és a bizottságok kiegészítésére és 
választására és senki szavazást nem kérvén, a. választások közfelkiáltással, a következőleg 
ejtettek meg. Megválasztattak : 

a) az egyetemes törvényszékbe az E. A. szerint most megüresedett állásokra 
1932-ig terjedő működési tartammal: dr. Kéler József, lándori dr. Kéler Zoltán, 
dr. Zelenka Lajos, dr. Szelényi Aladár, dr. Polner Ödön világiak, Horváth Sándor 
(paksi), Varga Gyula, Balog István (bokodi), Kruttschnitt Antal és Duszik Lajos 
egyháziak, Rátz László, dr. Mikler Károly tanártagok; 
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b) a tanügyi bizottságba: dr. Schneller István, dr. Hittrich Ödön, dr. Böhm 111-116. 
Dezső, dr. Bruckner Győző, dr. Melich János, dr. Beyer Ede, dr. Zelenka Frigyes, 
Reif Pál, Lahmann György, Gaudy László, Krug Lajos, Hanzmann Károly, Hollós 
János, Hamar Gyula, Kruttschnitt Antal, Uhrin Károly, Kiss Sándor, Balog István, 
Adorján Ferenc, Gerhard Béla; 

c) az egyetemes számvevőszékbe elnökökül : Zsigmondy Géza és Dómján 
Elek, tagokul a régiek 6 évi, vagyis 1932-ig terjedő időtartamra, hasonlóképen 
6 évi időtartamra az egyet, számvizsgálóbizottságba is a régi tagok; 

d) a Hrabovszky alapítványi bizottságba 3 évi időtartamra, vagyis 19294g: 
dr. Bánó József és Broschkó G. Adolf elnöklete alatt Majba Vilmos, dr. Varsányi 
Mátyás és dr. Vetsey Aladár; 

e) az egyet, nyugdíjintézeti bizottságba, az elhalt Fürész Sándor helyébe, 
dr. Mikler Károly ; 

/ ) a többi bizottságokba a régi tagok; 
g) a 30. jkvi pont alatti határozattal kiküldött liturgiái bizottságba: Geduly 

Henrik püspök elnöklete mellett : Paulik János, dr. Kirchknopf Gusztáv, Kuthy Dezső, 
Dörmer Frigyes és Becht József. 

112. (Sz.) A multévi jkv. 101. pontja kapcsán jelenti a pénzügyi bizottság, hogy 
a gróf Roth—Teleky-féle ösztöndíjakat az 1925/26. tanévre az egyet, egyház közigazgatási 
pénztárából nyert segély felhasználásával akként osztotta ki, hogy 14 tanuló egyenként 
150,000 K ösztöndíjat kapott. 

113. (Sz.) Ezzel kapcsolatban beterjeszti a pénzügyi bizottság 5 theológusnak 
kérelmét, hogy tanulmányaik külföldi egyetemen leendő folytatása céljából ösztöndíjban 
részesíttessenek. 

Az egyetemes közgyűlés a kérvényeket kiadja az egyetemes felügyelőnek 
és felkéri, hogy a Hunfalvy és a Blankenstein ösztöndíjakat, a költségvetésbe e célra 
felvett összeggel megfelelően kiegészítve, juttassa a kérvényezőknek s a többi 
kérvényezők kérésének legjobb belátás szerinti elintézését is reábízza. 

114. (Sz.) Ezzel kapcsolatban olvastatik Ziermann Lajos, gyámintézeti egyházi elnök, 
jelentése a külföldi ösztöndíjak állapotáról és az ezek tárgyában beszerzett értesüléseiről. 

Az egyetemes közgyűlés a Ziermann Lajosnak adott megbízatást továbbra 
is fenntartja és felhívja figyelmét, hogy a greifswaldi egyetemen is érdeklődjék az 
ottani Szirmay-féle ösztöndíj állapotáról. 

115. (Sz.) A Lelkészsegélyezési Alap bizottsága nevében az egyetemes főjegyző 
bejelenti, hogy a bizottság a rendelkezésre álló összegből a szabályrendelet és a köz-
gyűléstől nyert felhatalmazás alapján a segélyeket kiosztotta éspedig 53 igényjogosultnak 
rendes és rendkívüli segély címén, egyenként 150,000 K-ával. 

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

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

Alapítványi gondnok által bemutatott 1925. évi zárszámadás szerint az alapítványi tőke 

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. 

Jóváhagyólag tudomásul szolgál. 

1924. év végén volt 
1925. évi gyarapodás . . 
s így 1925. év végén kitett 

269,425 korona 
7,888 

277,313 koronát 

Tudomásul szolgál. 
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117-119. 117. (Sz.) Az egyetemes pénztári hivatal beterjeszti jelentését 

a báró Prónay Dezső emlékalapról : 
1925 jan. 1-én a tőke összege volt 623,500 K 
1925 máj. 11 ,, lándori dr. Kéler Zoltán adománya 850,750 ,, 
1925 dec. 31 „ kamatjövedelem 80,600 „ 
1925 ,, 31 „ a tőke összege volt 1.554,850 K 

mely töke el van helyezve : 

9 drb Magy. Orsz. Közp. Takpt. részvényben és Takarékpénztárban. 

Tudomásul szolgál, 

118. (Sz.) Olvastatnak az országos Luther Szövetség közgyűlésének kérelmei a 
diákkérdés és evangélikus lapok segélyei, a társaság jegyzőkönyvének kinyomatása 
és a Luther-szobor felállítása érdekében rendezendő gyűjtés tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a diákkérdést elsőrangú feladatnak tekintvén, a Luther 
Szövetségnek e célra 20 millió kor. segélyt nyújt oly rendeltetéssel, hogy annak fele 
a budapesti prot. menzának adassék át azon főiskolai hallgatók élelmezésére, akiket 
ezen menza felügyelőbizottsága e segélyre leginkább érdemesnek tart; továbbá a 
diáknyomor enyhítése céljából felhívja az egyházközségeket, hogy a diákakciót 
támogassák, vagy évente egy offertórium, vagy egy költségvetésileg biztosított 
összeg beküldésével ; felkéri a lelkészeket és a papnékat, hogy rendezzenek a 
diákakció érdekében propagandaestélyeket, melyeknek tiszta jövedelmét bocsássák 
a Luther Szövetség rendelkezésére, mely összegek felosztását egy a Luther Szövetség-
elnökének elnöklete alatt működő bizottságra bízza, amelynek tagjai az egyetemi 
és főiskolai városok lelkészei és a theol. fakultás és a jogakadémia dékánjai. 

Az ev. lapok támogatása tárgyában a közgyűlés már határozván, újabb 
határozat szüksége elesik, a szövetség közgyűlésének jegyzőkönyvét ezen jkönyv 
függelékébe felvétetni rendeli ; a Luther-szobor felállításának eszméjét meleg evang. 
lélekkel felkarolja, felkéri az Egy. Felügyelőt, hogy a szobor-bizottság elnökégét 
elvállalni szíves legyen, engedélyezi a szobor felállítási költségeinek előteremtésére 
az országos gyűjtést, helyesli a szobornak egy országos evangélikus nap keretében 
leendő leleplezését és a szobor költségeihez tehetsége szerint hozzá fog járulni. 

119. (Sz.) Beterjesztetett a Luther-Társaság működéséről szóló jelentés. 
A Luther-Társaság gyarló anyagi eszközeivel a multévi csapáson haladt. Mivel 

folyóiratát még a múlt éven sem indíthatta meg, ünnepek, előadások rendezésével töre-
kedett eszményeit közönségünk lelkébe plántálni. Ünnepei közül kiemelkedett a dec. 15-iki 
Széchenyi emlékünnep, amelyet Budapesten a kormány, az összes tudományos társaságok 
és intézetek, a gróf Széchenyi nemzetség képviselőinek, gróf Széchenyi István élő uno-
káinak, jelenlétében tartottunk meg. Az emlékbeszédet maga Kapi Béla egyházi elnök tar-
totta ; emlékezetessé tette ez ünnepet nagy művészünk, Jászai Mari, utolsó nyilvános 
szereplése, aki Arany halhatatlan ódáját, Széchenyi emlékezetét, szavalta. Másik nagysikerű 
irodalmi ünnep Jókai emlékünnepe volt 1926. márc. 11-én, amikor a társaság szónokai mellett 
Rákosi Jenő beszéde, Dessewffy Izabella operai tag sa budai Luther-kar éneke, Keszler Ede szava-
lata emelte magasra az ünnep színvonalát. Közgyűlésünket 1926. jún. 19. és 20. napján Szegeden 
tartottuk az egész város fölemelő részvétele mellett. Az egyetemes egyházat D. Raffay Sándor püs-
pök és dr. Rásó Lajos képviselte; előadást tartottak D. dr. Pröhle Károly és D. Kovács Sándor; az 
istentiszteleten Kutas Kálmán zalaegerszegi lelkész prédikált. A Társaság megkoszorúzta 
II. Rákóczi Ferenc szobrát; a közgyűlést egybekapcsoltuk Szegedi Kis István magyar 
reformátor emlékünnepével. A Társaságot a közgyűlésen meleg szavakkal köszöntötte a 
város, a Ferenc József tud. egyetem, a Dugonics- és Mikes irod. Társaság. A Társaság 
letárgyalta a munkaprogrammot és tiszteletbeli tagokul megválasztotta Kapi Béla, D. Raffay 
Sándor püspököket, dr. Szontágh Tamást, Gajdács Pált, Jeszenszky Károlyt, irodalmunk érde-
mes munkásait. Kiadványai közül megjelent az Egyházi Alkotmány új kiadása; sajtó 
alatt vannak a Gályarab-emlékfüzetek s más két építő irat. A 10 évre szóló általános 
munkaprogrammot a napokban küldi szét Szerkesztés alatt vannak az új Egyetemes 
Névtár kérdőívei; a tervezett Névtár nem csupán a jelenleg is önálló gyülekezetek, hanem 
a megszállott részek névtárát, sőt a külföldi evangelikusság legfontosabb adatait is magá-
ban foglalja, amihez kérjük az egyetemes egyház hozzájárulását. 

Jelentésünk szomorú pontja a tankönyvvállalat kudarca; a püspök urak felszólították 
körlevelekben az összes evang. iskolákat a Luther-Társaság tankönyveinek használatára. 
Az eredmény azonban szegényes. 21 tankönyvből összesen másfélezer példányt rendeltek; 
ellenben az egyetemi nyomda hatóságilag ajánlott tankönyveit evang. iskoláink széltire 
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használják anélkül, hogy az egyet, egyház engedélyét megnyerték volna. .így maholnap 119-121. 
a tankönyvbírálatunk és engedélyezésünk joga merőben illuzóriussá, üres formasággá válik. 

A Luther-Könyvtár és Múzeum újabb jelentékeny anyaggal gyarapodott. Átvettük 
a pestmegyei esperesség könyvtárát, mintegy 1000 kötet és füzetben; hátra van még a 
levéltár átvétele. A legjelentősebb gyarapodás dr. Szontágh Tamásnak 3000 kötetet meghaladó 
könyvtáradománya,* amely ritka értékű adomány méltán tarthat számot közegyházunk 
hálájára. Szükség volna azonban arra, hogy a Luther-könyvtár és egyet, levéltár viszonya 
oly módon rendeztessék, hogy a könyvtári anyag a Luther-könyvtárban, a levéltári anyag 
pedig az egyet, levéltárban tömöríttessék. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a Luther-Társaságot a hívek és 
gyülekezetek pártfogásába ajánlja, a Luther-Társaság tankönyveinek használatát a 
tanterv keretében kívánatosnak tartja s azokra az összes iskolaszékek és egyházi 
hatóságok figyelmét felhívja. 

120. (Sz.) Beterjesztetett a Magyarhoni Ag. Hitv. Evangélikus Misszió-Egyesület 
jelentése : 

A Magyarhoni Ág. Hitv. Evang. Misszióegyesület 1926. évi közgyűlését november 
hó 11-én Budapesten tartotta meg. A közgyűlés tudomásul vette Scholtz Ödön egyházi 
elnök évi jelentését s annak különösen azon pontját, hogy a Lipcsei Misszió, amellyel 
egyesületünk szerves összeköttetésben működik, s melynek ezidei közgyűlésén ő képviselte 
egyesületünket, úgy keletafrikai, mint keletindiai munkamezején újra megkezdette a háború 
által félbeszakított hittérítési munkáját s legújabban is 16 munkást küldött ki oda, miért 
is ezen nagy és Istennek tetsző munka vezetésére és fenntartására megsokszorosodott be-
vételre is van szüksége. A közgyűlés elhatározta, hogy ennek előterjesztése végett hazai 
egyházunk misszióbarátait és gyülekezeteit is felkéri a misszió iránti fokozott áldozatkész-
ségre. Broschko G. A. pénztáros jelentése szerint az 1925. évi bevétel 6.080,228 K. volt. 
miből a Lipcsei Misszió támogatására 4.782,400 K. fordíttatott, míg egyesületünk törzs-
vagyona 1.313,798 K.-ra emelkedett. A közgyűlés Morhács Márton ellenőr javaslatára, a 
számadást rendben találván, a pénztárosnak a felmentvényt megadta. 

Tudomásul szolgál. 

' 121. (Sz.) Beterjesztetett a Luther-Otthon szemináriumi bizottság jelentése és a 
bizottság által kidolgozott szervezeti szabályzattervezet. 

A Luther-Otthon főiskolai internátusnak az 1925/26, évi életéről a követke-
zőkben van szerencsénk jelentésünket beterjeszteni : 

Az elmúlt tanév úgy az ifjak szorgalmát, mint viselkedését illetőleg teljesen 
kielégítőnek mondható, alig néhány kevésbbé jól sikerült colloquiumon kívül csupa 
jó eredményt felmutató indexet láttunk, ezek mellett az ifjak magaviselete az egész 
tanévben kifogástalan volt. 

A nagy szünidőt az intézet belsejének tatarozása töltötte ki, tekintettel arra, 
hogy a háború kezdete óta mi sem történt, a helyiségek, bútorok igen rászorultak 
alapos felfrissítésre, mi részben mesteremberek által, részben házilag lett végrehajtva. 

Dacára az egyetemi hallgatók megfogyatkozásának, az intézet megtelt, a mult 
tanév lakói közül azok, kik még nem végeztek, majdnem mind visszakívánkoztak 
régi otthonukba, a többi helyre is volt elég pályázó, úgyhogy minden hely be 
van töltve. 

Valamennyi lakó ág. hitv. evangélikus. 
Medikus 8, technikus 21, jogász 16, bölcsész 2, közgazdász 4. 
Egyenként egymillió korona egyházi segélyben részesültek : Gallé Miklós jog-

hallgató, Piri Lajos orvoshallgató, Pásztory Jenő műegy. hallgató, Rudnay Imre 
műegy. hallgató, Schwirian György bölcs, hallgató, Timár Sándor bölcs, hallgató, 
Freitag János műegy. hallgató, Habán György orvoshallgató, Scherffel Aurél műegy. 
hallgató, Neumann Ferenc műegy. hallgató, Döhrmann Henrik állatorvostanhallgató. 

Az Otthon lakói körül 1-sőéves 12, 2-odéves 21, 3-adéves 11, 4-edéves 7. 
A bányai egyházkerületből való 17, a dunántúli egyházkerületből 20, a tiszai 

egyházkerületből 14, a dunáninneni egyházkerületből 0, megszállt területről : 6, cseh 
megszállás alól 4, román megszállás alól 2, közülök lelkészfiú 3, tanférfiak gyermeke 
9, világiak gyermeke 39. 

Bejelentjük, hogy báró Radvánszky Albert egyetemes / felügyelő úr a népjóléti 
miniszter úr által rendelkezésre bocsátott összegből 3 millió koronát utalt ki az intézet 
céljaira, mely összeg a tatarozási munkáknál lett felhasználva. 
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121 125. Bejelentjük, hogy a báró egyetemes felügyelő úr jóleső gondossága az Otthonnak 
a háború alatt leszerelt, három fürdőszobáját ismét használható állapotba helyeztette, mivel 
az ifjak hő kívánsága teljesült. 

Rendes esti áhítataikat az ifjak a mult tanévben is megtartották ; Geduly püspök úr 
és Paulik János lelkész úr 1925 április 14-én „A művelt ember és a vallás" címen igen 
magvas előadást tartott. 

A folyó évben is ünnepi istentisztelettel nyitottuk meg a tanévet, melynek keretében 
dr. Kirchknopf Gusztáv bányakerületi lelkész úr lelkesítő szavakkal buzdította az ifjakat 
kitartó szorgalomra és serény közreműködésre az egyházépítő munkában. 

Beterjesztjük az 1926/27. évi költségelőirányzatot és a kormányzóbizottság által 
megvizsgált és rendben talált 1925/26. évi zárszámadást. 

Az 1925. évi zárszámadások alapján jelentjük, hogy az Otthon lakóinak kifogástalan 
ellátása és a helyiségek jókarban való tartása dacára a bevételi többlet 48 milliót tett ki, 
amiből az ifjak által befizetett beszerzési előleget visszafizethettük az 1925/26. tanév végén. 

Bejelentjük, hogy a folyó tanévre a felvételi dijat 3 pengőben, a könyvtárhasználati 
díjat 4 pengőben, a zongorahasználati díjat havi 1 pengőben, az étkezési díjat havi 56 pengő-
ben, a lakbért pedig a mult tanévi méretben állapítottuk meg s kérjük, hogv az igazgató 
tiszteletdíja f. évi szeptember 1-től fogva havi 40 pengőre emeltessék fel. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a bizottságnak fárado-
zásáért és Geduly Henrik püspöknek a lelki gondozás vezetéseért köszönetet mond, 
az 1925. évről szóló számadást jóváhagyja, a kezelőknek a szokásos fenntartással a 
felmentvényt megadja, az 1926/27. tanévre vonatkozó költségelőirányzatot tudomásul 
veszi, a bizottságnak az utalványozási jogot megadja, az igazgató tiszteletdíját 
f. évi szept. 1-től kezdődőleg havi 40 pengőre felemeli, végül a bemutatott szerve-
zeti szabályzatot megállapítja, azt azonnal életbe lépteti és annak a függelékben 
leendő kinyomatását elrendeli. 

122. (Sz.) A váci siketnémaintézet vallástanítója, Sommer Gyula váci lelkész, 
jelenti, hogy az 1925/26. tanévben 10 ev. növendék volt az intézetben és részesült vallásos 
gondozásban. 

Tudomásul szolgál. 

123. (Sz.) Beterjesztetett az egyetemes egyház számadásait megvizsgáló bizottság-
áltál átvizsgált és a megfelelő záradékkal ellátott, az 1925. 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, egyben utasítja a pénztárost, hogy a számadásokat idejében küldje le 
a kerületekhez. 

124. (Sz.) Beterjesztetett az egyetemes számvevőszéknek 1926 nov. 10-én tartott 
üléséről felvett jegyzőkönyve, melynek kapcsán 

az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy mind a négy egyházkerület 
számadásai mind alakilag, mind számszerűleg helyesek. 

125. (Sz.) Olvastatott dr. Scholtz Oszkár gondnoknak az egyetemes egyház Üllői-út 24. 
és Szentkirályi-utca í>l. sz. épületeinek kezelésére vonatkozó 1926. évi jelentése. 

A multévi jelentésemben jelzett renoválásoknak hatóságilag megállapított összege 
27.942,920 K-ra rúgott, melynek 50°/o-a az adóköteles bérjövedelemből levonásba hozatott. 

A folyó évi magasabb jövedelmezőség az épületekben szükségesekké vált alaposabb 
javításokat is lehetőkké tette; ezeket jórészben az egyetemes felügyelő úr őméltóságának 
utasításai szerint végeztettem el és a mintegy 59 millióra rúgó számlákat a hatóságnál 
az adókedvezmény biztosítása végett kellő időben bemutattam. 

Minthogy most már az Üllői-úti régi épületnek külső-belső homlokzata, valamint 
mind a két lépcsőház tatarozva lett s az épületekben legalább a külső ajtó és ablak-
szárnyak mázoltattak, remélhető, hogy a jövő évben már a renoválásra fordított összeg 
apadni fog. 

Az üzleti és lakásbérek rendesen befolytak ; hátralék nincsen. 
• Üres lakás még nem áll rendelkezésünkre és a szabadforgalom helyreálltáig erre 

nincs is kilátás. 

Tudomásul szolgál. 
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126. (Sz.) Olvastatott dr. Scholtz Oszkár egyet, levéltáros jelentése az egyetemes 126-130. 
levéltárról : 

Jelentem, hogy az egyetemes egyház könyv- és levéltárának gondozását — az 
egyetemes felügyelő^ úr őméltóságától nyert megbízás alapján — f. évi május 1-én 
átvettem s az 1918., 1919., 1920. évi közgyűlési iratok rendezése után jelenleg az 
1921. évi iratok lajstromozásával foglalkozom. Mihelyt a levéltárnak 1925. évi anyaga is 
rendezve lesz, a cédulakatalógusnak folytatólagos kiegészítését veszem programmomba. 

Jelentem továbbá, hogy Sztehlo Kornél tiszt, egyet, főügyész úr a nála maradt 
ügyészi iratokat a levéltárba beküldötte. 

Egyébként az egyházak közül ezideig csak a budapesti egyházmegye küldötte be 
ezévi közgyűlésének jegyzőkönyvét, s úgy látom, hogy az utóbbi években a hivatalos 
kiadványok általában véve csak igen szórványosan küldettek be. Miért is javaslom: 

méltóztassék az összes egyházkerületeket, egyházmegyéket, egyházközségeket, vala-
mint a tanintézeteket felhívni, hogy közgyűlési jegyzőkönyveiket, illetve jelentéseiket 
(értesítőiket) jövőben minden esetben külön felhívás nélkül az egyetemes levéltárba beküldeni 
s egyúttal az előző évekről elmaradt példányokat is pótolni szíveskedjenek. Ugyancsak 
felkérendők volnának végül az evangelikus egyházi és iskolai lapok és egyéb sajtótermékek 
szerkesztői, illetve szerzői is arra, hogy az egyetemes levéltárat az illető lapok és könyvek 
egy-egy példányával gazdagítani szíveskedjenek. 

A jelentést az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi és felhívja az összes 
egyházi hatóságokat, hogy jegyzőkönyveiket, jelentéseiket stb. az egyet, levéltárba 
évenként szolgáltassák be, hasonlóképen az egyházi lapok szerkesztőit és az ev., 
irodalommal foglalkozó szerzőket, hogy sajtótermékeik és műveik egy-egy példányával 
gazdagítsák az egyet, levéltárat. 

127. (Sz.) Beterjesztetett a Zpevnik-Bizottság jelentése. A rendelkezésre állott 300 db. 
Zpevnik énekeskönyvből a béri és galgagutai egyházak szegényeinek 20—20 példány, az 
ösküi egyháznak 15 példány adományoztatott. 

Tudomásul szolgál. 

128. (Sz.) A püspökök által beterjesztett jelentések szerint az elmúlt 1925/26. 
közigazgatási év folyamán lelkészi szolgálatra-a következő lelkészjelöltek avattattak fel: 

a) a bányai egyházkerületben : Torda Gyula Kiskőrösre, dr. Gunesch Károly 
Budapestre, Jancsó András Szarvasra, Lucsán Márton Tótkomlósra, ifj. Wack Péter 
Járekre (Jugoszlávia), Hübchen Dániel Ujbanovcére^Jugoszlávia), Hein Ferenc Ujverbászra 

, (Jugoszlávia), Csákó Gyula Tápiószelére, Mornau Frigyes Szeghegyre (Jugoszlávia). 
b) à tiszai egyházkerületben : Kákóczky Mihály és Krecsák János. 

Tudomásul szolgál. 

129. (Sz.) Az egyetemes íőjegyző 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 levéltári index kinyomatása (124/917) ; 
d) a pozsonyi theol. tanároknak az állami nyugdíjintézetbe történt átlépése folytán 

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

tatás összeállítása (139/918) ; 
g) evangelikus sajtó és nyomda létesítése (19/921); 
h) a jubiláris szeretetházalap gyűjtése 

130. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az alábbi felterjesztésre ezideig válasz 
nem érkezett: , , 

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

Az egyetemes közgyűlés a válasz beérkeztét nyilvántartja. 
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131. 131. (Sz.) Végül az elnöklő egyetemes felügyelő a gyűlés tagjainak kitartó érdek-
lődésükért, Kapi Béla püspök az elnöklő egyetemes felügyelőnek a tanácskozások odaadó, 
szakavatott, tapintatos és bölcs vezetéseért az egyetemes közgyűlés nevében köszönetet 
mondott, mire a közgyűlés Kapi Béla püspök buzgó imájával befejeztetett. 

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

Bancsó Antal s. k., 
egyházi egyetemes főjegyző. 

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

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

Tóth József s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Kardos Gyula s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Kuthy Dezső s. k., 
egyetemes főtitkár. 

Hitelesítjük : 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k., D. Raffay Sándor s. k., 

lándori Dr. Kéler Zoltán s. k., Blatniczky Pál s. k. 

Dr. Rásó Lajos s. k., 

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

világi elnök. 

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



V 
-

FÜGGELEK. 

i. 

Az egyetemes evang. egyház 1925. évi zárszámadása. 

a) Közigazgatási számla. 

Bevétel : 

Multévi maradvány 
Külföldi segélyek 
Államsegélyből 1848/XX. . . . 
Államsegély a kerületek részére . 
Rendkívüli államsegélyek . . . 
Kamatjövedelem . . . . . . 
Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelméből 
Vegyesekből  

345.465,376 kor. 
142.183,600 „ 
659.642,000 „ 

64.600,000 „ 
729.248,000 „ 

67.785,383 „ 
14.283,263 „ 
18.963,076 „ 2,042.170,698 kor. 

Kiadás : 

Rendkívüli államsegélyből püspöki karnak 297.500,000 kor. 
Egyetemes tisztviselők díjazása . . . 182.620,199 „ 
Segélyek 415.285,500 „ 
Külföldi segélyekből 
Útiköltségek és napidíjak 80.356,800 „ 
Az Üllői-úti hiv. helyis, fűtése és világítása 44.311,470 „ 
Nyomtatványok 17.239,500 „ 
Központi hivatal költsége 79.310,664 „ 
Vegyesekre 10.374,600 „ 
Diák-Otthonra 5.000,000 „ 
Missziói alapra 25.506,420 „ 
Zsinatelőkészítő költségre 10.000,000 „ 
Államsegély kerületeknek 66.500,000 „ 
Lelkészsegélyezési alapnak . . . . 10.000,000 „ 
Diakonissza-alapnak 2.000,000 „ 
Külföldi összeköttetések fenntartására . 27.200,000 „ 
Luther-Otthonnak 5.000,000 „ 
Maradvány : 
Függő kötelezettségek fedezésére fenn-

tartva 269.578,500 „ 
Az amerikai segély 142.183,600 „ 
Közigazgatási célokra . . . . . . 352.203,445 „ 2,042.170,698 kor. 

b) Alapok és alapítványok. 

1. Az egyetemes egyház szabad rendelkezési tőkéi. 
Saját tőkevagyona 89,304 kor. 
Tartalékalapja 46,071 „ 
Bauhofer György-alapítvány . . . . 303 „ 135,678 kor. 

Átvitel 135,678 kor. 
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Athozat 135,678 kor. 

2. Átmeneti jellegű tökéi. 
Függő kötelezettségek fedezésére fenn-

tartott tartalék 269.578,500 kor. 
Egyetemes közalap 1925. évi jövedelme 87.053,059 „ 

„ „ adóalaptartalék 4.853,857 „ 
Theol. tanárok fizetéskiegészítésitartaléka 69.889 „ 
Gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány ma-

radványa 8.812 „ 
Segédlelkészi congrua . . . . . . 50.500 „ 
Missziói célokra 
Szeminárium-alapra 68.994,430 „ 
Diakonissza-alapra 3.299,086 „ 
Zsinati költségre 5.947.500 „ 
Orosz ínsegesekjavárabefolytadományok 33.752 „ 
Amerikai segélyből fenntartott összeg. . 142.183,600 „ 
Közigazgatási célokra „ „ 352.203,445 „ 
Nyugdíjas lelkészek, özvegyek és árvák 

államsegélye. . . . . . . . 156.918,108 „ 1,091.194,538 kor. 

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

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

91,146 kor. 
335 „ 

12.649,127 „ 
6,693 „ 

23,140 „ 
127,628 „ 
132,206 „ 13.030,269 kor 

4. Határozott célú alapok és alapítványok. 
Egyetemes nyugdíjintézet tőkéje: * 

1918 december 31 -én volt 4.799,969-— 
+ 1919—1925. évi 

tőkésítés 335.245,540 340.045,509 kor. 
Kegydíjalap 22.153,231 „ 
Egyetemes közalap 33.740,255 „ 
A theol. akadémia tőkéje 12.422,726 „ 
Zelenay Gedeon-alapítvány (theol. aka-

démia javára) 33,112 „ 
Eőry Sándor-alapítvány (a Luther-Otthon 

javára) 102,107 „ 
Haubner Máté-alapítvány (gyámintézeti 

és árvasegély) 42,746 „ 
Dr. Weszter L a j o s - a l a p í t v á n y . . . . 78,972 „ 
Lelkészsegélyző-alap 8.163,788 „ 
Lelkész-árvaalap . . . 1.000,132 „ 
Jubiláris szeretetházalap 8.759,632 „ 
Báró Prónay Dezső-emlékalap . . . 1.554,850 „ 
Br. Prónay Dezső szeretetházalapítványa 1.898,457 „ 
Ezredéves pályaműalap 9,161 „ 
Brassói magyar egyház letétje . . . 817 „ 
Báró Solymossy Lajos alapítványa . . 75,926 
Diák-Otthon-alap 6.410,496 
Luther-Otthon-alap 22,000 
Theol. tanárok segélyalapja . . . . 6,299 
Báró Prónay Dezső egyházi és családi 

alapítványa 1.886,001 „ 438.406,217 kor. 

n 

n 

A tőkék összege 1,542.766,702 kor. 



e) X tőkék elhelyezése. 

1. Értékpapírokban _ 4.421,730 kor. 
2. Takarékpénztári betét és készpénz . . . 1,527.676,620 „ 
3. Üllői-úti 24. sz. ház 656,614 „ 
4. Koráikönyvre előlegezett összeg . . . 2,071 „ 
5. Egyet, adóalapnak előlegezett összeg . 7.795,263 „ 
6. Sajtóalapnak előlegezett összeg . . . 2.078,404 „ 
7. Egyéb követelés . . . . . . • • 136,000 „ 

A vagyon összege 1,542.766,702 kor. 

II. 

A magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyházegyetem 
1927. évi költségvetése. 

1. Összes államsegély. 
BEVETEL. 

a) 1848: XX. t.-c. értelmében 175,360 — 
b) Orsz. közalapsegély 5,120" 
c) Theol. akadémiák javára . 800'— 
d) Nyugdíjasok, özv. és árvák segélyezésére 209,875'20 
e) Segédlelkészek kongrüájára • . 31,279*68 

Katonai püspök államsegélye 7,400'— 

Pengőértékben, 

KIADÁS. 
a) Bányai ág. h. ev. egyházkerületnek közig, célra 
b) Dunáninneni „ „ ,, „ „ » 
c) Dunántúli „ » „ „ 
d) Tiszai n il n n » H 
e) Új egyetemes nyugdíjintézetnek 
f ) Közalappénztárnak 
g) Egyetemes adóalappénztárnak 
h) Soproni ev. theol. fakultásnak 
i) Nyugdíjasok, özv. és árvák segélyezésére 
j) Segédlelkészi kongruára . 
k) Katonai püspöknek tiszteletdíj 
I) Egyetemes közigazgatási pénztárnak . . . . . . 

8,000'-
6,400'— 
8,000'— 
6,400'— 

-158,453'— 
5,120"— 

16,000-— 
8 0 0 ' — 

209,875.20 
31,279-68 

7,400"— 
72,107' — 

429,834-88 

429,834-88 

2. Közalappénztár. 
BEVÉTEL. 

a) Kamatjövedelem . . . . ^ 
b) Üllői-út 24. sz. bérház jövedelméből y^-része 
c) Kerületek járulékaiból 
d) Országos közalapsegély 

KIADÁS. 

a) A jövedelem 20%-a a tőkéhez 
b) Költségekre 
c) A közgyűlés rendelkezésére áll 

300'^— 
240'— 

1,600'— 
5,120 — 

1,452-— 
48-— 

Régi egyetemes nyugdíjintézet. 
a) Kamatokból 
b) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelem 3/io része 

Az egész tőkésítendő. 

448'— 
240-— 

Új egyetemes nyugdíjintézet. 
BEVÉTEL. 

a) 1848:XX. t.-c. államsegélyből. . . 
b) Tagok és fenntartók évi járulékaiból 
c) Kamatokból-

58,453 — 
32,000'— 

3,000-— 

KIADÁS. 
a) Nyugdíjak, özv. és árvák ellátására 
b) Költségekre 

A maradvány tőkésítendő. 

23,000 — 
453-— 

7,260-

1,500"— 
5,760* — 

688-

93,453'— 

23,453'-
70,000 — 
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Egyetemes adóalappénztár. 
BEVÉTEL. 

1848: XX. t.-c. államsegélyből 

KIADÁS. 
Városi és missziói egyházak segélyezése, adóterheinek csökken-

tése és rendkívüli segélyezésre 
Maradvány nincsen. 

a) Kamatjövedelem . . 
b) Közigazgatási pénztárból 

Lelkészsegélyezési alappénztár. 
BEVÉTEL. 

r • • 7 5 ' -
. 2,000'-

KIADÁS. 
a) Költségekre . . 
b) 25% tőkésítendő 
c) Segélyekre marad 

75'— 
5Ô0' — 

Egyetemes egyh. közigazgatási pénztára. 
BEVÉTEL. 

a) 1848: XX. t.-c. államsegélyből 
b) Kamatokból 
c) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelem 2/io"részéből . . . 
d) Alapítványok kezelési díjaiból 

KIADÁS. 
I. Tiszti díjak : . 

a) Világi főjegyző 
b) Egyházi főjegyző 
c) 2 világi aljegyző à 25 P . . . . . 
d) 2 egyházi aljegyző à 25 P 
e) Egyetemes ügyész 
J) Egyetemes levéltáros 
g) Pénztári hivatal 15%-os hozzájárulása a budapesti Deák-

téri ág. h. ev. testvéregyh.. pénztárába 
h) Tanügyi bizottsági előadó 

2. Egyet, egyházi elnök útiátalánya . 
3. Napidíjak és útiköltségek 
4. Egyet, törvényszéki költségek 
5. Nyomtatványok 
6. Az egyetemes központi iroda költségére 
7. Missziói költségekre 
8. Illetékegyenérték 
9. Zsinati előkészítési költség 

10. Külföldi összeköttetesek fenntartására és reprezentációs 
költségekre 

II. Vallástanítás a váci siketnémaintézetben 
12. Ösztöndíjakra 
13. Segélyekre: 

a) Soproni tanítóképzőintézetnek 
b) Miskolci „ 
c) Szarvasi „ . 
d) Luther-Otthonnak 5 kedvezményes helyre elsősorban lel-

készek fiai részére à 100'— P 500'— 
dologi kiadások fedezésére 2000'— 

e) Az „Evangélikusok Lapja" részére 
j ) A „Harangszó" részére 
g) A „Christlicher Hausfreund" részére 
h) A Magy. Prot. írod. Társaságnak 
i) Az E. e. e. gyámintézetnek 

14. Luther-Múzeum és könyvtárnak 
15. Sajtó személyi és dologi kiadásai 
16. Lelkészsegélyzö-alapnak 
17. Diáksegélyzö-alapnak 
18. Diakonissaintézmény létesítésére és fenntartására . . . . 
19. Soproni Theol.-Otthonnak 

tandíj- és éleim.-segély 4000'— 
lakbérsegély 6000'— 

20. Függő kötelezettségekre fenntartva (Otthon II. rész) . . . 
21. Előre nem látható és rendkívüli költségek fedezésére . 

Mutatkozik fedezetlen hiány 

Budapest, 1926 október 22-én. 

Szelényi Gyula 
pénzt, ellenőr. 

72,107'— 
3,200-— 

160'— 
13'— 

100'-
1 0 0 ' -
50*-
50-

100'-
6 0 0 ' -

2,400'-
50'-

1,600'-
1,600'-
1,600'-

2,500 
360 
120 
40 

160 
640 

16,000'— 

16,000'— 

2,075-— 

575'— 
1,500. 

75,480-- 75,480' 

3,450 
1,000 
8,000 
2,000 
4,000 
8,000 
4,000 

400 
6,000 
6,000 

80 
400 

8,620 
1 , 0 0 0 
4,000 
2,000 
1,000 
1,000 

10,000'— 
20,000-— 
12,000'— 102,950' 

27,470 — 

Bendl Henrik 
egyet. egyh. pénztáros. 



Jelentés az iskolák 1925—26-ik évi állapotáról. 

Az iskolák életében a háborúokozta sebek lassanként begyógyulnak, anyagi, szellemi, erkölcsi 
tekintetben minden fejlődőben van. A tanulmányi eredmény teljesen megfelelő. Tanárok, tanítók az egy-
házi önkormányzatban, belmissziói életben résztvesznek. Sajnálattal látják, hogy az önkormányzati életbe 
olyan mértékben bele nem vonatnak, ahogyan az őket számuk és súlyuk szerint megilletné. Az iskolák-
nak az egyház részéről — szakemberek belevonásával való — az eddiginél sokkal nagyobb mértékű 
ellenőrzését kívánatosnak érzik. 

Az egyházi élettel szorosan egybekapcsolódó tanári-tanítói egyesületek szépen működnek. 

A) Eperjes—miskolci jogakadémia. 
A tanárok irodalmi, tudományos, társadalmi és egyházi téren tiszteletreméltóan működnek, ők s 

vezetésük alatt az ifjúság is igen értékes tényezői Miskolc életének. Ennek is része van abban, hogy 
Miskolc városa állandó segélyezésével biztosította e főiskola fennmaradását. Az iskola és az ifjúság nem-
zeti, keresztyén és evangelikus szellemének jele és következménye a bajtársi és ifjúsági szövetségek, 
egyesületek eleven élete : mintegy jelzője a „Miskolci Jogászélet" című folyóirat. Az iskola tudományos 
felszerelései és pénzügyei tekintetében is szépen fejlődik. A Menza-alap igen gyorsan közel 100 millió 
koronára emelkedett. Obetkó-alapítványt létesített az elhúnyt tanár özvegye. 

Az akadémián 12 tanár működik. A hallgatók száma 300. Ezekből 40 ev., 79 réf., 145 r. kath., 
3 un., 1 más, 32 izr. Vagyis 13% evang. 41% protestáns, 90% keresztyén. 

B) Fiú-középiskolák. 
Tanárok száma 139. Tanulók száma 2769. Ezekből 1228 evang., 347 réf., 5 un., 727 r. k. 

24 g.-kath., 438 izr. Vagyis a tanulók 44°/0-a evangélikus, 56°/<ra protestáns, 82%-a keresztyén. A leány-
magántanulók száma 79., 45%-ban evangélikusok, 50%-ban protestánsok, 75%"ban keresztyének. 

1. Aszódi reálgimnázium. Tanárok száma 14. Tanulók száma 404. Ezekből 89 evang., 23 réf., 
247 római-és görög-kath., 45 izr. Vagyis a tanulók 22°/<ra evang., 27%" a protestáns, 89%" a keresztyén. 
Az aszódi Petőfi-reálgimnázium erősen ápolja a Petőfi-kultuszt. Dr. Osváth Gedeon igazgató, akinek az 
algimnázium teljes középiskolává fejlesztésében is nagy része van. „Petőfi aszódi ifjúsága" című művével 
közel 90 millió koronát szerzett az iskolának építkezési alapul. Ő szervezte az értékéé Petőfi-ereklye-
múzeumot is. Az iskola az Országos Földbirtokrendező Bíróság jóindulatával négy katasztrális hold földet 
szerezhetett iskola-telekül. A cserkészet, sportélet szépen virágzik ; a 200 vasúton bejáró növendék 
számára napközi otthont szerveztek. Kívánatos evangélikus ifjúsági egylet szervezése. Megalakult az „öreg 
diákok" egyesülete. 

2. Békéscsabai reálgimnázium. Tanárok száma 22. Tanulók száma 455. Ezekből 195 evang., 55 
réf., 247 r. kath., 45 izr. Vagyis a tanulók 43%" a evang., 5 5 % " a prot., 86%-a keresztyén. A belmissziói 
tevékenység és a cserkészet érdekében áldásosán működik Vidovszky Kálmán vallástanár. Megalakult az 
„öreg diákok" egyesülete. Hősi-halott tanítványok emlékének felállításán buzgólkodik az intézet, 

3. Budapesti gimnázium. A tanárok száma 28, a tanulóké 570. Ezekből 265 evang., 76 réf., 
2 un., 70 r. kath., 157 izr. Vagyis a tanulók 46%" a evang., 6 0 % " a prot., 7 2 % _ a keresztyén. Az egyesületi 
élet virágzik. Az egyházi gyámegylet Bereczky Sándor vallástanár vezetésével szépen buzgólkodik az 
egyházi jótékonyság szolgálatában. A kegyeletes ifjúság szép összeget gyűjtött elhúnyt tanárai : Serédy 
Lajos és Gally Lajos síremlékére. Az „öreg diákok" szövetsége áldozatokkal támogatja a tanulóifjúságot. 

4. Bonyhádi reálgimnázium. A tanárok száma 15, a tanulóké 320. Ezekből 154 evang., 24 réf., 
123 r. kath., 19 izr. Vagyis a tanulók 48°/<ra evang., 5 6 % _ a protestáns, 94°/<ra keresztyén. A cserkész-
élet virágzik; a cserkészcsapat zászlaját felavatták. A hősi halott tanítványoknak emléket állítottak. 
Az internátus fejlesztésén buagólkodnak. 

5. Nyíregyházi Kössuth-reálgimnázium : A tanárok száma 22, a tanulóké 400. Ezekből 76 evang., 
132 réf., 1 un., 68 r. kath., 123 izr .Vagyis a tanulók 19°/<ra evang., 50°/<ra protestáns, 7 0 % ' a keresztyén. 

A sportélet rendkívül virágzó, úgyszintén az ifjúsági társulatok működése is figyelemreméltó. Van 
fizikai és mathematikai ifjúsági köre is. Van ifjúsági Luther-szövetség. 

6. Soproni reálgimnázium. A tanárok száma 17, a tanulóké 268. Ezekből 229 evang., 8 réf., 
2 un., 25 r. kath., 4izr. Vagyis a tanulók 85%-a evang., 8 9 % - a protestáns, 99%* a keresztyén. A vallásos 
élet fejlesztésében hathatósan munkálkodik az Ifjúsági segélyegylet és a Deák-kúti Cserkészcsapat. Hetvényi 
Lajos vallástanár, egyúttal az egész tanárkar hathatósan buzgólkodik az „öreg diákok" szövetségének 
támogatásával Diák-otthon megteremtésén. 

7. Szarvasi gimnázium. A tanárok száma 21, a tanulóké 351. Ezekből 213 evang., 29 réf., 
81 r. kath., 28 izr. Vagyis a tanulók 61 %-a evang., 69 % _ a P r o t- 9 2 % * a keresztyén. Az egyesületi és a 
cserkészélet virágzik. A belmisszió terén Mendöl Lajos vallástanár buzgólkodik. Benka Gyula volt igazgató 
emlékére a gyűjtés erősen folyik. Az „öreg diákok" szövetsége fejlődik. 

C) Leány-középiskolák. 
1. Budapesti Veres Pálné-leánynevelőintézet. A tanárok, illetőleg óraadók száma 16, a tanulóké 

153. Ezekből 55 evang.., 46 réf., 3 un., 36 r. kath., 13 izr. Vagyis a tanulók 3 6 % " a evang., 6 8 % " a prot., 
9 1 % -a keresztyén. A hatéves intézetben a vallásos, hazafias és esztétikai nevelés buzgón folyik. A gyakor-
lati életre való tekintettel különféle kézimunka-tanfolyamok vannak. Az ünnepélyek jövedelméből a szer-
tárak gyarapodnak, mert az intézet sem egyházi, sem állami rendszeres támogatásban nem részesül. 
Az internátusban 1 igazgatónő s 10 nevelőnő, illetőleg felügyelőnő gondviselése alatt 74 növendék van. 
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2. Kőszegi Gyurátz Ferenc leánynevelőintézet és leánygimnázium. A tanárok száma 15, az óra-
adóké tí. A tanulóké 171. Ezekből 83 evang., 17 református, 53 r. kath., 18 izraelita. Vagyis a tanulók 
48%-a evang , 5 8 % - a protestáns, 90%-a keresztyén. 

A Belmisszió-Egyesület Kiss István vallástanár vezetése alatt szépen működik a vallásos és 
egyházias élet fejlesztésén. Az iskolai épület nagyarányú kibővítésével és sportpálya alkotásával az iskola 
sokkal jobban megfelelhet áldásos hivatásának. 

D) Tanítóképzők. 
A három tanítóképzőben a tanulók száma 264. Ezekből 105 ev., 73 réf., 83 r. kath., 1 un., 2 izr. 

Vagyis a tanulók 407<ra evang., 670/<ra prot , 100°/o'a keresztyén. 
Miskolc. A tanulók száma 129; 19 ev., 59 réf., 51 r. kath. Vagyis a tanulók 14%-a ev., 6 0 % - a 

prot., 100 %" a keresztyén. 
Az iskola anyagiakban is gyarapodott. A miskolci gyülekezet jóakaratából épülete van ; itt 

már 8 növendék számára internátus is létesült. A tanárkar társadalmilag és egyházilag is buzgón működik. 
A tanulók száma növekszik. Az új tanévben már 160 a számuk. 

Sopron. A növendékek száma 78. Ezekből 55 evang., 2 réf., 21 r. kath. Vagyis 70 %-uk evang., 
73%-uk prot., 100 %-uk keresztyén. 

Szarvas. A tanítónőképző növendékeinek száma 57. Ezekből 31 ev., 12 réf., 11 r. kath., 1 un., 2 izr. 
Vagyis 54 %-uk evang., 77°/o-uk prot., 98 %-uk keresztyén. 

Az intézet új internátusi épületet szerzett, úgyhogy a most kezdődő iskolai évben a benn-
lakók száma 41-ről 64-re s a növendékek száma 57-ről 105-re emelkedett. A földbirtokreform által 
26 katasztrális hold földbirtokhoz jutott. 

Mind a három intézetben vallásos és hazafias szellemben folyik a nevelés munkája. 

E) Polgári leányiskolák. 
\ ' ' • r ; • , ! :"j 

A két polgári leányiskolában a növendékek száma 355 volt. Ezekből 186 evang., 36 réf., 84 r. kath., 
49 izraelita. Vagyis 5 2 % evang., 6 2 % protestáns, 8 6 % keresztyén. 

Aszódon 177 tanuló volt (köztük 11 a gazdasági tanfolyamon). Ezekből 93 ev., 17 réf., 51 r. kath., 
16 izraelita. Vagyis 5 2 % ev., 6 2 % prot. és 91 % keresztyén. 

Budapesten 178 tanuló volt. Ezekből 92 ev., 19 réf., 33 r. kath., 33 izr. Vagyis a tanulók 52%-a 
evang., 62 % - a prot., 81%" a keresztyén. 

Az eredmény mind tanulmányi, mind a hazafias, mind a vallásos szellem tekintetében mind a két 
intézetben megfelelő volt. 

F) Elemi iskolák. 
Az elemi iskolák tanulmányi és nevelési eredményéről általában elismeréssel szólnak a jelentések. 

Az egyházmegyei, kerületi és országos egyházi jellegű tanítóegyesületekbe tömörült tanítóság egyházi szem-
pontból is elismerésreméltó buzgóságot fejt ki. 

A bányai egyházkerületben 242 tanító 12,175 gyermeket tanított. 
A dunáninneni egyházkerületben öl tanító 3733 gyermeket tanított. Az iskolák jövedelme 1866 

millió korona volt. 
A dunántúli egyházkerületben 370 tanító 18,736 elemi iskolai tanulót tanított. Az iskolák jövedelme 

12'500 millió korona volt. 
A tiszai egyházkerületben 52 tanító 3092 elemi iskolás tanulót tanított. Az iskolák jövedelme 

1-215 millió korona volt. 
G) Hitoktatás. 

A hitoktatásról pontos jelentés csak két egyházkerületből érkezett be. Ezek elismeréssel szólnak 
a hitoktatók munkásságáról. 

A dunáninneni egyházkerületben 32 hitoktató 1215 tanulót tanított. Ezekből 683 állami, 228 felekezeti, 
78 községi, 259 társulati és magániskolába járt. 

A dunántúli egyházkerületben 97 hitoktató 4343 evangelikus tanulót tanított. Ezekből állami 
iskolába járt 1972 tanuló, községibe 1458, más felekezetűbe 818, társulatiba 67, magániskolába 28. 
E jelentés kiválóan pontos és hú képet ad a hitoktatásról. 

Dr. Szigethy Lajos s. k., 
% egyetemes tanügyi bizottsági 

előadó-jegyző. 
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IV. 

Engedélyezett tankönyvek. 
(Az 1919-ik évtől kezdődőleg.) 

1. „Vyncovanie Konfirmandov. " Szeberényi Lajos Zsigmond. 
2. „Jézus élete." Korén Pál. 
3. „Dr. Martin Luthers Kleiner Katechismus." Grieshaber András. 
4. „Keresztyén világnézet." Dr. Szelényi Ödön. 
5. „A- B. C." Janovszky György. 
ti. „Bibliai történetek az elemi iskolák 111—IV. osztálya számára." Alexy Lajos és Kiszely János. 
7. „Bibliai történetek az elemi iskolák V—VI. osztálya számára " Alexy Lajos és Kiszely János. 
8. „Bibliai történetek az I—II. elemi osztály számára." Kemény Lajos. Kókai Lajos kiadása. 
8/b. „Bibliai történetek III—IV. elemi osztály számára." Kemény Lajos. Kókai Lajos kiadása. 
9. „Kirchengeschichte für die Elementarschule." Grieshaber Endre. 

10. „Akeresztyén egyház rövid története kor-és életrajzokban." Középiskolák számára. Hetvényi Lajos. 
11. „Evangélikus öntudat." Konfirmációi könyv. Thuróczy Zoltán. Szerző kiadása. 
12. „Evangélikus ifjúsági énekeskönyv." Gaudy László. Szerző kiadása. 
13. „Latin olvasó és gyakorlókönyv" az I. osztály számára, V. kiadás. Dr. Hittrich Ödön. 
14. „Latin olvasó- és gyakorlókönyv", a II. osztály számára, II kiadás. Dr. Hittrich Ödön. 
15. „Latin nyelvtan." I. rész. V. kiadás. Dr. Hittrich Ödön. 
16. „Latin nyelvtan." II. rész. III. kiadás. Dr. Hittrich Ödön. 
17. „Latin olvasó-és gyakorlókönyv III—IV. osztály részére." Dr. Hittrich Ödön. 
18. „Magyar olvasókönyv I. osztály részére." Kovács—Trócsányi. 
19. „Magyar nyelvtan I. osztály részére." Kovács—Trócsányi. 
20- „Francia nyelviskola V. osztály részére." Thaisz—Megyeri. 
21. „Francia nyelviskola VI. osztály részére." Thaisz—Megyeri. 
22. „Német nyelvkönyv a II. osztály részére." Miklós—Kaiblinger—Koczó. 
23. „Számtan." Mérey. 
24. „Geometria." I. rész. Mérey. 
25. „Geometria." II. rész. Mérey. 
26. „Földrajz I. oszt. részére." Lasz—Futó. * 

A 12—25. számú tizennégy könyv a Franklin-társulat kiadása. 
27. „Biblische Geschichten für evang. Elementarschulen." Kemény Lajos. Fordította: Kühne János. 

Kókai Lajos kiadása. 
28. „Az evang. keresztyénség világnézete." III. kiadás. Dr. Szelényi Ödön. Kókai Lajos kiadása. 
29. „A keresztyén ^egyház rövid története." Elemi iskolák V—VI. osztályai és polgári iskolák 

alsó osztályai számára. Molnár Imre. Szerző kiadása. 
30. „Út, igazság, élet." Vallástan és tanítás osztatlan oktatás, főleg tanonciskolák számára. Papp 

Ferenc. Szerző kiadása. 
31. „Egészségtan." Elemi iskolák V—VI. osztályai számára. Angyal János. Franklin-társulat kiadása. 
32. „Gazdaságtan, természetrajz, háztartás és egészségtan." Elemi iskolák V. osztálya számára. 

Tolnai Pál. Szerző kiadása. 
33. „Gazdaságtan, természetrajz, háztartás és egészségtan." Elemi iskolák VI. osztálya számára. 

Tolnai Pál. Szerző kiadása. 
34. „Betűország első virágoskertje." Elemi iskolai ábécés könyv. 
35. „Betűország második virágoskertje." Elemi iskolai olvasókönyv. 
36. „Betűország harmadik virágoskertje." Elemi iskolai olvasókönyv. 
37. „A magyar nyelv könyve." Osztott elemi isk. III—IV. o. számára. Farkas Sándor, Urhegyi Lajos. 

« 1» n >> >> >> V VI. ,, ,, ,, ,, ,, 
39. „ „ „ Osztatlan „ „ III. „ „ • 
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42. „A magyar nemzet története." Elemi iskolák V—VI. oszt. számára. Dr. Novy Ferenc. 
43. „Magyarország földrajza." Elemi iskolák számára. Ferenczi István. 
44. „Földrajz." Elemi iskolák V—VI. oszt. számára. Ferenczi István. 
45. „Földrajz." Elemi iskolák V. oszt. számára. Asztalos Sándor. 
46. „Földrajz." Budapesti elemi iskolák VI. oszt. számára. Asztalos Sándor. 
47. „Számország." Elemi iskolák III. oszt. számára. Stelly Géza és Fanti Iván. 
48. .,Számország." Elemi iskolák IV. oszt. számára. Stelly Géza és Fanti Iván. 
49. „Számország." Elemi iskolák V—VI. oszt. számára. Stelly Géza és Fanti Iván. 
50. „Vegytan, természettan." Elemi iskolák V—VT. oszt. számára. Éber Dezső. 

A 33—49. számú tizenhét könyv az Egyetemi nyomda kiadása. 
51. „A keresztyén vallás a mai szellemi életben." Középiskolák VIII. oszt. számára. Gaudy László. 
52. ,,Konfirmandusok könyve." Blatniczky Pál. 
53. , Dr. Luther Márton Kis Kátéjának magyarázata." Linder Károly. Átdolgozta Linder László. 

Kiadja a békéscsabai egyházi könyvkereskedés. 
54. Haberehrn Gusztáv Adolf: Kis Koráikönyv. Kiadja az Evangélikus Tanáregyesület. 
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1—7. 

IV. 

Jegyzőkönyv 
felvétetett a magyarhoni E. E. E. Gyámintézet 1926. évi október hó 24-én 

D e b r e c e n b e n tar to t t évi rendes közgyűlésén. 

Jelen voltak: báró Feilitzsch Berthold e. e. e. gyámint. világi és Ziermann Lajos 
egyházi elnök társelnöklete mellett: Scholtz Ödön dunántúli, Podhradszky János dunáninneni, 
Dómján Elek tiszai, Kruttschnitt Antal bányakerületi gyámintézeti elnökök, dr. Händel 
Béla e. gyámint. ügyész, Szelényi Gyula e. gyámint. helyettes pénztáros, Kirchner Rezső 
egyet, gyámint. jegyző és számos közgyűlési tag, közöttük: Geduly Henrik tiszakerületi, 
Kiss István dunáninneni püspökök, Zelenka Lajos dr. tiszakerületi felügyelő. 

1. A debreceni templomban tartott gyámintézeti istentisztelet után — amelyen a 
lélekemelő s a szeretet munkájának végzésére, hittestvéreink terheinek hordozására serkentő, 
nagyszabású szentbeszédet Szűcs Gábor kelenföldi lelkész tartotta — Ziermann Lajos 
egyházi elnök buzgó imája után báró Feilitzsch Berthold vil. elnök meleg szavakkal 
üdvözölvén a szép számban egybegyűlt közgyűlési tagokat, a gyűlést megnyitja, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Podhradszky János és Kruttschnitt Antal közgyűlési tagot, annak vezetésére 
Kirchner Rezső e. e. e gyámint. jegyzőt kéri fel. 

2. A vil. elnöknek a közgyűlési tagok által nagy figyelemmel meghallgatott megnyitója 
után: Geduly Henrik püspök az egyet, egyház, Farkas Győző lelkész a debreceni egyház 
nevében testvéries szavakkal üdvözölték az egyet, gyámintézetet, amiért az elnökség a 
közgyűlés hálás köszönetét fejezte ki. 

3. Elnökség bejelenti, hogy báró ®Radvánszky Albert egyet, felügyelő, Kapi Béla 
és dr. Raffay Sándor püspökök, Laszkáry Gyula dunáninneni egyházkerületi gyámint. 
elnök, dr. Baltazár Dezső ref. püspök, Magos György Debrecen polgármestere, Materny Lajos 
nagyváradi esperes a gyűlésről való távolmaradásuknak kimentését kérték. 

A bejelentést a közgyűlés tudomásul veszi és az egyetemes gyámintézet 
melegszívű pártfogóját: báró Radvánszky Albert egyet, felügyelőt és a Gusztáv 
Adolf-egyletet táviratilag üdvözli. 

4. Ziermann Lajos egyet, gyámint. elnök felolvassa a •/• alatt idefoglalt évi jelentését. 

A közgyűlés — Kiss István püspök indítványára — a mindvégig nagy 
figyelemmel hallgatott nagyszabású jelentésért, amely nagy gonddal összeállítva, az 
év minden fontos eseményére kiterjed, az egyházi elnöknek hálás közönetét fejezi 
ki, azt egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetni rendeli s annak külön határozatot 
nem igénylő pontjait jóváhagyó tudomásul veszi. 

5. Az elnöki jelentéssel kapcsolatosan 

a közgyűlés őszinte mély részvétének ad kifejezést Győri Loránd bánya-
kerületi gyámintézeti elnök elhúnyta felett s emlékét jegyzőkönyvileg* megörökíti. 

6. Ugyanazon jelentéssel kapcsolatban 

a közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul, hogy Károlyi Endre, a dunántúli 
kerületi gyámintézet világi elnöke, állásáról lemondott. Távozása alkalmából eddigi, 
évtizedekre terjedő csendes- és szeretetteljes gyámintézeti munkásságáért hálás 
köszönetét és elismerését fejezi ki. 

7. Ugyancsak az egyházi elnök jelentésével kapcsolatosan 

a közgyűlés teljes bizalommal és szeretettel üdvözli dr. Pesthy Pál igazságügy-
minisztert, a bányai egyházkerületi gyámintézet újonnan választott elnökét, aki sok 
bokros teendője mellett is kész szolgálni gyámintézetünket, Kapi Béla dunántúli püspö-
köt, a gyámintézet melegszívű barátját, lelkészi szolgálatának 25 éves évfordulója 
alkalmából; Kálmán Rezső békési, Csaba Gyula és báró Kaas Andor pesti közép-, báró 
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Ivánka Géza fejérkomáromi, Teke Dénes külső-somogyi, Nagy Lajos és Berzsenyi 7 
Jenő zalai egyházmegyei gyámintézeti elnököket s munkájukra Istennek szent 
áldását kéri. 

8. Ugyanazon jelentéssel kapcsolatban 
» 

a közgyűlés hálás köszönetet mond az egyet, egyház elnökségének, báró 
Radvánszky Albert egyet, felügyelőnek és Geduly Henrik püspöknek, akik lehetővé 
tették, hogy az egyet, gyámint. pénztár megterheltetése nélkül a gyámintézet világi 
és egyházi elnöke kiutazhatott Düsseldorfba, a G. A.-egy.let nagygyűlésére s némi 
részben fedezést nyertek a gyámintézet központi szükségletei is az egyet, egyház 
által nyújtott segéllyel s megismétli multévi közgyűléséből előterjesztett kérelmét, 
hogy az egyet, egyház Gyámintézetünk központi szükségleteinek fedezésére és egy 
gyámintézeti évkönyv kiadására nagyobb segélyt folyósítani szíveskedjék. 

/ , r 

9. Ugyanazon jelentes kapcsan 

a közgyűlés köszönetét fejezi ki Kapi Béla püspöknek, aki a Luther 
énekeskönyvének négyszázados jubileuma alkalmával gyűjtött offertórium felét 
4.731,327 K-t a Gyámintézet útján a G. A.-egyletnek rendelkezésére bocsátotta a 
németországi szórványhívek énekeskönyv szükségletére. 

10. Ugyanazon jelentéssel kapcsolatban 

a közgyűlés mély háláját és köszönetét fejezi ki a Gusztáv Adolf-egyletnek 
mult évben is tapasztalt hathatós támogatásáért s elhatározza a közgyűlés, hogy a 
Gusztáv Adolf-egyletet gráci főülése utánra, meghívja jövő évi közgyűlésére s 
az ez alkalommal rendezendő ünnepség előkészítésével, a programm egybeállításával 
az elnökséget bízza meg. 

Egyúttal tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a Gusztáv Adolf-egylet az 
elmúlt évben szeretetének és együttérzésének még az alább nyújtott segélyek 
adományozásával adta tanújelét. 

Ajánlatunkra segélyben részesített 7 theológust, 1 lelkészt, 2 vallástanárt, 
szemeszterenként 300—300 M-val, ill. 500 M-val, amelyet a Luth. Gotteskasten 
100—150—200 M-val egészített ki. Gyógykezelési segélyben részesített 1 lelkészt 
150 M-val, egyet pedig 400 M-val. 

A soproni tanítóképezdének és növendékeinek 1050 M-t, Kelenföldnek 
1500 M-t, Sopronbánfalvának 900 M-t, Theol. Otthonnak 500 M-t, Szentgotthárdnak 
300 M-t, Gyulának 500 M-t, Christlicher Hausfreundnak 300 M-t. A magyar 
alapnak 2700 M-t későbbi diszponálásra 400 M-t, Muraszombati Diákotthonnak 1000 
M-t, Budafoknak és Tatatóvárosnak szentedényeket adományozott. 

11. U. azon jelentéssel kapcsolatosan 

a közgyűlés köszönetét fejezi ki dr. Thébusz Zoltán ügyvédnek, dr. Thébusz 
Béla orosnak és dr. Thébusz Aladár kúriai bírónak, akik édesatyjuk emlékére a 
Gyámintézetnél tett alapítványukat 10.000,000 koronára egészítették ki, illetőleg 
legutóbb 12.500,000 koronára, azaz 1,000 Pengőre emelték fel ; — Laszkáry Gyula 
dunáninneni egyházkerületi gyámintézeti elnöknek, aki alapítványát ugyancsak 
12.500,000 koronára, azaz 1,000 Pengőre egészítette ki ; — lándori dr. Kéler Zoltán 
egyházkerületi felügyelőnek, aki 1.000,000 koronát adományozott és Mihályi István 
győri egyházm. gyámint. elnöknek, aki 500 kg. rozsból álló gyámintézeti alapít-
ványt tett. 

12. U. azon jelentés kapcsán 

a közgyűlés kegyelettel és hálával veszi tudomásúl, hogy a Nyíregyházán 
elhúnyt Palicz Lajosné Bencs Mária végrendeletileg 5 drb Nyíregyházi Takarék-
pénztár Egyesületi részvényt hagyományozott a Gyámintézetnek 700,000 K értékben 
az elhúnyt nevét viselő alapítvány létesítésére, s a további teendőkkel megbízza a 
gyámintézet ügyészét és pénztárosát. 

13. Egyházi elnök indítványára a gyámintézeti közgyűlés 

a) felkéri az egyházkerületek püspökeit, hogy a gyámintézeti munkára egyház-
kerületük egyházait és iskoláit nyomatékosan felhívni s buzdítani szíveskedjenek, 

7* 
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b) külön is felkéri Kapi Béla dunántúli püspököt, hogy a Belmisziói munka-
programul IV. évfolyamába a gyám intézet munkáját is felvenni szíveskedjék, 

c) felkéri összes egyházi lapjaink szerkesztőit s tollforgatáshoz értő egy-
házi és világi híveinket, hogy a gyámintézetet meleg hangú cikkek megírásával 
támogassák, 

d) felhívja az összes lelkészeket, hogy gyülekezeteikben évenként egyszer 
offertóriummal egybekapcsolt istentiszteletet tartsanak, lehetőleg a gyámíntézeti köz-
gyűlés vasárnapján, amikor ajánlatos volna, ha a szentbeszédet más gyülekezeti 
lelkész tartaná, 

e) felhívja az iskolákat minden fokozaton, hogy — lehetőleg a közgy. előtti 
szombaton — a gyámintézetről évenként legalább egyszer emlékezzenek meg s 
tartsanak a gyámintézet javára gyűjtést, 

j) ismételten elrendeli, hogy minden templomban és a gondnoki szobában 
függesztessék ki a gyámintézet perselye, 

g) ajánlja, hogy a gabonaösszeszórások alkalmával egy-egy liter gabona-
felesleg adományozására buzdíttassanak a hívek, 

h) kívánatosnak tartja, hogy az egyházmegyei és egyházkerületi gyáminté-
zeti közgyűlések prédikációs istentiszteletekkel és a gyámintézet munkáját ismertető 
előadásokkal legyenek összekötve, 

i) elrendeli, hogy minden gyülekezetben a gyámintézeti közgyűlések alkal-
mával gyermekistentiszteletek is tartassanak, 

j) sajnálattal veszi tudomásúl, hogy a népjóléti minisztérium a gyámintézetet 
segély iránti kérelmével elutasította s újból megbízza az elnökséget, hogy a segély-
nyújtást szorgalmazni szíveskedjék, 

k) megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy a gyülekezeteket figyelmeztetni 
szíveskedjék, hogy több megfontolással kezdjenek az építkezésekbe s járjon közbe 
a minisztériumnál, hogy az orsz. könyöradománygyűjtési engedélyek korlátoztas-
sanak s a gyűjtések a püspöki, esperesi, lelkészi hivatalok által szabályoztassanak, 
mert különben nagyban csökkenik a gyámintézeti adakozási kedv. 

14. Dr. Händel Béla egyet, gyámint. ügyész jelenti, hogy a Bognár féle alapítvány 
évi bruttó hozadéka 27.869,800 K-t tesz ki, míg a kiadások összege : 9.498,502 K, maradvány 
18.371,298 K. Jelenti tovább, hogy a győri ítélőtábla a Tálos-családnak 20.000,000 K 
kifizetését rendelte el a hagyatéki vagyon terhére, miért is javasolja, hogy a maradvány 
ez évben segélyekre ne fordíttassék, hanem visszatartassék a Tálos-családnak megítélt 
20.000,000 kor. fedezésére. 

A közgyűlés az ügyész jelentését tudomásul veszi, az alapítvány jövedel-
méből ez évben segélyeket nem oszt, hanem azt a Táltos-családnak kifizetendő 
20.000,000 kor. fedezetére tartja vissza. 

15. Bendl Henrik pénztáros helyettesítésében Szelényi Gyula beterjeszti a szám-
vizsgálók által felülvizsgált és helybenhagyott évi számadást, amelyet 

a közgyűlés jóváhagyó tudomásul vesz és a pénztárosnak a szokásos fenn-
tartással az 1925. évi számadási évre a felmentvényt megadja. 

16. Kirchner Rezső gyámint. jegyző beterjeszti az 1926. évi gyűjtés eredményéről 
szóló pénztárosi jelentést, amely szerint az alsóbbfokú gyámintézetek által kiosztott segé-
lyeken kívül a központba az egyházker. gyámintézetek részéről befolyt összesen: 155.788,557 K 
vagyis 18.506,702 kor.-val több, mint az előző évben. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a központi választmány javaslata 
alapján a következő segélyeket szavazza meg : 

Központi költségekre visszatart 10.570,667 koronát, tőkésítésre fordít 4.500,000 
koronát, a Gusztáv Adolf-egyleti számlára átutal 3.000,000 koronát. 

Nagy szeretet-adományt (33.116,253 K. — 2.156,700 K. offert.) Gyulának juttatja. 
Kisszeretet-adományban részesülnek (à 3.000,000 K) Gyón, Szúpatak, Szek-

szárd és Hernádvécse. 
í millió korona segélyben részesülnek : Tápiószele, Óbuda, Galgagyörk, Győri 

Diakonisszaház, Keszthely, Csögle, Szécsény, Luczfalva, Sátoraljaújhely, Tokaj. 
500,000 kor. segélyben részesül : Zalaegerszeg. 
Egyletek adományában (3.681,750 K.) részesül: a soproni Theol.-Otthon. 

. A némethoni Gusztáv Adolf-egyleti segélyben részesülnek: Zalaegerszeg, Nagy-
kanizsa, Veszprém, Gindl-család, Kaposvár, Tés, Tarros, Pusztaszentlászló, Keszthely, 
Somogydöröcske, Nagyvázsony, Nagyatád 1 — 1 mill, korona és Alsódörgicse 1.500,000 K. 

18 16. 
I 

f 
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Mezőtúr, Tápiószele, Kispest, Vác és Mende egyenként 2 500,000 K., Pest- 16—20. 
erzsébet 1.000,000 K. 

Sámsonháza 3.000,000 K, Székesfehérvár 2.000,000 K, Vérteskéthely 
2.000,000 K, Ipolyvece 1.000,000 K és Szend 1.000,000 K.-

Abaújszántó 2.000,000 K, Kisvárda 2.000,000 K, Diósgyőr-vasgyári leány-
egyház, Hernádvécse, Sátoraljaújhely, Tál Iva és Tokaj egyenként 1 millió korona. 

Serleggyüjtés eredménye (1.797,000 K) az aszódi Leánynevelő-intézetnek 
adatott. 9 s 

Hévíz 10 db. dunántúli énekeskönyvet kapott 500,000 K értékben. 

17. Podhradszky János kerületi gyámintézeti elnök indítványára 
: í • • 

a közgyűlés felhívja a segélyzett egyházakat, hogy a gyámintézettől nyert 
segélyekről a jövő évi közgyűlésnek számoljanak el. 

18. Kuthy Dezső egy. főtitkár indítványozza, hog}^ az e. e. e. gyámintézet 
„Magyarhoni Gusztáv Adolf Egylet"-nek neveztessék el. 

A közgyűlés az indítványt állásfoglalás céljából lebocsátja az egyházkerületi 
és egyházmegyei gyámintézetekhez. 

19. Egyházi elnök jelenti, hogy Vack K. számvizsgáló-biz. tag és dr. Szolár L. 
levéltáros állásukról lemondtak. 

y 
A közgyűlés a lemondásokat sajnálattal veszi tudomásul, a távozó munká-

soknak köszönetét fejezi ki s levéltárosul dr. Scholtz Oszkárt, számvizsgálóul 
dr. Szepessy Kornélt választja meg s őket bizalommal üdvözli. 

20. Báró Feilitzsch Berthold elnök 

a közgyűlés meleg köszönetét tolmácsolja a vendéglátó debreceni egyháznak, 
az istentisztelet szónokainak és a vallásos est összes szereplőinek. 

Több tárgy nem lévén, Ziermann Lajos egyházi elnök buzgó imája és az Erős 
várunk egyházi ének eléneklése után a közgyűlés véget ért. 

Kmf. 

báró Feilitzsch Berthold s. k., Ziermann Lajos s. k., 
vil. elnök. egyházi elnök. 

Kirchner Rezső s. k., 
/ jegyző. 

Hitelesítjük; Kruttschnitt Antal s. k., Podhradszky János s, k. 
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IV. 

A Magyarhoni Ágostai Hitvallású Ev. Kereszt3^én Egj^etemes Egyház 

LUTHER-OTTHONÁNAK 
szervezeti szabályzata. 

I. Az intézet neve. 
A magyarhoni ág. hitv. evang. ker. egyetemes egyház a vallásszabadságot biztosító 

bécsi békekötés emlékére Budapest székesfővárosban az 1908. évben főiskolai tanulók 
számára családias otthont alapított, melynek neve: Luther-Otthon, illetőleg: A magyarhoni 
ág. hitv. evang. keresztyén egyetemes egyház Luther-Otthona. Az intézet pecsétje is e fel-
iratot viseli az alapítási év számával. 

II. Az intézet célja. 
Közegyházunk meg akarja védeni a gondviselő, meleg, szerető szülői szárnyak 

oltalma alól kikerült ifjakat a fővárosi élet különféle káros befolyásaitól, hogy lelküket 
épen és tisztán őrizzék meg az élet nagy feladatai számára és egyházuknak és hazájuk-
nak mindig hűséges, lelkes és munkás tagjai legyenek. Hogy az Otthon e célt minél 
tökéletesebben elérje, a főiskolai hallgatókat tanulmányaikban támogatja, a keresztyén 
erkölcsi életre neveli, evangelikus öntudatukat és együttérzésüket fejleszti és fokozza. 
Alkalmat ad arra, hogy az Otthon tagjai a protestantizmus történetével, igazságaival, intéz-
ményeivel, törekvéseivel és az evangelikus egyház alkotmányával megismerkedhessenek. 
Eme célok elérésének megkönnyítésére a Luther-Otthon ifjúsága megalakította a Luther-
Otthon Ifjúsági Egyesületet, melybe a Luther-Otthon összes tagjai belépni tartoznak. 

III. Felügyelet és igazgatás. 
A Luther-Otthon az egyetemes közgyűlés hatósága alatt áll, mely az intézet kor-

mányzására évről évre az egyetemes felügyelő mint elnök, egy ügyvezető alelnök és nyolc 
tagból álló nagybizottságot (Luther-Otthon-szemináriumi bizottság) választ. E bizottságnak a 
választott tagokon kívül hivatalból tagjai az egyház püspökei és kerületi felügyelői, továbbá 
tanácskozási joggal felruházva az Otthon igazgatója, gondnoka, jogtanácsosa, orvosa és az 
egyetemes egyház pénztárosa. 

E bizottság gyakorolja az intézet fölött a felügyeletet, felveszi az Otthon tagjait, 
megállapítja a vezetés főbb elveit, megvizsgálja a gondnok számadásait, ellenőrzi a könyv-
vitelt, megállapítja a költségelőirányzatot és évente kimerítő jelentést tesz az intézet életéről 
és viszonyairól az egyetemes közgyűlésnek. 

A bizottság az intézet belső életének közvetlen gyakorlati irányítására, a felvételi, 
ellátási és egyéb díjak megállapítására, az igazgatás és adminisztráció ellenőrzésére, az 
igazgató és gondnok hatáskörének pontos megállapítására, súlyosabb fegyelmi ügyek elinté-
zésére egy 2 tagú választmányt alakít, melynek ezeken kívül hivatalból tagja az ügyvezető 
alelnök, továbbá tanácskozási joggal az intézet igazgatója, gondnoka és szükség esetén az 
egyetemes egyház jogtanácsosa és pénztárosa. A választmány működésérőf beszámol a bizott-
ságnak és előkészíti a bizottság részére az egyetemes gyűléshez felterjesztendő évi jelentést. 

A választmány ülésein az ügyvezető alelnök elnököl, aki megfigyeli és keresztyén 
szeretettel irányítja az Otthon belső életét, az igazgató és gondnok intézkedéseit és gon-
doskodik a nagybizottság határozatainak pontos végrehajtásáról. 

Az igazgató az Otthon szellemi ügyeit vezeti és az ifjúság erkölcsi nevelését irá-
nyítja. Ennek érdekében időnként vallásunk és egyházunk szellemével foglalkozó, hitmélyítő, 
erkölcsnemesítő és evangelikus egyházi ismereteket terjesztő előadások tartásáról gondos-
kodik. Az Otthont egyesekkel és a hatóságokkal szemben képviseli. Szigorúan ügyel a házi-
rend megtartására, a rendetlenkedőket meginti és szükség esetén magaviseletükről szüleiket 
értesíti, utána jár, hogy az ifjak tanulmányaikat lelkiismeretesen teljesítik-e, hónaponként 
íelentést tesz az ügyvezető alelnöknek, általában mindent elkövet, hogy az intézet igazán 
a szeretet hajléka, az evang. hit és a magyar hazafias szellem egyik tűzhelye és bás-
tyája legyen. 

A gondnok hatáskörébe tartozik az Otthon gazdasági ügyeinek közvetlen intézése. 
0 szedi be a tagok részéről fizetendő összes díjakat, beszerzi az élelmicikkeket, gondos-
kodik az intézet összes szükségleteiről, az épület belsejének, valamint a bútorzatnak jókarban-
tartásáról. Megfogadja és elbocsátja a cselédséget. A bevételekről és kiadásokról rendes 
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számadást vezet és azt évente kétszer (január és július elején) a bizottsághoz átvizsgálás 
végett beterjeszti. 

Az Otthon igazgatóját és gondnokát — a két munkakört egy személy is elláthatja — 
a választmány javaslatára a nagyMzottság választja meg és erről a legközelebbi egyetemes 
gyűlésnek jelentést tesz. Alkalmazásuk feltételeit a bizottság szerződésileg szabályozza. A 
szerződés az egyetemes gyűlésnek jóváhagyás céljából bemutatandó. 

IV. Felvétel. 

Az Otthonba felvehetők a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem, A Kir. 
József Műegyetem, az Egyetemi Közgazdaságtudományi kar és az Állatorvosi Főiskola 
evang., üres hely esetén református és unitárius hallgatói. 

Az Otthonba a főiskolai hallgatók folyamodvány alapján vehetők fel. 
A felvételnél elsőbbségben részesülnek az Otthon előző tanévi példás viseletű és 

megfelelő előmenetelt tanúsító tagjai. Az előző tanév tanulmányi eredménye gyanánt rend-
szerint megkívántatik, hogy az indexbe bejegyzett kollokviumok száma, vagy a megszabott 
időben jó eredménnyel letett vizsga, vagy szigorlat a folyamodót a féltandíjmentesség elnyeré-
sére jogosítsa. Az újonnan folyamodók közül pedig előnyben részesülnek a lelkészek, tanárok, 
tanítók és általában az egyházunk szolgálatában érdemeket szerzett családok azon gyer-
mekei, kik elsőízben iratkoznak be az egyetemekre. 

A folyamodványokhoz mellékelni kell a helyi lelkész részéről kiállított erkölcsi és 
a VIII. osztályról szóló bizonyítványt, az érettségi bizonyítványt, mely esetleg pótlólag is 
beküldhető július hó l-ig a Luther-Otthon igazgatóságához, vagy az indexet, továbbá a 
folyamodó atyjának, vagy törvényes gyámjának hiteles kötelezvényét, melyben az esedékes 
díjak fizetésére és az okozott károk megtérítésére magát kötelezi, hatósági orvosi bizonyít-
ványt és végül rövid önéletrajzot, amely a megelőző tanulmányok ismertetését is magá-
ban foglalja. 

A befizetett díjak vissza nem téríttetnek, még az esetben sem, ha az illető évközben 
hosszabb időn át nem tartózkodik az Otthonban. 

Csonka-Magyarország állampolgárai folyamodványaikat a nagybizottsághoz címezve 
az illetékes kerület püspökéhez terjesztik be június hó 10-ig, aki azokat javaslatával 
együtt az Otthon igazgatójának küldi legkésőbb június 20 ig. Csonka-Magyarországon 
kívüli állampolgárok folyamodványaikat közvetlenül az Otthon igazgatójának küldik be 
június hó 20-ig. 

A folyamodókat kérvényük sorsáról az igazgató július hó 15-ig értesíti. 
Az ellátási díjak fizetése mindenkire a tanév tíz hónapjára kötelező. A díjak havon-

ként fizetendők, mégpedig az első részlet a felvételi díjjal együtt a felvételi értesítés kéz-
hezvételétől számított 14 napon belül, a további részletek októbertói kezdve minden hó elsején. 

Minden folyamodványhoz egy a folyamodó címével, a posta-és ajánlási díjjal ellátott 
válaszboríték melléklendő. 

V. Kilépés. 

Az intézet kötelékéből a tanév vége (június 30.) előtt kilépni csak kellőleg indokolt 
folyamodvány alapján, a választmány engedélyével lehet ; ellenkező esetben a tanév 
végéig esedékes járulékokat köteles a kilépő tag megfizetni. 

• VI. Ellátás. 

Az intézet ellátja tagjait lakással, reggeliből, ebédből és vacsorából álló élelmezés-
sel, világítással, takarítással ; kisebb betegségek esetén ingyenes gyógyításukról (gyógyszerek 
nélkül) gondoskodik. 

A fűtőanyagot az intézet szerzi be és a lakóknak napi áron engedi át. 
Az Otthon 48 —50 bennlakót fogadhat be; 27 tágas lakószobája villannyal van vilá-

gítva, a lakók egyedül (12 szobában), kettesével (9 szobában), hármasával (6 szobában) 
vannak elhelyezve. 

A lakószobákat a tagok óhajának lehető figyelembevételével az igazgató utalja ki. 
Jogában áll a tagokat évközben más szobába áthelyezni, az ellen sem lehet tiltakozni, ha 
valaki évközben más lakótársat kap. 

Az ágyakban ruganyos sodronybetét és derékalj van, ágyneműről és ágyterítőről, 
valamint fehérneműje mosatásáról kiki maga gondoskodik. 

A lakószobákon kívül van egy nagy étterem, egy társalgó- (tekeasztallal), olvasó-, 
zene- (zongora-) és könyvtárszoba. 

Fürdő a lakók rendelkezésére áll. 
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VII. Istentisztelet. 
Vasár- és ünnepnapokon az ifjak kötelesek egyházunk istentiszteletén résztvenni és 

évente egyszer az igazgató által kijelölt helyen és időben úrvacsorához járulni. 

VIII. Kedvezmények. 
A rendszeresített segélyek elnyeréséért csak oly tagok folyamodhatnak, kik példás 

magaviselet mellett tanulmányaikban jeles eredményt tudnak felmutatni. 

A ,XUlHER-OTTHON" 
házirendje. 

1. §. A Luther-Otthonban a házirend alapelve, hogy lakói, mint az egyháznak, 
a hazának és a társadalomnak leendő munkás tagjai, a keresztyén szeretet és a vele 
együtt járó önfegyelmezés szellemében a testvéri közösség, a tiszta erkölcs ápolása, a 
tudományos előkészületekben való ernyedetlen szorgalom, a lelkűknek evangéliumi műve-
lése által már itt is bizonyságot tegyenek arról, hogy jövő hivatásuk tudatával bírnak. 

2. §. Az intézet lakói közvetlenül az intézet igazgatójának felügyelete alatt állanak, 
ennélfogva rendelkezéseit köteles tisztelettel fogadják. 

3. §. A Luther-Otthon tagjai kötelesek tanulmányaikat lelkiismeretes pontossággal 
végezni, az előadások látogatását, a kollokviumok, a vizsgák eredményét az órarend és 
az index felmutatásával az igazgatónál félévenként igazolni. 

Egyetemi tanulmányaikon kívül való oktatásban (vívás, tánc, idegen nyelvek, zene, 
stb.) csak akkor vehetnek részt, ha azáltal a rendes étkezésnél való pontos megjelenésben 
gátolva nincsenek. 

A kollegiális együttérzés megköveteli, hogy az intézet lakói egymással megismer-
kedjenek és egymással szémben figyelmesek, udvariasak, elnézők legyenek. 

Az intézet, mint már neve mutatja, nem tekinthető egyszerű penziónak (szállásnak), 
hanem evangélikus családi otthonnak; ehhez képest mindenki úgy viselkedjék, hogy 
társainak terhére ne legyen, alkalmatlanságot elő ne idézzen, bosszúságot ne okozzon. 

Napközben, de főleg vacsora után oly csendnek kell lenni, hogy tanulmányaiban 
senki ne zavartassék, ezért az összes helyiségekben, mint a folyosókon és a lépcsőházban 
is lárma, fütyülés, éneklés, ajtók csapkodása a legszigorúbban tilos. Egymás látogatása 
esti 10 óra után nincs megengedve. 

Tapintat, jó modor és illemtudás minden intelligens ifjútól elválaszthatatlan. 
Egymásközt felmerülő személyes ügyek elintézésére elsősorban az igazgató illetékes. 

Igazgatójuk iránt legyenek feltétlen bizalommal, bárminő bajukban segítségre mindig kész, 
atyai jóbarátot fognak benne találni. Mindennemű önbíráskodás szigorúan tilos. 

4. §. A Luther-Otthon, mint evangelikus intézet, kötelezi tagjait, hogy vasár- és 
ünnepnapokon saját egyházuk istentiszteletén résztvegyenek és évente egyszer úrvacso-
rához járuljanak. 

5. Az intézeti könyvtárt, az igazgató ellenőrzése mellett, kizárólag az Otthon 
lakói használhatják, a könyveket az Otthonból kivinni nem szabad. 

A társalgóban az ifjak a tekeasztalt, sakkjátékot és dominót a kijelölt időben díj-
talanul használhatják. 

Az intézetnek nagyobbára tudományos munkákból álló könyvtárát az ifjak magában 
az intézetben az igazgató ellenőrzése mellett használhatják. 

A könyvtár és a zongora használati díját a választmány időről időre állapítja meg. 
A kártyázás, vagy bármilyen szerencsejáték (hazárdjáték) tilos. 
6. §. A felkelés ideje télen-nyáron hét óra. 
A takarításra kijelölt időben — délelőtt 8 —12-ig — a takarítást végző személy-

zetet munkájában akadályozni, feltartóztatni nem szabad. Az ilyenkor otthónlevőknek 
tartózkodási helyül a tanulóterem és a társalgóhelyiségek szolgálnak, amelyek reggel 8-tól 
este 10-ig a lakók rendelkezésére állanak. 

Reggelit xj4S—:y48-ig, ebédet V42-kor, vacsorái 8 órakor szolgálnak fel. Minden 
étkezést rövid fohász előz meg és rekeszt be. 

Ezeken az étkezéseken mindenki pontosan köteles megjelenni. Akik a megjele-
nésben esetleg akadályozva vannak, azt az igazgatónak előzetesen bejelentik. 

A kijelölt időn kívül, vagy elkésés esetében csakis igazgatói engedéllyel lehet 
étkezni. Aki az étkezésről elkésik, ebédet, vacsorát kérhet, lehetőleg kap is, de nem követelhet. 

A konyha az igazgató, illetőleg a gondnok rendelete nélkül semmit sem szolgáltat 
ki. Akinek egészségi állapota megkívánja, az intézeti orvos javaslatára, az igazgató rende-
letére külön ételeket kaphat. 

A konyhába belépni tilos. 
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7. §. A lakók gondosan ügyelni tartoznak minden helyiség tisztaságára. 
Rend és tisztaság dolgában minden szoba lakói a maguk lakásáért felelősek, papirost 

szétszórni nem szabad, a szoba elhagyása előtt a ruhát és fehérneműt el kell zárni. 
Ládák és ruhakosarak üresen az erre kijelölt helyiségben helyezendők el. 
8. §. A szolgaszemélyzet kizárólag az igazgató," illetőleg a gondnok rendelkezése 

alatt áll. 
Szolgákat csakis délután 4—6 óra között szabad a házból elküldeni. 
Az intézet személyzetét senki kemény szavakkal, szitkokkal ne illesse. Ellenük 

felmerülő panaszok az igazgatónak bejelentendők. 
9. §. A villanyvilágítás használatánál a lakóknak ügyelniök kell a világítótestekre 

és vezetékekre, különösen pedig tartózkodniok kell a villanypazarlástól. 
A rendszeresített világítótestektől eltérő rendszerű és nagyobb világítóképességűeket 

használni tilos. 
Akinek az igazgató a rendszeresített világítótesteknél — akár grafikai munkák 

készítéséhez, akár orvosilag igazolt szemgyengeség miatt — erősebb égő használatát 
engedélyezi, az a több fogyasztást havonta az igazgató által megállapítandó összegben megfizeti. 

10. §. Az előforduló esetleges károkért (rongálás, íalak bepiszkítása, szegek beverése, 
villanypazarlás) mindenki felelős. A kárt elkövető jelentkezni köteles, ha a tettes személye 
ki nem deríthető, a kártérítés az összes lakókra hárul, és evégből mindenki köteles megtelelő 
előleget az igazgatónál befizetni. 

11. §. A zuhanyfürdőket a lakók kora reggeltől este 10 óráig, torlódás esetén a 
jelentkezés sorrendjében, szabadon használhatják. A kádfürdők használatát igazgatói rendel-
kezés szabályozza. 

12. §. A dohányzás, az étterem kivételével, az intézet összes helyiségeiben meg 
van engedve. 

A közös lakószobákban a dohányzás tilos, ha az ellen a lakótárs tiltakozik. 
13. §. Az intézet orvosa a lakóknak díjtalanul áll rendelkezésére. 
Az intézetben fekvő betegeket az ovos annyiszor látogatja meg, ahányszor azt a 

beteg állapota megkívánja. A beteg kérésére és saját költségére az orvos azonnal elhívandó. 
A járóbeteg lakókat rendelés céljából, orvosi tanács, vizsgálat, egészeégi bizonyítvány 

kiállítása végett az intézet orvosa minden hétköznapon délután 3—4-ig lakásán fogadja. 
14. §. Ragályos betegség esetében a fertőző beteget az igazgató az intézetből 

eltávolíthatja, esetleg megfelelő kórházban helyezheti el az illető költségére. Amíg a 
betegnek kórházban kell tartózkodnia, addig az Otthon ellátási (étkezési) díjait fizetni 
nem tartozik. 

A lakók az igazgató felhívására kötelesek magukat az intézeti orvos vizsgálatának 
alávetni. 

15. §. Vívógyakorlatok az intézet helyiségeiben nem tarthatók. 
16. §. Tűzveszélyes voltuknál fogva a gyorsforralók használata szigorúan tilos. 
17. §. A kártyázás, valamint a nyerészkedéssel járó játék minden neme, alsórendű 

korcsmák, lebujok látogatása, valamint a dorbézolás az intézet kötelékében álló ifjaknak 
szigorúan tilos. 

Szeszesitalt az intézetbe hozni nem szabad. 
18. §. A lakók látogatókat délután 4—8-ig a társalgóban fogadhatnak. 
A fekvő betegeket családjuk férfitagjai, de nőtagjai is — ha ezt az igazgatónak 

előzőleg bejelentik — szobájukban is felkereshetik. 
Idegeneknek este 8 órán túl az intézetben tartózkodni nincs megengedve. 
19. §. Az ifjak az igazgató tudta és engedélye nélkül semmiféle egyesületnek 

tagjai nem lehetnek. 
Az intézet helyiségeiben gyűlések egybehívása és megtartása csak az igazgatótól 

előzőleg kikért engedéllyel van megengedve. 
A gyűlés ideje és- helye, valamint a megbeszélés tárgya nála 24 órával előbb 

írásban bejelentendő. 
Az igazgatónak joga van minden gyűlésen jelen lenni, ha a tárgy az intézet 

érdekeivel ellentétben áll, annak tárgyalását megtilthatja, vagy a gyűlést feloszlathatja. 
20. §. Idegenek az intézetben éjszakára nem maradhatnak. 
21. §. A kapuzárás télen-nyáron esti 10 órakor van. Ez időn túl a kimaradás, vagy 

az épületből való távozás csak az igazgató engedélyével lehetséges. 
Az igazgató egyes példás szorgalmú és erkölcsű ifjakat kimaradási engedély kérésének 

kötelezettsége alól időről időre felmenthet. 
Egyúttal jogában áll ebben a tekintetben — belátása szerint — könnyebbségeket 

engedélyezni, vagy szigorításokat elrendelni. 
22. §. A vidékre, vagy helyben is egy, vagy több napra való eltávozáskor úgy az 

elmenetelt, valamint a visszaérkezést a hivatalos órák alatt személyesen kell az igazgatónak 
bejelenteni. 

Bejelentendő az is, ha valakit tanulmányai az egész éjszakára, vagy 10 órán túl 
házon kívül tartanak, vagy ha valaki ily okból az étkezéseknél a kijelölt időben nem jelenhetik meg. 
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Ha valaki az intézetből előzetes bejelentés nélkül csak egy napra is indokolatlanul 
távozik, a fegyelmi szék elé utasítandó. 

23. §. Az étkezésnél, a tanuló- és társalgóhelyiségekben rendes és teljes öltözetben 
kell megjelenni. 

24. §. Az intézet tagjai az intézeten kívül is minden tekintetben szabadságra 
nevelt, művelt, erkölcsös, keresztyén ifjakhoz illő viselkedést tanúsítsanak. 

25. §. Minden hó elején az igazgató elnöklésével megbeszélés tartatik, melyen 
mindenki köteles megjelenni. 

Célja a közös ügyek, mint estélyek, felolvasások tervezése, az Iíjúsági Egyesület 
ügyeinek megbeszélése és az igazgató észrevételei az elmúlt hónapról. 

26. §. Az Otthon tagjai az igazgatónak a házirendet és az általános erkölcsi maga-
viseletet illető figyelmeztetéseit meghallgatni és megszívlelni tartoznak, ha a figyelmezte-
tésnek nincs foganatja, az igazgató az illető szüleit értesíti, és ha ennek sincs sikere, 
eltávolítás végett a választmány elnökének javaslatot tesz, aki az ügyet eldöntheti, vagy 
végleges döntés végett a fegyelmi székhez utasíthatja. 

A „LUTHER-OTTHON" 
fegyelmi rendje. 

1. §. Az igazgatónak joga van a házirend ellen vétő tagokat meginteni és rendre-
utasítani. 

2. §. Az igazgató jogosítva van az egyetemi hallgatóktól annak kimutatását követelni, 
vájjon tanulmányaikban a kellő szorgalmat kifejtik-e; ha e részben mulasztást, vagy hanyag-
ságot tapasztal, köteles erről a hanyag tag megintése mellett a szülőket értesíteni. 

3. §. Ha az igazgató a házirend ellen vétő mulasztását, vagy viselkedését, tanul-
mányi mulasztását oly súlyosnak találja, hogy az az igazgató által alkalmazható rendre-
utasítással nincs megbüntetve, a kötelességszegő ifjú ellen a választmánynál a fegyelmi 
eljárást kell megindítania. 

4. §. Fegyelmi vétséget követ el a Luther-Otthon tagja 
a) aki a házirend szabályai ellen súlyosan vét, 
b) aki az igazgató megintése és rendreutasítása dacára a házirend intézkedéseit 

ismételten megszegi, 
c) aki az igazgató megintése dacára tanulmányait elhanyagolja, vagy a leckék 

látogatását ismételten elmulasztja, 
d) aki az igazgató, a gondnok, illetőleg az egyházi elöljáróság ellen tiszteletlenül 

viselkedik, 
e) aki az állam büntetőtörvényeinek súlya alá eső oly cselekményt követ el, mely 

az intézet rendje és becsülete érdekében fegyelmi szempontból is büntetendő, 
f ) aki az állami és társadalmi rend, vagy evangelikus hitvallásunk és egyházunk 

intézményei ellen irányuló mozgalomban, vagy egyházunk és hazánk érdekeivel ellenkező 
irányt követő titkos társaságban résztvesz. 

5. §. A fegyelmi eljárás csak az igazgató indítványára indítható meg. A vádindít-
vány az elnöknél írásban adandó be és a vádlottal is közlendő. 

6. A fegyelmi ügyeket a választmány, mint fegyelmi szék bírálja el. A jegyzőt az 
igazgató ajánlatára az intézet idősebb tagjai közül az elnök jelöli ki. A tárgyalásra a vád-
lott is meghívandó. 

Az elnök az egyes ülésekre helyettes elnököt jelölhet ki a Luther-Otthon-bizottság 
tagjai közül. 

7. §. A tárgyalás befejezése után a fegyelmi szék zárt ülésen tanácskozik. Az ítélet 
az igazgató és a vádlott jelenlétében kihirdetendő és az érdekelt szülőkkel közlendő. 
Az ítéletet magábanfoglaló jegyzőkönyvet a választmány tagjai írják alá. 

8. §. Az ítélet ellen nincs helye jogorvoslatnak. Végrehajtásáról az igazgató gon-
doskodik. 

9. §. A fegyelmi büntetések fokozatai : 
a) megintés, 
b) megrovás, 
c) pénzbírság kiszabása 50 P-ig, illetőleg a kedvezmények megvonása, 
d) ideiglenes kizárás, 
e) végleges kizárás. 
A vétkesnek ítélt tag a fegyelmi eljárás költségeiben elmarasztalható. 
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IV. 

AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG 
1926 november hó 10-én, 

a Deák-téri ev. polgári leányiskola dísztermében tartott 

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. 

Jelen voltak: báró Kaas Albert dr., egyetemi magántanár, az ÖLSZ. elnöke, dr. 
Rásó Lajos, az ÖLSZ. alelnöke, kormány főtanácsos, D. Raj fay Sándor, bányakerületi 
püspök, Kapi Béla, dunántúli püspök, dr. Zelenka Lajos, a tiszai egyházkerület felügyelője, 
dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli egyházkerület felügyelője, herceg Hohenlohe Károly Egon, 
a bányakerületi LSZ. elnöke, dr. Scholtz Oszkár, a bányakerületi LSZ. főtitkára, dr. 
Scholtz Géza min. tan., Broschko G. Adolf esperes, Wenk Károly esperes, Németh Károly 
esperes és az Evangélikusok Lapja szerkesztője, Pálmai Lajos lelkész és az Evangélikusok 
Lapja kiadója, D. Kiss Jenő egyetemi tanár, PauUk János a M. E. L. E. elnöke, dr. Deák 
János egyetemi tanár, Hérints Lajos, Németh Gyula, Nemes Károly esperes, dr. Bertha 
Rezső, Molitónsz János, Táti ai Károly, Bahkó Lajos, Baldauf Gusztáv, Schmidt János, 
Sommer Gyula, Kálmán Rezső, dr. Knng Jenő, Turóczy Zoltán, Ligeti Ede, dr. Lehotzky 
Antal, kir. közjegyző, dr. Kirchknopf Gusztáv, az ÖLSZ. igazgatója, stb. 

1. Kaas Albert báró elnök megnyitójában az ÖLSZ. évi működésének tapasztalatait 
sorakoztatja föl. A LSZ. iránti részvétlenséget, mint évi tapasztalatot, nem a még mindig 
élő közönynek, hanem a belmisszió szálainak rendszertelen szerteágaztatásában látja. 
E rendszertelenségnek tudja be azt is, hogy az ÖLSZ. anyagi forrásai az elmúlt évben 
annyira elapadtak, hogy szövetségünk a legminimálisabb társadalmi kötelezettségeinek sem 
tudott eleget tenni, pedig a központi iroda kiadásait szinte teljesen megszüntettük. 

Jelzi azonban, hogy a tapasztalt hibák kiküszöbölése lesz a legközelebbi jövő 
legelső feladata. Ha ehhez a munkához a szövetség barátai segédkezet nyújtanak, ehhez 
megértésüket odaadják, reményű, hogy a szövetség munkája nélkülözhetetlen tényezője 
lesz a mi ev. egyháztársadalmunknak, melynek öntudatos kiépítése már nem késhetik 
sokáig és nem azért, mert ez már nem is megállást, hanem a lejtőn való lefelé haladást 
jelentene. Amilyen méltatlan volna ez a múlthoz, melyben az ev. egyház történeti hivatást 
végzett és kultúrtényező volt, éppoly szégyene volna a jelennek, melyben minden rendel-
tetése tudatában élő egyházi közület majdnem lehetetlenségekre vállalkozik azon célok 
érdekében, melyben a múltja fölfelé ívelő pálya volt. Ez ellen küzdeni, elkerülni az 
önmagában való kiéltség szégyenét és bizonyságot tenni az apáknak ma még inkábbi 
igaza mellett, a hivatalos egyház mellett, az eg}^házi társadalom legfőbb munkája, mely 
kell, hogy egy táborba tömörítsen minden munkást, a gályarabokra való emlékezés évében, 
a jó jövő és hitünk diadala reményében, mellyel köszönti a megjelenteket és az ÖLSZ. 
közgyűlését megnyitja. 

2. Mielőtt, — folytatja Elnök, — az ÖLSZ. évi jelentésével lépnénk a t. közgyűlés 
fóruma elé, hadd álljak meg egy pillanatig két gyászkeretbe került név előtt. 

Az egyik Zsilinszky Mihályé. Érdemeit, melyek miatt emlékezete áldott, itt nem 
méltatjuk. Bevonult azok közé, akik márványnál és ércnél maradandóbb emléket emeltek 
maguknak a szívekben. 

A másik, Székács unokája, Győry Vilmos fia, Győry Lóránd, ny. m. kir. földmívelésügyi 
miniszter, a bányakerületi L. SZ. elnöke, aki tragikus körülmények közt ment el közülünk, 
július 2-án, a minden élők útján, megpihenni apáinak általa rajongva szeretett hazája 
szent földjébe, a kerepesi temető egyik díszsírhelyének síri nyugalmat biztosító, nekünk 
a feltámadás reménységét hirdető rögei alá. Győry Lóránd szövetségünknek lelkes, páratlan, 
pótolhatatlan, fáradhatatlan munkása volt. Emlékét kegyeletünk áldja időtlen időkig. 

Illő tisztelettel kérem a közgyűlést, örökítsük meg két halottunk emlékét jegyző-
könyvünkben és fejezzük ki halottaink hátramaradottjai előtt írásban részvétünket és 
áldozzunk most azzal, hogy helyeinkről felemelkedünk. 

A közgyűlésen jelenlevők helyeikről felállanak. Elhatározzák dr. Zsilinszky 
Mihály és Győry Lóránd emlékének jegyzőkönyvi megörökítését és családjuknak 
részvétirattal való megkeresését. 
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3. 3. Elnök felhívja az ÖLSZ. ezidőszerinti igazgatóját évi jelentésének előterjesztésére, 
melyet a közgyűlés kívánságára teljes szövegében közlünk. Igen tisztelt Közgyűlés! 
Méltóságos Báró, Elnök úr! Az az esztendő, mely legutóbbi közgyűlésünk óta immár a 
múlté lett, kétségtelenül nem iartozik a hangos eredmények és hivalkodó sikerek esztendei 
közé. Nem is annak indult. Nem is azt kereste. Feladatává a \ legutóbbi közgyűlés annak 
a munkakörnek körülvonalozását tűzte ki, mely a folyton konszolidáló egyházi belső 
viszonyok, a hivatalos egyház istenadta és alkotmányunk biztosította feladatainak érintetlen 
hagyása mellett, olyan teret találjon, melyben a társadalmunkban rejlő eleven erőket, a 
felhalmozott készséget ősi hitünk védelmére, drága egyházegyetemünk szolgálatába állítja. 

Ez a céltűzés mindenekelőtt arra kényszerített, hogy siessünk a belmissziói keretek 
kitágítására, a meglevők megerősítésére gondoló egyházközségek, egyházi intézmények-és 
egyházkerületek segítségére ott, ahol azt a központtól várták és kérték, erre a központot 
felhívták. Egyetlen egy esetben sem tagadtuk meg ezt. 

Nem akarjuk dátum- és számszerűen felsorolni azokat az eseteket és alkalmakat, 
amikor ezt a segítséget hívó közületeinknek szíves készséggel meghoztuk. A felsorolást 
dicsekedésnek lehetne venni, oknak, melyért köszönet jár. De mert nekünk nincsen 
dicsekedésünk, csak az Isten előtt, csak azt sajnáljuk, hogy nem szaporíthattuk azon 
alkalmak számát, melyekkel igazolhattuk és másokat is arra serkenthettünk: „ha mindeneket 
megteszünk, akkor is csak haszontalan szolgák vagyunk!" 

Ha nem is a mi érdemünk, de belekivánkozik ennek a ritka alkalomnak megörökítendő 
valóságai közé, hogy a Luther-Szövetség, ha a térhódításban ez év folyamán csak lassan 
jutott előbbre a haladás útján, mégis csak megtágította a kereteket. 

Felesleges időpazarlás volna a lapjainkban megjelent egyházkerületi közgyűlések • 
beszámolóinak idevágó megismétlése. Meg kell azonban állapítanunk, hogy a tekintetben, 
hol van a legtöbb vidéki szervezet, a dunántúli egyházkerületé az elsőség. — A bánya-
kerület területén is olyan nagyarányú volt a szövetség kiépítésének munkája, D. Raffay 
Sándor püspök egyéni akciójának és dr. Scholtz Oszkár íáradhatatlansága következtében, 
hogy maholnap alig lesz már olyan egyházközsége bányakerületünknek, melyben a bei-
missziói tényezők valamelyike ne állana a Lutherszövetséggel közelebbi viszonyban. 

Hasonló lendületet kell észrevennünk a legcsonkább egyházkerületeinkben is, amelyek-
ben egyre-másra alakulnak olyan egyháztársadalmat összefogó egyesületek, melyek, ha nevük-
ben és címükben nem is, de céljaikban és feladataikban azon az úton haladnak, melyen 
a Luther-szövetség nem akar más lenni, mint gyűjtőfogalma egy egységes, nagy akaratnak. 

Merjük tehát állítani, tartozunk is ezzel az élenállóknak, hogy evangélikus társa-
dalmunk tömörítése lassan egy olyan zárt kört fog alkotni, melyen belül halad az építés 
céltudatos munkája, mely kifelé megmutatja azt a kérget, melyről lehullanak az illeték-
telenül ránk támadó és minket gyengítő támadások. 

Legyen azonban szabad ennek az általános képnek a sugarát, a realizálás prizmáján 
átkényszerítve, részeire bontanunk. 

A javuló helyzetnek egyik legfőbb szimptómáját meg kell látnunk sajtónk meg-
erősödésében. Nemcsak a hangban és önérzetben, hanem abban a jelenségben is, mely az 
egy év alatt megindult, formájában kibővült, tartalmában kimélyült és megkomolyodott 
számokkal is a sajtó munkának szükségessége és nélkülözhetetlensége mellett bizonyít. 

Luther-szövetségünk, fájdalom, hivatalos lapját „az Evangélikusok Lapját" nem tudta 
anyagilag támogatni. Tehát legjobb akarata mellett sem tudta oda felemelni, ahol lennie 
kellene, ahova állítani a Szövetség jól felfogott érdeke is parancsolná. 

Ennek oka az, hogy Szövetségünk anyagi forrásai aszályos esztendőt jeleztek. 
A deáktéri és a tokaji egyházközségek szövetségein kívül az alapszabályszerű 20% járulékot 
sehonnan sem küldték be. Adományokat azonban kaptunk Tiszaföldvártól, a Tiszai kerü-
lettől, a nyíregyházi főgimnáziumtól, az orosházi egyháztól, a csanádi esperességtől, az ozdi, 
az ujcsanálosi, a debreceni és diósgyőri egyházaktól. De amíg ezek az összegek a három 
és félmilliót alig haladják meg, addig a tízmillió korona, melyet az Ev. lapoknak fenn-
tartására előlegként adtunk és amely összegnek visszafizetésétől, tekintettel a lapnak heroikus 
küzdelmére, megmaradása érdekében, a közgyűlés tekintsen el, a legszükségesebb kiadá-
sainkra is alig találtunk fedezetet. 

Kénytelenek voltunk a központi irodát is feloszlatni, csakhogy még a fűtés és vilá-
gítás kiadásait is megszűntessük. Lemondtunk a vidéki kiszállások költségeiről, csakhogy 
minél többet juttathassunk azoknak a céloknak, melyek a sajtó és a sajtópropaganda fenn-
tartása mellett ugyancsak nélkülözhetetlenek, mint amilyen diákjaink tandíj és menza akciója. 

Tisztelettel fel is hívjuk már most az i. t. közgyűlés figyelmét arra a két indítványra, 
melyet e tárgyban, a központi választmány megbízásából, leszünk bátrak előterjeszteni. 

Ki kell még térnünk a sajtóirodára, melyet egyetemes egyházunk a ref. konventtel 
egyetértőleg Farkas Sándor hírlapíró személyével próbált megoldani. 

A Luther-szövetség a rajta kívülálló megoldás bírálatától természetesen tartózkodik, 
márcsak azért is, mert szegénysége miatt nem szerezhetett magának jogot arra, hogy ennek 
a sajtóirodának munkájába, még csak igénytelen jóakarattal is, beleszóljon. De megállapítja, 
hogy ez a munka nagyon is kezdetleges és szerény, amennyiben .még azok a kommünikék 
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is, melyeknek közreadásával szolgálni véltük az OLSz. kötelességszerű- feladatait, csak 3. 
deformált, erősen megcsonkított, sokszor érthetetlen formában láttak napvilágot. Hogy hol 
kell keresni az okát, megmondani nem, de sejtetni merjük csak. A különböző- lapok csak 
a maguk egyoldalú politikai céljaik érdekében vesznek át, azaz: nem vesznek át hireket. 

Egyelőre, addig, amíg. a Luther-szövetség anyagi helyzete nem javul meg, a Luther-
szövetség nem tud hozzájárulni a helyzet megjavításához. De szövetségi céljait azzal véli 
hathatósabban megvalósítani, hogy egy hitvédő-irodát - gondol szervezni, azon határozati 
javaslat értelmében, melyet a központi választmány megbízásából fogunk a mai közgyűlés 
szíves figyelmébe ajánlani. 

Fájdalmas rezignátióval kell bejelentenünk azt is, hogy főiskolai hallgatóinknak egy 
táborba való tömörítése nemcsak hogy még mindég nem sikerült, de kilátásaiban egyelőre 
azért is rosszabbodott, mert a budapesti egyetemi Luther-szövetség a nyár óta hajlék nélkül 
van. Ingóságai egy raktárhelységben várják a megértő jóindulatot. Az egyetemes egyház-
nak volt szüksége eddigi hajlékukra. A pesti magyar egyház, mely a maga három ifjúsági 
egyesületének sem tud otthont nyújtani, a budapesti Egyetemi Luther-szövetség lakás-
mizériáján sem tud segíteni. De többé-kevésbé ez a helyzet az összes egyetemi váro-
sainkban is. 

A Luther-szövetség tehetetlenül áll e züllesztő lehetetlenségekkel szemben. Hisz még 
arra sem volt elég pénze, hogy a Pécsre tervezett ev. diákkongresszust megvalósítsa. Nem 
tudta biztosítani még a vasúti kedvezmények melletti készkiadásokat sem, melyeket pedig 
a pécsi lelkész agilitása a minimumra leredukált. Pedig, hogy ezzel milyen hálás terület 
marad parlagon, tudják azok, akik foglalkoznak az ifjúsággal és látják abban a sok pom-
pás, de kiaknázatlan energiát. Legyen szabad bejelentenünk, hogy e téren, az eljövendő 
szorgalmi időben, még egyszer megpróbálkozunk a lehetetlenségekkel is, felhasználva azt 
a lángoló készséget, melyet főiskolai ifjúságunk összefogása érdekében különösen a pécsi 
és a debreceni lelkészek felmutatnak. Viszont kérjük a Luther-szövetség hivatását tisztán-
látók odaadását. Támogassák ezt az ügyet a maguk helyén és körében, mert csak az 
elmúlt napokban hallottunk komoly, megfontolt szót arról, hogy a falusi embereink a tanuló 
fiúknak még a nyomorán sem akarnak segíteni szívesen, mivel az úrneveléstől idegenkednek. 

A Luther-szövetség meggyőződött arról is, hogy ifjúságunk gondozása fokozottabb 
figyelmet érdemel és ebben egy nagy egységes munkaprogrammnak felállítását és létesítését. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy nem tartozik a Luther-szövetség hatáskörébe, mert par 
excellence lelkipásztori munka, mely addig helyesen és érdeme szerint nem is lesz meg-
oldható, míg Magyarországon külön ifjúsági lelkészt nem tart a magyarhoni egyház. De 
amikor meg kell említenünk, a krónikás hűségével, hogy több gyülekezet a Luther-szövet-
ség által kidolgozott ügyrend szerint szervezte az elmúlt évben ifjúsági és leányegyleteit, 
kérjük e helyről is gyülekezeteinket, hogy az ev. társadalomnevelés ezen eszközének 
beállításánál számítsanak a szövetség készséges támogatására. 

A mult közgyűlésen elhangzott annak óhaja, hogy a változott viszonyoknak és 
helyzetnek megfelelően, az OLSz. alapszabályainak keretén belül, keresse meg és tűzze 
ki a legközelebbi jövendőben megvalósítható feladatokat. 

A helyzet ugyanis az, hogy a Luther-szövetség programmjából a belmissziói munkát 
és a külfölddel való kapcsolatok fenntartását, amilyen természetesen, éppoly célszerűen az 
Egyetemes, tehát a hivatalos egyház vette ki magának a magyarhoni ev. egyházpolitika 
komplexumából. Mi pedig örömmel és büszkeséggel tudjuk valamennyien, hogy e tekin-
tetben milyen tiszteletreméltó munkaterveket készítettek és valósítottak meg egyházkerü-
leteink, főt. Püspökeink lelkes kezdeményezésével mindenütt belmissziói egyesületeinkkel 
és bizottságainkkal. 

E szerint, az alapszabályszerinti szövetségi célból és munkakörből csak egy maradt : 
a férfiakat és nőket egyháztársadalmilag megszervezni, olyan csapatba tömöríteni, mely 
tudja és meri a fóruma elé vinni azokat a kérdéseket és problémákat, melyekről tudomást 
kell szerezni a nagy világnak, melyekkel nyíltan kell foglalkoznia az ev. társadalomnak, 
de amelyekkel a hivatalos egyháznak egyfelől az államhoz való viszonya, másfelől a többi 
felekezethez való viszonya miatt nem tanácsos foglalkoznia, amelyekhez egyházi főható-
ságaink megadják a dekorumot azon bizalom alapján, mellyel a szövetség iránt viseltetnek, 
de amelyek keresztülvitelére számíthatnak is a szövetség részéről ama tiszteletből folyóan, 
mellyel a szövetség sorai viseltetnek főhatóságaink iránt. Más szóval a Luther-szövetség képezze 
a magyarhoni ev. egyház miliciáját, mely minden időben és minden percben, a nagy cél 
érdekében, rendelkezésre áll. Ez a feladat azonban feltételezi, hogy a Luther-szövetségnek 
csak az nem lehet tagja, aki az egyházáért semmit sem tud, semmit sem akar megtenni. 

Hogy ezt a célt és munkakört terveiben és részleteiben necsak elgondolhassuk, 
hanem ki is dolgozhassuk, közvetlenül a mult évi közgyűlés után, kérdőíveket küldtünk 
nagytiszteletű espereseinkhez, melyekre olyan válaszokat vártunk, melyekből elgondolásunk 
tárgyi adatokat nyerhet. 

A válaszok beérkeztek, bár nem minden esperestől és nem mindig kielégítő for-
mában és tartalommal. Ez azonban nem von le semmit azokból az összbenyomásokból, 
melyeket e kérdőívekből nyertünk. 
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3. Érdekes, mert elhatározásainkra különösen döntő lehet az, hogy sokan kifogásolják 
a címet, mely az akaratok egyesítésének és egységesítésének útját állhatja. A Luther-Szö-
vetség nevében támadó, felekezetileg kiélezett irányt látnak, mely vegyes vallású közsé-
gekben, most a vértelen ellenreformáció időiben, még a vegyesházasságokban is nem 
ajánlólevél. Helyesebbnek, egyesek még Luther szellemének is megfelelőbbnek tartanák a 
szelídebb Evangélikus Szövetség elnevezést. Mint ahogy vannak még ma is olyan gyüleke-
zetek, melyek nem hajlandók az Evangélikus Szövetség nevét a Luther-Szövetség nevével 
felcserélni és természetesen ezzel együtt a Luther-Szövetség alapszabályait is átvenni. 

A Luther-Szövetség lassú elterjedésének okát lelkészeink nagy része a tagdíjban 
jelölte meg. Ingyen még csak hajlandók az atyafiak tömörülni a név, illetve cím körül, de 
pénzért nem azért, mert amúgy is ezerlelől van a zsebük igénybe véve. Ez az oka és 
magyarázata annak, hogy szövetségünk pénztárába nem folynak be alapszabályszerű hozzá-
járulások. 

Egy másik figyelemreméltó megjegyzése a köriratunkra adott válaszoknak, hogy a 
levente- és cserkészügyet a lelkészek nagy része olyan ügynek tartja, melyet a Luther-
Szövetség programmjába ne vegyen íel, mert ezt az állampolgárnevelés körébe tarto-
zóknak vélik. Elismerjük, hogy a levente- és cserkészügy elsősorban a gyülekezeti misz-
sziónak fontos tényezője, melybe a Luther-Szövetség nem kíván irányítólag beleszólni. De 
mert, mint Luther-Szövetség, láthatja és tapasztalhatja a levente- és cserkészügynek a fővá-
rosban összpontosuló szálait, illetve az ezek szövedéke mögötti mozgató erőket, meg kell 
állapítanunk, hogy azok a lelkészek és tanítók, akik a levente- és cserkészügynek egyházi 
vonatkozásai ellen tiltakoznak, döbbenjenek meg azon, hogy mindkét térre az ultramon-
tánok sötét alakjai máris rátették a kezüket és a kath. restauráció a tanügyi kormányban, 
illetve annak pápista expozitúráiban, ügyesen eltakart, de hatásosan felhasznált eszközeit 
találta meg. 

Egyik-másik helyen már felismerték a veszedelmet és mert elsőízben a mi körkér-
déseinkből értesültek arról, hogy ezek az intézmények ma a nemzetnevelési programm 
részei, a jelentkező sérelmek és bajok ellen központunktól kértek életrevaló tanácsot. 

Sajnos, mást mi sem adhattunk, mint azt, hogy egyházaink vezetői igyekezzenek 
bejutni a szervezőtestületekbe és vegyenek tevékeny részt ezek életében és irányításában. 

A cserkészet terén jelenleg újabb bajok jelentkeznek. Az 'állami iskolák igazgatói, 
állítólag egy meglevő kormányhatósági rendelkezésre hivatkozva, ki akarják kényszeríteni, 
hogy intézeti növendékeik csak az ő intézeteik cserkészcsapatainak lehetnek tagjai. Ezek 
a csapatok pedig kivétel nélkül és rendesen az állami intézet hitoktatójának, de legalább 
is egy kath. vallású tanárnak vezetése alatt állanak. Ezért azután nagyon gyakori a panasz, 
hogy ev. cserkészfiúk, a cserkészfegyelem alapján, csapatjukkal kath. ünnepeken, miséken 
és processziókon tartoznak résztvenni. Ez ellen -— tanácsolja egyik válaszadója körkér-
déseinknek—- csak egy védekezésünk lehet: fiaink lépjenek ki! 

Amikor ezt a valóságot az i. t. közgyűlés elé terjesztjük, tisztelettel kérjük, külö-
nösen városaink lelkészeit, hassanak oda, hogy mindenütt ev. cserkészcsapatok alakuljanak. 
Igaz, hogy újabban, ennek lehetősége előtt, a r. kath. vezetésben túltengő országos szövetség, 
a benne ülő ev. emberek figyelmének ügyes félrevezetésével, az új csapatok szervezését 
megnehezítette, mert ajánlotta a meglevők megerősítését, mégis felajánljuk e helyről is 
készségünket aziránt, hogy az ilyen új alakulatok számára az engedélyt megszerezzük. 

A körkérdéseinkre adott válaszok egy pontban mind megegyeztek. Abban t. i., hogy 
évente egyszer tartsunk egy Evangelikus Országos Napot. Csak a helyet illetőleg voltak 
eltérő nézetek. 

A legújabb események, az az éles felekezeti harc, melyet Róma indított és amelynek 
ódiumát most azzal hárítja el magáról, hogy egyházellenes harcot ő soha nem kezdemé-
nyezett, sőt! az az érthetetlen magatartás, mellyel a főrendiház törvényjavaslatában minket 
ért jogfosztásban ref. testvéreink is segédkeztek (— nem keressük okát, csak fájdalmasan 
regisztráljuk a valóságot s benne azt is, hogy találkoztak őket támogató evangélikusok 
is —) még inkább és valószínűleg osztatlan közös akarattal kívánja az Orsz. Ev. Nap 
mielőbbi megvalósítását. 

Eredetileg december 10-re, a wittenbergi Elster kapunál történtek évfordulójára, 
terveztük ezt a napot. De mert ennek nagyméretűnek kell lennie, mert a csonka ország 
ev. tömegeit kell megmozgatnia, olyan körültekintést kíván, amelyre nem hetek, hanem 
hónapok kellenek és a közgyűlésnek olyan határozata, melyet az alapszabály megenged 
ugyan, de mégis csak külön felhatalmazást igényel. 

A megszervezéshez mintául vettük a Katholikus Népszövetséget. Mi sem állja útját 
annak, hogy ennek bevált eszközeit és útjait mi is kövessük és felhasználjuk. Ennek 
figyelembevételével készült az a határozati javaslat, melyet a választmány egyhangúlag 
elfogadott és amelyet lesz szerencsénk a javaslatok rendjén előterjeszteni. 

Itt még csak annyit kell bejelentenünk, hogy az így tervezett Ev. Orsz. Napon 
kívánjuk majdan megtartani azt a közgyűlést is, mely végre alapszabályszerűen építhetné 
ki az egész országos szervezetet é£ tenné lehetővé, hogy néhány nap alatt, ha kell, egy-
házunk egész társadalmát, tömegeit mozdítaná meg ügyeink, érdekeink mellett. Ezzel meg-
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oldódnék az 0 . L. SZ. anyagi forrásainak intézményes megnyitása is. És itt lehetne kon- 3—4. 
szideráció tárgyává tenni azt is, amit a válaszadók egyike-másika meg is pendített, hogy 
ev. gazdasági erőinket miképen kellene és lehetne társadalmi öntudatunknak, de egyházunk-
nak is szolgálatába állítani. Tartozunk e pontnál bejelenteni, hogy a Bányakerületi Luther-
Szövetség egyelőre csak fa-, szén- és kokszkereskedéssel foglalkozó gazdasági központot 
létesített. E vállalkozás sikere még ismeretlen, de biztató. 

Tartozunk még bejelenteni azt is, hogy a f. évben is megtartottuk a Kálvin- és 
Bethlen-Szövetségekkel egyetértőleg a reformáció emlékünnepét a fővárosi Vigadóban. 
Lefolyásáról bőven írtak a napilapok. Fenn kívánjuk tartani ezt a közös ünneplést a jövőben 
is, de azon hibák kiküszöbölésével, amelyek ez évben is ünnepzavarók voltak, de nem 
a mi mulasztásainkból, bár talán az előre megfontoltság szándéka nélkül. 

Végezetül legyen szabad szíves szeretettel köszönteniink a Bányakerületi Szövet-
ségnek, Győry Loránd elhalálozásával megüresedett elnöki székében : Hohenlohe Károly 
Egon herceg őfőméltóságát, mint azt a férfiút, kitől Szövetségünk azért vár sokat, mert 
Istenünktől sok tálentomot nyert testvérünknek ismerjük. 

Ezzel kérjük igazgatói jelentésünk tudomásulvételét. 

Elnök a közgyűlés hangulatának, valamint Kapi Béla püspök helyeslőleg 
fogadott indítványának adva kifejezést, határozatként kihirdeti az igazgatói jelentés-
nek elfogadását azzal, hogy dr. Kirchknopf Gusztáv igazgatónak a jelentést és évi 
fáradozását megköszönve, a jelentésnek a közgyűlés jegyzőkönyvébe való teljes 
szövegű felvételét elrendeli. Az egyetemes egyház közgyűlését pedig megkeresi e 
jegyzőkönyvnek az Egyetemes Közgyűlés jegyzőkönyvéhez fiiggelékkénti csatolását, 
illetve annyi példányban való kinyomtatását illetőleg, hogy ez minden gyülekezetnek 
megküldhető legyen. 

4. Elnök előterjeszteti a választmány következő határozati javaslatát: 

„Az OLSz.. célja és munkaköre kötelességünkké teszi, hogy olyan tagok 
nevelését és kiképzését akarjuk,, akik a mi egyházunk feladatának súlyát a minél 
tisztább szív érzésével, a minél magasabb intellektus meggyőzhetetlenségével és a 
minél ellenállhatatlanabb elhatározással érezzék és azt történetté, jövendővé, örökéletté 
átalakítsák. Egyébként is a helyzet nem tűr halasztást, mert nyomorgó diákjainkat 
a jól dotált rk. menzák erősen csábítják. De tűrhetetlen az is, hogy a mi diákjainkat 
a ref. pénzen fenntartott menzák segélyezzék. Az üres gyomor pedig nem jó tanácsadó. 

Ez a kötelesség helyezi a közeli jövő feladatainak előterébe a diákkérdés 
rendezését, annak legsürgősebb alakjában: a nyomorban és a szegénységben. Főis-
koláink mindegyikébe befészkelődött mind a kettő, de különösen itt a fővárosban 
kezd tűrhetetlenné válni. 

A kérdés megoldása adva van a diákmenzákkal és a tandíjsegélyezésekkel. 
Az OLSz. f. hó 8-án tartott központi választmányi gyűlése e megoldás 

érdekében permanens bizottságot javasol, melynek elnöke legyen : az OLSz. elnöke, 
. illetve annak helyettesítésében az OLSz. alelnöke. Tagjai legyenek : a pécsi, szegedi, 

debreceni, a bpesti magyar egyház lelkésze és a soproni Theol. Otthon vezető tanára. 
Az OLSz. közgyűlése keresse meg a Magyarhoni ev. egyetemes egyház 

közgyűlését aziránt, hogy az elodázhatatlan diákkérdés rendezésére szavazzon meg 
és folyósítson az állam által adott közigazgatási segélyből legalább is 20 millió 
koronát és vegye tudomásul, hogy ebből 10 millió korona a bpesti prot. menzának 
adatik át azon ev. vallású főiskolai hallgatók élelmezésére, akiket az ezen menza 
felügyelőbizottságában levő ev. tagok, élükön D. Raffay Sándor püspökkel, a segélyre 
érdemesnek ítélnek. 

Hogy azonban a diáknyomor enyhítése és a tandíjsegélyezés intézményesen 
rendezhető legyen, szólítsa fel az Egyetemes Közgyűlés, de a főt. Püspök urak is 
az egyes egyházközségeket aziránt, hogy az OLSz. diákakcióját támogassák vagy 
azzal, hogy évente egy offertóriumot rendelnek, vagy egy költségvetésileg biztosított 
fix összeget küldenek be e célra mielőbb az Egyetemes Egyház pénztárába. 

Azonkívül kerestessenek meg lelkészeink és azok hitvesei e célra rendezendő 
propagandaestélyek megtartására. 

Az OLSz. elnöksége ezzel egyidejűleg indítson sajtóakciót is az összes ev. 
lapok útján. 

Az akció elszámolása terjesztessék, tudomásvétel végett, az Egyetemes Egyház 
jövő évi közgyűlése elé." 

Miután a közgyűlési tagok közül senki sem szólt a központi választmány ç hatá-
rozati javaslatához, elnök 

egyhangúlag elfogadottnak jelenti ki azzal, hogy a holnapi Egyetemes Közgyűlés 
elé terjeszti. 
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5—7. 5. Olvastatik a központi válaszmánynak az Evangélikusok Lapja további fenntartása 
tárgyában elfogadott következő határozati javaslata : 

„Mondja ki a közgyűlés,, hogy az OLSz. az „Evangélikusok Lapja" c. heti-
lapot továbbra is a magáénak vallja és fenntartja hivatalos lapjaként, már csak azért is, 
mert az a társadalmi akció, mely a viszonyok sürgető alakulása folytán, erőink 
tömörítését teszi kötelességünkké, külön lapot kíván és követel. 

De kerestessék meg az Egyetemes Közgyűlés az Ev. Lapja hathatós erkölcsi 
és anyagi támogatása iránt. Ezzel egyidejűleg azonban kerestessék meg a MELE is, 
hogy az Ev. Lapját, mely hasábjait a MELE-nek szívesen megnyitja, részesítse 
fokozottabb érdeklődésben és támogatásban, különösen pontosabb hírszolgálatban, 
melynek intézményes rendezése történhetnék azon memorandum szerint, meiyet a 
MELE az Egyeteme^ Közgyűlésnek is megfontolásra ajánl. Ennek érdekében hatal-
mazza fel a közgyűlés az OLSz. elnökségét arra, hogy a sajtókérdést barátságos 
megbeszéléssel rendezze a MELE-vel azért is, mert a központi választmány azt is 
javasolja, hogy Budapest székhellyel szerveztessék a hitvédelmi iroda, melyben az 
OLSz. nem nélkülözheti a MELE-t, sőt kívánatosnak tarja a Luther-Társaság bevonását is. 

A hiivédelmi iroda mielőbbi megszervezését az OLSz. .elnökségére bízza a 
közgyűlés." 

t Miután a közgyűlési tagok a MELE elnökének felszólálása után e határozati javas-
latot magukévá teszik, elnök azt 

egyhangúlag elfogadottnak jelenti azzal, hogy az Egyetemes Közgyűlést az Ev. Lapja 
hathatósabb támogatása érdekében megkeresi, a sajtókérdés rendezése tárgyában a 
MELE-vel barátságos tárgyalást kezd és a MELE, de a Luther-Társaság bevonásával 
haladéktalanul megszervezi a hitvédelmi irodát is. 

6. Olvastatott a Központi választmánynak következő határozati javaslata : 

„Mondja ki a közgyűlés, hogy az Ev. Lapja kiadóhivatala által kimutatott 
hátralékosokat az OLSz. elnöksége által is aláírt felhívással felszólítja hátralékaik 
haladéktalan rendezésére és ezzel is sajtóügyünk támogatására. 

Mondja ki a közgyűlés azt is, hogy az Ev. Lapja kiadójának, az OLSz. 
pénztárából előlegezett 10 millió korona visszafizetését nem kívánja és annak a vagyon-
kimutatásból való törlését, illetve a folyó számadásokban való elszámolását elrendeli." 

A határozati javaslathoz Kapi Béla püspök szól, miután azt megelőzőleg Pálmai Lajos, 
lelkész, kiadó számadásaiból az Ev. Lapja anyagi helyzetét megismerte. Javasolja az Ev. 
Lapja szerkesztőjének és kiadójának havi 500—500 ezer koronával való jutalmazását, 
melyet — a közgyűlés felhatalmazása alapján — a kiadó az átvétel hónapjától (április) 
kezdve a lapnál mutatkozó feleslegből elégítsen ki. 

Miután a közgyűlés elfogadta a központi választmány határozati javaslatát, de Kapi 
Béla püspök indítványát is és tudomásul vette az Ev. Lapja kiadójának jelentését a lap 
anyagi helyzetéről, kimondja egyhangú határozatként, hogy 

a) a lap kiadója és szerkesztője, valamint az O. L. Sz., a mai közgyűlésre 
hivatkozva, felszólítja a hátralékosokat hátralékuk mielőbbi lefizetésére és ezzel is 
a lap fenntartásának támogatására; 

b) elengedi az Ev. Lapja kiadójának előlegezett 10 millió koronát, mert 
ennek az összegnek a vagyonkimutatásból való törlését, illetve a folyószámlán való 
elszámolását elrendeli ; 

c) az Ev. Lapja szerkesztőjének, Németh Károly lébényi lelkésznek és Pálmai 
Lajos győri lelkész, lapkiadónak, az Ev. Lapja körül kifejtett munkájukért az 
O.L. Sz. köszönetét fejezi ki, egyben pedig felhatalmazza a kiadót, hogy havi 
500—500 ezer koronát fizethessen ki tiszteletdíj gyanánt, önmagának és Németh 
Károly szerkesztőnek f. évi április hó 1-től és ezen összeget a lap előrelátható 
feleslegéből elégíthesse ki. 

7. Olvastatott a központi választmánynak határozati javaslata a Luther-Szövetségi 
tagdíjnak évi 1 (egy) pengőben való megállapítása tárgyában. 

Miután a közgyűlés a javaslatot elfogadja, elnök kihirdeti, hogy 

a Luther-Szövetségi tagdíj 1927. évben legalábbis egy (1) pengő legyen. 



III. 

S. Olvastatott a központi választmánynak az Országos Ev. Nap és a Luther-szo-
bornak Budapesten való felállítása tárgyában, egyhangúlag hozott, következő határozati 
javaslata : 

„Mondja ki a közgyűlés, hogy 1927. évben Budapesten megtartja az első 
Országos Evangélikus Napot és ennek előkészítését, megszervezését az 0 . L. Sz. 
elnökségére bízza. E célból kerestessenek meg főt. Püspökeink segítségével Magyarhoni 
ev. egyházunk összes gyülekezetei, ahol még Luther-Szövetség nincs, az iránt, hogy 
közöljék az 0 . L. Sz. központjával azon férfitagok neveit, akik a Szövetség ügyeit 
egyházközségükben, a lelkész és tanító mellett, képviselni és az Orsz. Nap előké-
szítésében a központnak segítségére lenni hajlandók. 

Mondja ki a közgyűlés, hogy az első Országos Evangélikus Napon leleplezi 
a Budapesten felállítandó Luther-szobrot, melynek érdekében a gyűjtés haladéktalan 
megindítását el is határozza és azt a „Luther-szoborbizottságra" bízza. E bizott-
ságba, melynek elnöke az 0 . L. Sz. elnöke, felkéri az 0 . L. Sz. alelnökén, igazga-
tóján és pénztárosán kívül, Egyetemes egyházunk és iskoláink felügyelőjét, az 
egyházkerületi elnökségeket, az egyházkerüli Luther-Szövetségek elnökeit, a Gyám-
intézet elnökeit, az Ev. Tanár- és Tanítótestület elnökeit, a M. E. L. E. elnökét és 
a Luther-Társaság főtitkárát. 

Kívánatosnak tartja a közgyűlés, hogy Luther szobrával egyidejűleg Kálvin-
szobra is felállíttassék és azzal egyidejűleg lepleztessék le, esetleg azon napok 
egyikén, amelyeken két nemzetközi prot. bizottság is fog ülésezni Budapesten a 
jövő esztendőben. Ha azonban ez a terv bármilyen rajtunk kívül álló okoknál fogva 
megvalósítható nem volna, a Luther-Szövetség a maga tervét feltétlenül valósítsa meg. 

Hatalmazza fel az 0 . L. Sz. elnökségét arra, hogy a jövő évi Luther-Szövet-
ségi közgyűlést az Orsz. Ev. Nappal kapcsolatosan úgy hívja össze, hogy azon a 
Szövetség közel jövőjének programmja, a Központi Választmány által jóváhagyva, 
már tárgyalható legyen. 

Többek hozzászólása után Németh Gyula szekszárdi lelkész azt indítványozza, hogy 
az Orsz. Ev. Nap a Luther-szoborral, a Luther-szobor a Kálvin-szoborral ne hozassék 
junktimba. V 

Elnök összefoglalva a felszólalásokat a közgyűlés határozataként kihirdeti, hogy 

a) az 0 . L. Sz. elnöksége 1927-ben szervezze és rendezze meg Budapesten 
az Első Országos Ev. Napot, melyre minden egyházközség azon kiküldötte, kit a 
Lüther-Szövetség ügyének képviseletével megbízott, hivassék meg; 

b) az egyházközségi kiküldöttek, illetve megbízottak mikénti megválasztására, 
illetve kiküldésére vonatkozó utasítások kiadására felkéretnek főt. Püspökeink; 

c) a Luther-szobornak Budapesten 1927-ben való felállítására, a gyűjtés meg-
indítására, az ünnepség előkészítésére és végrehajtására felkéri a határozati javas-
latban ajánlottakból összeállított Luther-szoborbizottságot; 

d) megkeresi az elnökség útján a Ref. Egyházat Kálvin szobrának a Luther 
szobrával esetleg azon napokban való felállítása tárgyában, amikor két nemzetközi 
prot. bizottság is fog ülésezni fővárosunkban ; végül kimondja 

e) hogy a Luther szobor felállítását a Kálvin-szoborral, a Lutl\er-szobrot az 
Első Orsz. Ev. Nap-pal az 0 . L. Sz. elnöksége nem hozza junktimba. 

Más tárgy nem lévén, elnök megköszönve a megjelentek őszinte érdeklődését, a 
közgyűlést berekeszti. 

» 

K. m. f. 

Hitelesítik : 

Dr. Kirchknopf Gusztáv s. k. Kemény Lajos s. k. Báró Kaas Albert dr. s. k. 
az 0 . L. Sz. igazgatója. az 0 . L. Sz. elnöke. 

Hohenlohe Egon Károly s. k. 
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VIII. 

AZ EGYETEMES EGYHÁZ TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAI 

T A G J A I N A K N É V S O R A . 

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

(Telefon: József 61—38). 
„ világi tb. főjegyző (1929-ig) dr. Lehotzky Antal (Monor). 
„ „ aljegyző „ dr. Petrik Aladár (Budapest, IV., Molnár-u. 17). 
„ egyházi főjegyző „ Bancsó Antal (Budafok). 
„ „ aljegyző „ Tóth József (Fancsal). 
„ „ „ „ Kardos Gyula (Balassagyarmat). 

Az egyet, tanügyi biz. elnöke „ dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, VIII., Illés-ucca 25). 
„ „ » » alelnöke „ Rátz László (Budapest, VI., Szív-utca 9). 

Egyet. egyh. gyámint. világi elnöke báró Feilitzsch Berthold (Budapest, V., Deák Ferenc-u. 6). 
„ egyh. gyámint. egyh. elnöke Ziermann Lajos (Sopron). 
„ számvev. vil. elnöke (1932-ig): Zsigmondy Géza (Budapest, VII., Damjanich-ucca 8.) 
„ „ egyh. „ „ Dómján Elek (Sátoraljaújhely). 

ügyész (1929-ig): dr. Rásó Lajos (Budapest, IV., Kígyó-ucca 2). 
főtitkár — Kuthy Dezső (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51.1.5. Tel. J. 113-07.) 

„ pénztáros „ Bendl Henrik (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
„ főellenőr „ dr. Zsigmondy Jenő (Budapest, V., Zrinyi-ucca 14). 
„ ellenőr Szelényi Gyula (Budapest, IV., Deák-tér 4.) 
„ levéltáros „ dr. Scholtz Oszkár (Budapest, VIII., Szentkirályi-ucca 51.1.5). 
„ nyugdíjint. ügyvivő Kuthy Dezső (Budapest, VIII., Szentkirályi-ucca 51. I. 5). 

Az egyetemes törvényszék tagjai : 

Világiak: dr. Kéler József (1932), lándori dr. Kéler Zoltán (1932), dr. Zelenka Lajos (1932), 
dr. Szelényi Aladár (1932), dr. Polner Ödön (1929), dr. Zergényi Jenő (1929), Lichtenstein László (1929), 
dr. Dukavits Vilmos (1929). 

Egyháziak: Horváth Sándor (paksi) (1932), Varga Gyula (1932), Balog István (Bokod) (1932), 
Kruttschnitt Antal (1932), Duszik Lajos (1932), Sárkány Béla (1929), Dómján Elek (1929), Csővári Géza 
(1929). 

Tanártagok: Rátz László (1932), dr. Mikler Károly (1932), 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, dr. Mesterházy Ernő, Geduly Hen-
rik, Kapi Béla, D. Raffay Sándor, Kiss István, dr. Pesthy Pál, Sztehló 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. Schneller István, dr. Hittrich Ödön, dr. Böhm 
Dezső, dr. Bruckner Győző, dr. Melich János, dr. Beyer Ede, dr. Zelenka Frigyes, Reif Pál, Lahmann 
György, Gaudy László, Krug Lajos, Hanzmann Károly, Hollós János, Hamar Gyula, Kruttschnitt Antal, 
Uhrin Károly, Kiss Sándor, Balog István, Adorján Ferenc, Gerhard Béla. 

IV. Vallástanítási albizottság. 

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

# 
V. Theotogiai 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, D. 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. Händel Vilmos, dr. Szlávik Mátyás, 

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

VII. Alkotmány- és jogügyi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy püspök és egyházkerületi felügyelő vagy ezen állások 
egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, Okolicsányi 
Gyula, Csemez István, Tomcsányi V. Pál, dr. Händel Béla, dr. Mikler Károly, dr. br. Kaas Albert, 
Sztehló Kornél, dr. Rásó Lajos, dr. Bruckner Győző, 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 a püspökök és az egyházkerületi felügyelők Földváry Ele-
mér, Osztroluczky Miklós, Pranger József, Landgráf János, dr. Mikler Károly, Okolicsányi Gyula, Lichten-
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Tóth József, Majba Vilmos. 

XI. Hrabovszky-alapítványi bizottság. {1929.) 

Dr. Bánó József és Broschkó G. Adolf elnöklete alatt : Majba Vilmos, dr. Varsányi Mátyás és 
dr. Vetsey Aladár. 

XII. Hunfalvy-alapítványi bizottság. 

Dr. Zsigmondy Jenő és D. Raffay Sándor elnöklete alatt : lándori dr. Kéler Zoltán, Szántó Gyula, 
Góbi Imre, dr. Haberern J. Pál, Geduly Lajos, dr. Szelényi Aladár úgyis mint jegyző. 
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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 Károly, a tiszai egyházkerület részéről dr. Mikler Károly és Paulik János, hivatalból tagja az ügyvivő. 
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Sztehlo Kornél és Sárkány Béla elnöklete alatt : Broschkó G. Adolf és dr. Szigethy Lajos. 

XV. Luther-Otthon-szemináriumi bizottság. 

Az egyetemes elnökség elnöklete alatt és dr. Mágócsy-Dietz Sándor ügyvezető alelnöksége mellett 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, Payr Sándor (egyet, tanár, Sopron), Kirchner Elek (ny. karnagy, Celldömölk), 
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), dr. Vietorisz József (gimn. 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 : Broschkó G. Adolf, Duszik Lajos 
továbbá hivatalból dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész, Bendl Henrik egyetemes pénztáros és dr. Szelényi 
Aladár, egyetemes főjegyző. 

XVIII. Üllői-úti házépítőbizottság. 

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

XIX. Evang. deáksegélyezési bizottság. 

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

XX. Külügyi egyezményi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő, a püspökök, dr. Zsigmondy Jenő és lándori dr. Kéler Zoltán kerületi 
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, D. dr. Pröhle Károly, Krug Lajos, dr. 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 alatt: D. Raffay Sándor és dr. báró Kaas Albert ügyvezető-
elnökök s tagjai : a kerületi elnökségek, dr. Szelényi Aladár, mint egyet, főjegyző, dr. Rásó Lajos, 
mint egyet, ügyész, dr. Pékár Gyula, dr. báró Feilitzsch Berthold, dr. Eöttevényi Olivér, dr. Pröhle Vilmos, 
D. dr. Pröhle Károly, Ziermann Lajos, Kuthy Dezső, dr. Kirchknopf Gusztáv dr. báró Podmaniczky Pál, 
Farkas Győző, dr. Leffler Béla. 

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. 



69 

VIII. 

TARTALOMJEGYZÉK. 

Jelenlévők jegyzéke 1 
1. A közgyűlés megnyitása, az Egyetemes Felügyelő megnyitóbeszéde 3 
2. A közgyűlés megalakulása, jegyzőkönyvhitelesítő-bizottság kiküldése 8 
3. Az Egyetemes Felügyelő évi jelentése 8 
4. Az 1848. XX. t.-c. végrehajtásának és az állarrlsegély valorizálásának kérdése . 16 
5. A zsinat ügye 16 
6. A zsinattal kapcsolatos különböző felterjesztések 16 
7. A lelkészek javadalmazásának ügye 16 
8. Jelentés a külföldi összeköttetésekről 17 
9. Az Egyetemes Gyámintézet jelentése * 19 

10. A bányai egyházkerület missziói segély kérése 20 
11. A diákmenza ügye 20 
12. A Baldácsy-alapítvány ügye 20 
13. Az Egyetemes Nyugdíjintézet működéséről szóló jelentés és a nyugdíjintézet 

revíziójának kérdése 20 
14. A felekezetközi sérelmek ügye 22 
15. A felekezeti béke kérdése 22 
16. Katonagyülekezetek ügye ^ . 23 
17. A földbirtokreform ügye 23 
18. A dunáninneni lelkészválasztási szabályrendelet módosításának kérdése . . . . 23 
19. Az egyházi tisztviselők házasságkötésére vonatkozó szabályrendelet kérdése . . 23 
20. A nagyszékelyi ref. egyházközség elleni birtokháborítási per kérdése . . . . 24 
21. Frank Károly felterjesztése a E. A. 256 §-nak magyarázata tárgyában . . . . 24 
22. Az almásfüzítői fiókegyház ügye 24 
23. A békéscsabai tanítói kar hivány- és stolaügyi felebbezése 24 
24. A tanítói lakások házadómentességének kérdése 24 
25. Az egyke elleni küzdelem ügye 24 
26. Egyházunk törvényes elnevezése használatának kérdése 24 
27. A fogházi istentiszteletek honoráriumának ügye 25 
28. A trianoni béke évfordúlója megünneplésének kérdése 25 
29. A gyöngyösi missió gondozásának kérdése 25 
30. Az egységes liturgia ügye 25 
31. A vasárnap megszentelésének ügye 25 
32. A belmissziói munka egységes rendezésének kérdése 25 
33. Sass Béla különböző felterjesztései 25 
34. A miskolci jogakadémia ügye 26 
35. A rádióistentiszteletek ügye 26 
36. Az egyetemes névtár kiadása 26 
37. A nyugalmazott teologiai igazgatók nyugdíja sérelmes megállapításának kérdése . 26 
38. A szekták térfoglalásának ügye 26 
39. (— 92) A tanügyi bizottság jelentései során elhalt tanárok emlékének megörökítése 27 
40. Tanférfiak üdvözlése 27 
41. Öreg diákok szövetségeinek kérdése. . 27 
42. A Szigethy-íéle „Utasítás a középfokú iskolákban a vallásos és egyházias érzés 

ápolására vonatkozólag" című munkálat ügye 27 
43. A Krug Lajos féle nyolcosztályú népiskolai tanterv ügye 27 
44. A középiskolai rendtartás kérdése 27 
45. A mohácsi vész emlékének megünneplése 28 
46. Tankönyvengedélyezések . 2 8 
47. Tankönyvbírálati díjak megállapítása . 28 
48. Az elemi iskolai német olvasókönyv ügye 28 
49. A hitoktatói díjak megállapításánák kérdése 28 
50. Az elemi iskolai tanterv és tananyagbeosztás ügye . 28 
51. Tanügyi jelentések 28 
52. A kisebbségi iskolákra vonatkozó rendelet kérdése . 28 
53. A bábolnai uradalmi iskolákhoz evang. tanerő kinevezésének kérdése . . . . 28 
54. Tanítók és tanárok marasztalásának kérdése 29 



III. 

55. A bonyhádi reálgimnáziumi internátus építésének kérdése 29 
56. A léha életfelfogás elleni küzdelemre vonatkozó miniszteri rendeletek ügye . . 29 
57. Az elemi és polgári iskolákban használt tankönyvek kérdése 29 
58. Az egyik mezőberényi tanítói állás ideiglenes megszüntetésével kapcsolatos 

sérelem ügye 29 
59. A genfi segély kérdése 29 
60. Az elemi iskolák tantestületeire és igazgatóira vonatkozó szabályzat kérdése . 29 
61. Az Országos Népiskolai Alap támogatásával létesült iskolák tanítói állásai betöl-

tésének kérdése 29 
62. A leventeoktató tanfolyamok kérdése 30 
63. A leventék istentiszteletre való vezénylésének ügye 30 
64. A népiskolai könyvtárak könyvjegyzékének ügye 30 
65. Állami tanítók hitoktatásra kötelezésének kérdése 30 
66. Az uradalmi tanítók jogviszonya rendezésének ügye 30 
67. Tanárok magántanításának kérdése 30 
68. Tanítók hadipótlékának kérdése 30 
69. A Luther Társaság tankönyveinek kérdése 31 
70. Tanítói hiványbeli fizetések pengőszámításának ügye 31 
71. Tanítóink állami tanítók kedvezményeiben való részesítésének ügye . . . . 31 
72. Tanítói nyugdíjjárulékok községi teherré minősítésének ügye 31 
73. Tanítói hiványjegyzőkönyvek revíziójának kérdése 31 
74. Luther reggeli és esti imádságának iskolai használata 31 
75. Egyházközségek történetének iskolai tanításba bevonásának kérdése 31 
76. A helyesírás, szépírás és fogalmazás fokozott gyakorlásának kérdése . . . . 31 
77. A rendkívüli tantárgyak tanításának szabályozása 32 
78. A tavaszi tanügyi bizottsági ülés és az iskolalátogatások kérdése 32 
79. Kántorképzés és képesítés szabályzattervezete 32 
80. Luther kiskátéja jubileumi kiadásának kérdése 32 
81. Hitoktatásban nem részesülő iskolakötelesek gondozása 32 
82. Önálló hitoktatók javadalmi kérdései 32 
83. Az „Erős várunk" énekeltetéséről 32 
84. Zalánfy Aladár kántorképzésre vonatkozó munkálata 32 
85. Egységes koráldallamok tanításának kérdése 33 
86. A vallástanárok jogi helyzetére vonatkozó szabályzat ügye 33 
87. A dunáninneni tanítóegyesület megalakulásáról jelentés . 33 
88. Helyettestanárok állami fizetéskiegészítésének ügye 33 
89. Iparostanonciskolák vallásoktatásának kérdése 33 
90. A vallás- és közoktatásügyi miniszter által adományozott vetítőgépekről jelentés 33 
91. Evangélikus szellemű sajtótermékek ajánlása 33 
92. Iskolaévmegnyító istentiszteletek kérdése 33 
93. (— 98). A theol. bizottság jelentései során a theologusok állami külföldi stipen-

diumainak bejelentése . . 34 
94. A theológiai fakultás elhelyezésének ügye 34 
95. A theol. szeminárium felállításának kérdése 34 
96. A fakultási ének és zenetanítás ügye 34 
97. A theol. fakultás működéséről szóló bejelentések 34 
98. A Theologusok Otthonának építési ügye f 34 
99. (— 115). A pénzügyi bizottság jelentései során az államsegélytöbblet felosztá-

sának ügye 34 
100. Világiak napidíjának kérdése 35 
101. A szarvasi árvaház építési segély kérdése 35 
102. A soproni tanítóképző segélyének ügye 35 
103. Az egyházi sajtó segélyezésének kérdése 35 
104. A Bethlen Szövetség alapítvány létesítése iránti kérelme 35 
105. Az 1926. évi egyetemes költségvetés 35 
106. Közalapi, járulékok megállapítása 35 
107. A közalapi jövedelmek felosztásáról jelentés 36 
108. A közalap idei jövedelmeinek felosztása 36 
109. Az adóalapi segélyek felosztása 36 
110. Egyetemes levéltáros választása és eskütétele 36 
111. Törvényszéki és bizottsági tagok választása 36 
112. Jelentés a Róth—Teleky ösztöndíjról 37 
113. Theologusok külföldi tanulmányi segély kérései 37 
114. A külföldi ösztöndíjak ügye 37 
115. A lelkészsegélyezési alap bizottságának jelentése 37 
116. A Hrabovszky alapítványi bizottság jelentése 37 



III. 

Jegyzőkönyvi 0 1 d a l 
pont / 

117. Jelentés a báró Prónay Dezsó emlekalaprol ' . . 38 
118. A Luther-Szövetség kérelmei . 38 
119. A Luther-Társaság jelentése 38 
120. A Misszió-egyesület jelentése 39 
121. A Luther-Otthon — szemináriumi bizottság jelentése. . . . . . . . . . . 39 
122. Jelentés a váci süketnémaintézeti vallástanításról 40 
123. Az 1925. évi zárszámadás . 40 
124. Az egyetemes számvevőszék jelentése . 40 
125. Az egyetemes épületek házgondnoki jelentése . r 40 
126. Jelentés az egyetemes levéltárról 41 
127. A Zpevnik-bizottság jelentése 41 
128. Jelentés a lelkészavatásokról » 4 1 
129. Nyilvántartandó ügyek 41 
130. Válasz nélkül maradt felterjesztések 41 
131. A közgyűlés berekesztése . 42 

F Ü G G E L É K . 
1. Az 1925. évi zárszámadás 43 

. 2. Az 1927. évi költségvetés 45 
3. Az iskolák állapotáról szóló jelentés 47 
4. Engedélyezett tankönyvek »jegyzéke 49 
5. A Gyámintézet közgyűlésének jegyzőkönyve 50 
6. A Luther-Otthon szervezeti szabályzata , 5 4 
7. A Luther-Szövetség közgyűlésének jegyzőkönyve 59 
8. Az egyetemes tisztviselők és bizottsági tagok névsora 66 
9. Tartalomjegyzék 69 

81.472. — Hornyánszky Viktor R.-T. Budapest. — Felelős vezető : Schwarcz Géza. 



m 




