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R E N D E S E G Y E T E M E S KÖZGYULESENEK 

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

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

Az ülésen jelen voltak 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tistviselői: 

báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és 
iskolai felügyelő; 

dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző; 
dr. Lehotzky Antal, tb. világi egyet, fő-

jegyző; 
dr. Petrik Aladár, világi egyet, aljegyző; 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor, az egyet, tan-

ügyi bizottság elnöke; 
báró Feilitzsch Berthold, az egyet, gyám-

int. 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 egy-
házkerület püspöke; 

Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző, 
majd, mint újonnan megválasztott egy-
házi egyet, főjegyző, Zongor Béla; 

Tóth József, egyh. egyet, aljegyző; 
Kardos Gyula, egyházi egyet, aljegyző; 
Ziermann Lajos, az egyet, gyámint. egy-

házi elnöke; 
dr. Kiss Jenő, a theol. fakult, dékán iá; 
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 : 

dr. Zelenka Lajos, dr. Szelényi Aladár. Horváth Sándor (paksi), Varga Gyula, Ba-
log István, Kruttschnitt Antal, Duszik 
Lajos, Sárkány Béla, dr. Dómján Elek, 
Csővári Géza; 

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

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: 

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 ker. 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, 
dr. Sztranyavszky Sándor; 

Broschkó G.. Adolf, Bódi Pál, Barlos Pál, 
Kovács Andor, Saguly János, D. Szebe-
rényi L. Zsigmond; 

Raskó Kálmán, Reil Lajos, igazgatók. 
í 



b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

dr. Böhm Dezső, Földváry Elemér, dr. Mik-
ler Gusztáv, Mikolik Kálmán, Landgráf 
János, Lahmann György, dr. Németh 
Ödön, dr. Oravecz Ödön, dr. Papp Elek, 
dr. Pazár Zoltán, Sándy Gyula, Sárkány 
László, dr. Székács István, dr. Szeszlér 
Hugó, dr. Szigethy Lajos, dr. Szontagh 
Antal, dr. Tóth Pál, dr. Vangyel Endre, 
dr. Z immermann Ágost, Zsigmondy 
Géza. 

Draskóczy Ede, Gaudy László, Holéczy 
János, Hiittl Ármin, Geduly Lajos, Kál-
mán Rezső, dr. vitéz Kendeh-Kireh-
knopf Gusztáv, Kemény Lajos, Kimer 
Gusztáv, Majba Vilmos, Reif Pál, Ro-
hály Mihály, Törteli Lajos, Zoltán Emil, 
Liptai Lajos, Vidovszky Kálmán. 

II. A d u n á n i n n e n i k e r ü l e t b ő l - : 

a) Megbízólevéllel: 

Csatáry Ágoston, dr. Handel Béla, dr. lán-
dori Kéler Bertalan, Las /káry Gyula, 
Okolicsányi Gyula, Rákóczy István, dr. 
Sztranyavszky Sándor, dr. Zelenka Fri-
gyes. 

dr. Csengődy Lajos, Podhradszky János. 
Mihalovics Samu, Wenk Károly. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal 

Draskóczy Béla, dr. Draskóczy Pál, Dras-
kóczy Lajos, Kirchner Gyula, Krayzell 
Miklós, Selmeczi Miklós, Schütz Nándor, 
dr. Traeger Ernő, Veress Imre. 

Králik Ervin, Limbacher Zoltán, Péter 
Henrik, Szekej András, Zatkalik Ká-
roly. 

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, Csemez István, Mihály 
Sándor, Szentmártoni Radó Lajos, 
Rupprecht Olivér, 

Hanzmann Károly, Németh Károly, Mes-
terházy Sándor, Scholtz Ödön, Schöll 
Lajos, Takács Elek, Zongor Béla, 

Arató István, Hollós János, igazgatók. 

b) Jegyzőkönyvi 

dr. Bertha Benő, dr. Berzsenyi Jenő, dr. 
Deák János, dr. Grosch József, dr. Ha-
lassy Tibor, dr. Hazay Árpád, lie. dr. ; 
Karner F. Károly, dr. Kiss Jenő, dr. Ko-
ricsánszky Ottó, dr. Kring Jenő, dr. 
Kund Kálmán, Mechwartli Ernő, Mihály 
István, Mihály Kálmán, Miklás Mihály, 
Renner Oszkár, Szalay István, dr. Szent-
ivánvi Géza, dukai Takách Ferenc. 

kivonattal : 

Czipott Géza, Dőrmer Frigyes, Eősze Zsig-
mond, Hérints Lajos, Horváth Olivér, 
Kiss Samu, Kovács Zsigmond, dr. Mo-
hácsy Lajos, Molnár Gyula, Molitorisz 
János, Nagy Lajos, Pálmai Lajos, Pócza 
Ferenc, Seregély István, Szabó János, 
dr. Tirtsch Gergely, Turóczy Zoltán, 
Weigl Ádám. 

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

a) Megbízólevéllel : 

Plat thy Mihály, Teltsch Kornél, Nemes Károly, Ligeti Ede, Paulik János, 
Vietorisz László. 

Adorján Ferenc, igazgató. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Gsengery Kálmán, Ihász Sándor, Kovács Marcsek János, Hronyecz József. 
Pál, Rosenauer Lajos, dr. Streicher An-
dor, 



1. (Sz.) Az egyetemes közgyűlést bevezető istentisztelet a Deák-téri templomban 1. 
a közgyűlést megelőző napon este 6 órakor tartatott meg és azon Kapi Béla püspök vé-
gezte a szent szolgálatot. A közgyűlés nap ján-a közgyűlés tagjai a Deák-téri leánykollé-
gium dísztermében összegyűlvén, báró Radvánszky Albert, egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelő, a következő nagyszabású beszéddel nyi t ja .meg a közgyűlést: 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

Ki tudná megmondani, hogy korunkat milyen jelzővel illeti ma jd az utókor? 
Nagy történelmi távlatból lehet csak annyira tisztán látni, elfogulatlanul ítélni meg egy 
kornak a jellemét, hogy az lényegét híven tükröző jelzővel legyen felruházható, és azzal 
összeforrva éljen tovább annak emléke későbbi századok, ezredek generációinak a lel-
kében. Annyi azonban bizonyos, hogy korunk a haladás kora. Csodás találmányok, a 
legmerészebb képzeletet is meglepő teljesítmények ejtik folyton ú jabb és ú jabb bámu-
latba a mai emberiséget. 

Amennyire vitán felül álló ez a megállapítás, annyira egyszerű és önmagától 
adódó a válasz is a további kérdésre, hogy vájjon ez a minden képzeletet felülmúló 
haladás boldogabbá tette-e az emberiséget. Nincsen, aki erre a kérdésre jó lelkiismeret-
tel igenlő választ adhatna. Annyi bizonyos, hogy az emberiség műveltebb, öntudato-
sabb, nagyobb kulturális igényű lett, de n e m lett jobb, hivőbb, boldogabb. Ne fél jünk 
meglátni és kimondani, hogy a hitetlenség és erkölcstelenség erősen tért foglalt. Nagy 
tömegek fordultak szembe a vallással, vagy leitek közömbösek vele szemben. így van 
ez, és ha mindjár t megtelnek is nagy ünnepeken a templomok, és ha van is — Isten-
nek hála — minden gyülekezet körében kisebb-nagyobb csapat, amely vallásos világ-
nézettel vívja az élet harcát. 

Korunknak hitetlenség és erkölcstelenség felé hajló állapotával függ össze a bol-
dogtalansága. A nyomorral és a felfokozott igényekkel növekvő elégedetlenség a tömegek 
ajkát az emberiség történelmének századain át hangzó kettős kiáltásra nyitja, amely ma 
minden más hangot túlharsog: Fanem et circenses! A panem kiáltásra bizony bőséges 
okot szolgáltat a nagy munkanélküliség és a szűkös kereset. Legyünk tisztában vele, 
hogy ezzel szemben az egyháznak is vannak kötelességei, sőt, hogy éppen az egyháznak 
kell kezébe ragadnia a segítésben a vezetést, mégpedig abban a tudatban, hogy a kor 
boldogtalansága, szociális nyomora annak erkölcsi és vallási ínségével is ok és okozati 
összefüggésben van, és hogy az igazi segítésnek azon keresztül kell történnie. 

Ennél a megállapításnál nagyon közelfekvő a gondolat, hogy m a különösen a lé-
lekmentésről, a misszióról szóljak. Mindamellett a lélekmentés speciális feladatával ez-
úttal csak oly mértékben kívánok foglalkozni, amint azt a szociális kérdés tárgyalása 
követeli, más esztendőre tartva fenn az alkalmat, hogy a missziót állítsam elnöki meg-
nyitóm középpontjába. 

Idő- és korszerűnek vélem, hogy az eddigi szokástól eltérően, minden — s ha még 
oly fontos — egyéb kérdést kikapcsolva idei elnöki megnyitóm keretéből, minket, mint 
egyházat érdeklő részében a szociális m u n k a kérdésével foglalkozzam. 

Nem gondolnám, hogy akadna ma csak egyetlenegy is körünkben, aki kétségbe-
vonná, hogy a szociális munka, vagy, ahogy azt szívesebben nevezem: a szeretetmunka, 
egyházunkra nézve is kötelező. Ma, amikor az élet annyi ilyen irányú követeléssel lép fel 
minden egyessel és minden közösséggel szemben, bizonyos, hogy az egyháznak sem csak 
a templomfalakon belül vannak kötelességei. 

Ez éppoly kevéssé vonható kétségbe, mint amennyire bizonyos, hogy az egyház 
szociális, helyesebben szeretetmunkájának nem szabad az egyház tulajdonképeni leg-
főbb feladatát háttérbe szorítania, vagyis, hogy az egyház, mint az Isten igéjének hirde-
tője és a szentségek kiszolgáltatója nem degradálható közjótékonysági intézménnyé. 

Ez a veszély nálunk nem forog fenn, sőt inkább fenyeget ennek az ellenkezője, 
hogy tudniillik nem fordítunk azt megillető figyelmet a kérdésre, vagy anyagi erőnk 
csekély voltának ismeretében megriadunk a feladat nagyságától. Ez a jelenség azonban, 
hála Istennek, szintén csak szórványos, miért is nagy igazságtalanság lenne, ha egyesek, 
nem ismerve azt, ezt a bírálatot a lkalmaznák egyházunk egész szeretetmunkájával 
szemben. 

Nyugodt lélekkel állítom, hogy egyházunk tudatában van ezirányú kötelességé-
nek és meg is teszi erejéhez mérten a magáét. Ennek a megállapításomnak szeretném 
kaleidoszkópszerű illusztrációját bemutatni a továbbiakban, utalva egyben nagy voná-
sokban a nézetem szerint legsürgősebb teendőkre. 

Szeretetmunkánk példás intézménye az egyetemes nyugdíjintézet. Szociális téren az 
egyetemes egyház legelső és legtermészetesebb kötelessége volt ennek az intézménynek 
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1. ú jonnan való megszervezése és biztos megalapozása. A megoldást olymódon sikerült 
keresztülvinnünk, hogy az gazdag áldást ígér. Az ú j nyugdíjintézet nemcsak hogy pótolja 
a ma működő lelkésznemzedék és a hozzátartozói számára a régit, de messzebbmenő szo-
ciális szempontok érvényesítésével a réginek lökéletesebb kiadása. Csak természetes, hogy 
a régi nyugdíjintézet anyagi összeomlása következtében fenntar tókra és tagokra is, leg-
alá!)]) is egyelőre, nehéz terhek esnek, de viszont elvitathatatlan az is, hogy e terhek 
csökkentése és a lelkésznemzedék és lelkészcsaládok jövőjének biztosítása érdekében az 
egyetemes egyház, felhasználható jövedelmeinek nagyobb harmadá t e célra fordítva, 
olyan áldozatot hoz, amivel felismerhetetlen bizonyságát szolgáltatja szociális érzé-
kének. 

Az egyetemes egyháznak másik két nagyjelentőségű szeretetintézménye : a Theo-
lógusok Otthona és a Luther-Otthon. Az előbbiért eddigi átmeneti elhelyezkedésében is 
tetemes összegeket áldozott, ú j épületének létrehozása érdekében pedig más fontos köz-
egyházi feladatokat szinte háttérbe szorítani kényszerült. A Luther-Otthon az erkölcsie-
ken kívül anyagiakban is jóval nagyobb támogatás részese, mint aminőről évi zárószám-
adásaink és költségvetéseink beszámolnak. Az Üllői-úti épület két emeletének a nemes 
cél javára való számbavehető anyagi ellenszolgáltatás nélküli rendelkezésre bocsátása 
ugyanis olyan értéket kifejező hozzájárulás, amely jelentős áldozat számba megy. E téren 
a legközelebbi tennivaló az igazgató különös rátermettségére való tekintettel is a Luther-
Otthon további fejlesztése és, természetesen a Luther-Otthontól elkülönített, de vele eset-
leg szervezeti és gazdasági kapcsolatban álló leányotthon létesítése, amelyben esetleg 
nemcsak az egyetemi és más főiskolai hallgatónők, de már kenyérkereseti pályákon 
működő leányok is elhelyezést nyerhetnének. 

Nagyon örvendetes és biztató körülmény, hogy nemcsak az egyetemes egyház, de 
más fokozatú egyházi közületeink és egyháztársadalmunk részéről is sok történik a 
deáksegélyezés terén. Nem méltányolható eléggé azok bölcsesége, akik ezen a téren, 
szinte lehetetlenre vállalkozva, a mai súlyos viszonyok között nemcsak hogy fenntart-
ják a már eddig fennállott a lumneumokat és internátusokat, de részben keresztülvitték, 
részben pedig programúiba vették azok kibővítését, illetve ú jak létesítését is. 

A deáksegélyezésnek én há rmas jelentőséget tulajdonítok egyházunk szociális 
munkamezején, mert három irányú megsegítést jelent. Segít a szülőkön, könnyítve a 
gyermekneveltetés gondjain. Segít a deákon, akinek kenyérkereseti pályára való előké-
szülését lehetővé teszi. Legfőbb jelentősége azonban abban áll, hogy a lelkészi, vagy ál-
talában az értelmiségi pályákra készülőkkel megízlelteti a segítő szeretet áldásait és ez-
által azok továbbosztogatására, szociális m u n k á r a neveli az ifjúságot. 

A harmadik munkaág, amelyben szép eredményeket muta tha tunk fel: az árva-
ügy. Nem kívánok itt bővebben kiterjeszkedni a Protestáns Árvaház áldásos működé-
sére, amely, mint közös protestáns intézmény, nekünk is egyik büszkeségünk. Ki kell 
emelnem azonban, mint a lefolyt év nagy horderejű eseményét, a szarvasi Luther-Árva-
liáz felavatását. A Theológusok Otthonának kiköltözésével a soproni árvaház is vissza-
nyeri eddig elfoglalva tartott helyiségeit és fokozott mértékben teljesítheti nemes hiva-
tását. A lelkészképzés ügyének meghozott áldozatért az egyetemes egyház ezzel az intéz-
ménnyel szemben érzett há lá jának némi kifejezése lenne az az ezennel 1000 pengőben 
javasolt segély, amelyet jelen egyetemes közgyűlésünk a soproni árvaház javára a 
Theol.-Otthon-építkezés költségeinek keretéhen engedélyezhetne. A győri szeretetház ez-
irányú munká j án kívül külön említésre méltónak tar tom a békéscsabai árvaházat is, 
amelyről a nagy egyházi nyilvánosság talán nem is tud, de amely, hála a Szeberényi-
családnak, csendben, áldással működik, több árva gyermekünk számára pótolva a szülői 
otthont. 

Szeretetmunkáról szólva, lehetetlen külön fejezetet nem szentelnem egyházunk 
buzgó nőtagjai ezirányban kifejtett áldásos tevékenységének. A Protestáns Nőszövetség 
működésére is ki kell itt terjeszkednem, amely valóban példás hozzáértéssel és buz-
gósággal jár elől. A protestáns deákmenza létrehozása, akcióbantartása, gyermeknvaral-
tatás szervezése, a női háziipar céltudatos irányítása és a termékeinek értékesítése terén 
elért eredmények mindmegannyi önmagát dicsérő cselekedet. Ebben a munkában óhaj-
tottam támogatni és további munká ra ösztönözni a szövetséget azáltal, hogy részére szo-
ciális irányú üzleti vállalkozásai lebonyolítására az év folyamán rövidlejáratú kölcsönt 
folyósítottam. Külön kiemelendő az Evang. Papnék Országos Szövetségének szép lendü-
letet vett működése is, különösen kiválóan sikerült gyermeknyaraltatási akciója. De ezen-
felül is alig van gyülekezete egyházunknak, amelyben nem lenne nőegylet, vagy leány-
egylet és az nem fejtene ki dicséretes szociális tevékenységet, vagy nem lennének szer-
vezetlenül is evangélikus nők, akik lelkük buzgóságát, szívük szeretetét beleviszik egy-
házközségük szeretetmunkájába. 

Nem folytatom tovább, csak egyes képeket akar tam bemutatni hivatalos egyhá-
zunk és egyháztársadalmunk szeretetmunkája köréből, amelyek annak bizonyságai, hogy 
egyházunkból és annak népéből nem hiányzik a szociális érzék, hogv hivatalos egyház 
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és egyháztársadalom egyaránt megérti, hogy a szeretetmunka kötelezése őt is illeti, neki 1. 
is szól. 

* 

Ez pedig megnyugtatás és ígéret arra nézve, hogy bár csekély anyagi erővel, még 
eredményesebben folytathatjuk a harcot a jövőben is a folyton növekvő szociális nyo-
morral szemben a haladó korral boldogtalanabbá vált emberiség boldogításáért. 

A szeretetmunka eddig említett ágaiban intézményeink és akcióink kereteinek 
folytonos tágítása és a munka elmélyítése parancsoló szükségesség. Ismételten utalok arra 
à már gyámintézeti elnöki minőségemben is hangoztatott gondolatomra, hogy a Gyám-
intézetnek erre a térre is ki kellene terjesztenie munkáját, amitől annál több áldást re-
mélhetnénk, mivel jelenlegi munkaprogram mjának keretei között is a legelismerésre-
méltóbb buzgósággal és a legjobb eredménnyel működik. Itt tartom továbbá megemlí-
tendőnek azt a gondolatomat, hogy a jótékony alapítványainknak az általános pénz-
ügyi helyzettel kapcsolatban előállt leromlása folytán történt elértéktelenedése által be-
következett sajnálatos helyzeten olymódon kellene segítenünk, hogy felvegyük legköze-
lebbi pénzügyi programmunkba azoknak eredeti értékükre való fokozatos kiegészítését, 
ami által nemcsak az általuk szolgált célt támogatnánk, de egyben fenntartani segítenők 
az alapítók emlékezetét is. 

Ámde vannak olyan munkaágak is a szeretettevékenység körében, amelyek ná-
lunk vagy még, vagy már egyáltalán nem műveltetnek. Első fájdalmas megállapításom a 
hiányok megjelölésénél az, hogy nincsen evangélikus kórházunk. Tudom, hogy a mai 
gazdasági helyzetben és az orvostudomány mai fejlettsége mellett, amikor egy a kor 
követelményeinek megfelelő kórház létesítése, felszerelése és fenntartása mérhetetlen ösz-
szegeket igényel, a lehetőség határain kívül fekvő gondolat —legalább is belátható időn 
belül egy evangélikus kórház alapítása. Azonban nézetem szerint a lehetőség határain 
belül mozgunk, ha arra törekszünk, hogy, ahol ennek szüksége fennforog, egyházközsé-
geink, szeretetintézményeink egy-egy lelkes orvos munkateljesítményének részbeni lekö-
tésével létesítsenek ambulanciát, esetleg részesítsék orvosi segélyben a házhoz, ágyhoz kö-
tött vagyontalan betegeket is. E téren önmagától adódik munkakör a diakonisszák szá 
mára. Jogos reménységgel várunk ezen a munkamezőn sokat a győri diakonisszaháztól is. 

Szociális alkotásnak szánva a budapesti hoszpic is, amelynek létesítése, bizonyos 
kapcsolatban a Luther-Otthonnal, bár egyelőre szerény és szűk keretek között, ha a la-
kások felmondhatok lesznek, a közeljövőben lehetségesnek ígérkezik. Szociális alkotássá 
válhatnék a hoszpic két szempontból. Elsősorban, mert olcsó lakást és ellátást nyújtana 
vidékről hosszabb-rövidebb tartózkodásra a fővárosba jövő hittestvéreknek, főkép egy-
házi funkcionáriusainknak, másodsorban pedig azáltal, hogy az elért tiszta jövedelem 
szeretetmunkánk céljait szolgálhatná. 

Erősen érezzük a hiányát egy olyan intézménynek, amely magukra maradt, kü-
lönösen öreg híveink számára otthonul szolgálhatna. És itt nemcsak elhagyott szegények 
jönnek számításba, hanem olyanok is, akiknek talán van némi megélhetésrevalójuk, de 
csak szűkösen, és azonfelül nélkülözni kénytelenek a családi kör melegét. A német Feier-
abendhaus lebeg a szemem előtt, amelyben magános hittestvérek életestéjét a testvérsze-
retet és közös áhitat fénye, melege sugározza be, mint az esti fény az alkonyodó tájat. 
Meggyőződésem, hogy egy ilyen középosztálybeli, nem teljesen anyagi erők híján szű-
kölködő egyének számára létesítendő Feierabendhaus fenn tudná tartani magát. Csak fel-
vetem a gondolatot, vájjon nem kísérelhetné-e meg a nyugdíjintézet közelebbi hozzátar-
tozók nélkül maradt nyugalmazott lelkészek, lelkészözvegyek, esetleg éltesebb árvák ré-
szére egyelőre kisebbméretű otthon létesítését, amelyben ellátási díj helyett ellátást él-
veznének az igényjogosultak. Ilyen módon mintegy a közös háztartás előnyeit élvezhet-
nék az erre igényttartók. Egészséges helyen, esetleg valamelyik kisebb fürdőhelyen, egy-
egy ilyen intézmény valóságos áldás lehetne. Ebből sarjadhatna ki, vagy ennek analó-
giájára létesülhetne azután más foglalkozási ágbeli intelligenciához tartozó híveink szá-
mára is hasonló otthon. 

Speciális szegényotthonok létesítése is fontos és sürgős feladat. Nem tudok elkép-
zelni olyan evangélikus egyházközséget, amelyben egy-két elhagyott szegény számára nem 
lehetne otthont fenntartani. A kis Hollandiában tucatszámra találkozunk kisebbméretű 
árva- és szegényházakkal, amelyeket vallási közösségek tartanak fenn. 

Ugyanerre az érzésre lenne alapítandó általában azoknak a gyülekezeti szegények-
nek segítőakciója is, akik családi körülményeik miatt otthonba nem vonulhatnak. Van 
gyülekezetünk, amelyben a szegény, munkaképtelen családokat felváltva látják el jobb 
helyzetben lévő hívek élelemmel, fűtőanyaggal és használt ruhával. 

Lehetetlen említetieniil hagynom az öngyilkosok gondozásbavételének ügyét, 
amely, tekintettel arra a körülményre, hogy az öngyilkosságok legnagyobb százaléka a 
szociális nyomorban gyökerezik, éppen ebbe a programmba tartozik. Meg kell talál-
nunk a módját a mentőakciónak, mert e részben az egyháznak elvitathatatlan köteles-
ségei vannak. Ez eminens értelemben vett test- és lélekmentés együtt. 
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1. Nem tekinthetem feladatomnak, hogy egy szűk időhatárok közé szorított elnöki 
megnyitóban a jövő minden feladatát felöleljem és részletezzem. Nagy általánosságban 
ezekben véltem rámutathatni azokra a munkaágakra, amelyeket fel kell vennünk szere-
let tevékenységünk legközelebbi program m jába. Ebben az irányban valóban példát sta-
tuál a magyar népjóléti kormányzat, amelynek kezdeményezése olyan szociális törvé-
nyekkel és intézményekkel gazdagította a magyar társadalmat, hogy méltán hajtom 
meg előtte azért az egyházi közigazgatásnak ezen legfelsőbb fórumán az elismerés zász-
laját. 

Kétségtelen, hogy a népjóléti kormány minket is segítene szeretetmunkánkban, ha 
ilyen irányú kéréssel megkeresnők és ha határozott céltűzéseink feltárásával meggyőz-
hetnők arról, hogy a mi munkánk is nélkülözhetetlen alkatrésze az ő nagykoncepciójú 
szociális munkaprogrammjának. 

Munkaprogramm. Ez a szó utal arra az érintés nélkül nem hagyható kérdésre: 
hogyan segítsünk. 

Programm szerint. Nemcsak a szeretet-, de általában minden irányú munkának 
veszte a programmnélküliség. Természetesen nem mondvacsinált programmra gondolok. 
Nem is megmerevedett formákra, amelyek törnek, de nem idomulnak a lehetőségekhez. 
Nem is az írott és a világ elé teregetett programm biztosítja az elvégzendő munka sike-
rét, hanem a határozott célratörekvés, amely a cselekedeteknek sokszor szavakba nem 
foglalt, de mindég tudatos irányítója. Mindenekelőtt tisztába kell jönni azzal: mi a fel-
adat, amely megoldásra vár, mekkora az erő, amely ahhoz rendelkezésre áll, mi az, amit 
a feladatból elsősorban oldhatunk meg, hogyan és mi következik azután mind az egész 
feladat teljes elvégzéséig. Az incidentaliter, rendszertelenül való belefogás valamely 
munkába annak mielőbbi kudarcát vonja maga után. 

A programmon kívül szükség van az erők koncentrálására. Először abban az ér-
telemben, hogy ne fogjunk kapkodva sokfélébe. Fogjuk össze egyházi berendezkedé-
sünk különböző fokozatain a rendelkezésre álló erkölcsi és anyagi erőket, egyesítve azo-
kat egy-egy kitűzött feladat megoldására. Csak akkor kezdjünk másba, csak akkor fog-
junk újba, ha az erőelvonás a régi vállalkozást nem veszélyezteti, és az új keresztülvi-
tele nem fekszik túl a lehetőség határain. Az erők koncentrálására gondolok azonban 
abban az értelemben is, hogy ne aprózzuk el a segítséget. Segítsünk kevesebb emberen, 
de segítsünk alaposan, úgyhogy megérezzék a segítséget. A szeretetmunka nagy apostola, 
Bodelschwingh, ezt a szabályt így állította fel: „Segíts úgy, hogy az illető önmagán tud-
jon segíteni". 

I)e a tervszerűség és az erőkoncentráció mitsem ér, ha hiányzik a segítésből a lé-
lek. Ha a szeretetmunka rugója nem a szeretet, nincs, nem is lehet azon áldás. Az odave-
tett pengő kevesebbet segít, mint a jó szívvel adott fillér. Abból, amit az egyház tesz, 
vagy amit az egyház nevében tesz bárki, fokozott mértékben kell kisugároznia a sze-
retetnek. 

Ebből következik, hogy a szociális segítés lehetősége ott is megvan, ahol a kéz 
ugyan lires, de telve a szív együttérző szeretettel. Nagy megsegítő hatalom a szeretetben 
összedobbanó szívek szolidaritása. Ebben a tekintetben mi, magyar evangélikusok, elől-
járunk ebben a hazában. Az összetartás olyan mértékben jut körünkben kifejezésre, hogy 
példakép emlegetik mások. Ebben látom én a legfőbb garanciáját annak, hogy egyhá-
zunk szeretetmunkája még nagy eredményeket tartogat. Ezt az értékünket féltve őriz-
zük és mentsük át a közönynek és egymást eltiporni, egymáson keresztül érvényesiilni-
akarásnak ezen a világán! Ez az együttérzés nemcsak azáltal juthat kifejezésre, hogy 
egymást anyagilag segítjük, nem is csupán azáltal, hogy igyekszünk egymás jogos tö-
rekvéseinek a sikerét biztosítani! Sokszor egy jó tanács, egy bátorító szó, egy megértő te-
kintet, egy meleg kézszorítás mindennél többetérő, hathatósabb segítség. 

* 

Segítsünk tehát lélekkel — a lélekért! Ez az egyház szeretetmunkájának a végső 
célja. A nyomor enyhítése, a közegészségi állapotok javítása, bizonyos életnívó biztosí-
tása, gondoszlatás, az emberiség földi boldogítása közbeeső célok csupán. 

Az a szeretetmunka, amely a nyomor enyhítését nem tekinti célnak, igazi célját: 
a lélekmentést, el nem éri. Viszont az, amely a nyomor enyhítését végső céljának tekinti 
az egyház isteni elhivatásával kerül ellentétbe. Jobb ennél, ha az ilyen munka egyáltalán 
meg sem indul. 

Ha ugyanis az egyház szeretetmunkájának csak a nyomor enyhítése, a földi jólét 
és boldogság biztosítása lenne a célja, olyasmire vállalkoznék, amit ebben az irányban 
jól beszervezett állami intézmények és társadalmi egyesületek nagyobb anyagi erővel 
nálánál talán jobban oldhatnak meg. Akkor az egyház nem követelhetne a maga szá-



mára vezetőszerepet e munkában. Előnyösebb helyzetben lévő másokkal való verse- 1—3. 
nyen lemaradna. 

De az egyház itt is a legfőbb értékét menti: a testen keresztül a lelket. 
Az egyház feladata: a romlott, vallástalan nemzedék lelkét menteni a szociális 

nyomorán való segítéssel is, oda irányítani tekintetét magasabb hivatására. 
Ennek a kötelességnek a felismerése és átérzése hassa át az evangélium egyházát 

ne csak szociális, de minden irányú munkájában . Hassa át mai közgyűlésünket is, an-
nak minden tanácskozását. Ezzel induljon és haladjon át egyházunk az ú j közigazgatási 
esztendőn, egész pályáján tovább: lelkek mentésére, a boldogtalan emberiség igazi bol-
dogítására. 

Ennek hő kívánásával köszöntöm a megjelenteket és az 1928. évi rendes egyete-
mes közgyűlést Isten nevében megnyitottnak nyilvánítom. 

Az egyetemes közgyűlés a nagyszabású megnyitóbeszédet feszült érdeklő-
déssel és többször megújult tetszésnyilvánítással hallgatván, elrendeli, hogy az a 
jegyzőkönyvbe egész terjedelmében felvétessék. 

2. (Sz.) Az egyetemes felügyelő — a jegyzői kar azon bejelentése nyomán, hogy 
az egyházkerületek küldöttei kellő számú megbízólevelet mutattak be, és hogy a határo-
zatképes számban megjelentek jegyzéke összeállíttatott — a közgyűlést megalakultnak 
jelenti ki. 

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

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökség elnöklete alatt a 
jegyzői karon kívül kiküldi D. Raffay Sándor, lándori dr. Kéler Zoltán, dr. Ze-
lenka Lajos, dr. Rásó Lajos, Broschkó G. Adolf és Kuthy Dezső közgyűlési tagokat. 

3. (Sz.) Ezután az egyetemes felügyelő helyéről felállva, a következőkben emlé-
kezik meg az egyháznak az év folyamán elhúnyt két kiváló munkásáról, báró Sóly-
mossy Lajos, volt egyetemes felügyelő és dr. Zsigmondy Jenő bányakerületi felügyelőről. 
Kegyeletes megemlékezését az egyetemes gyűlés tagjai is helyeikről felállva, mély meg-
illetődéssel hallgatják végig. 

Mielőtt az egyetemes közgyűlés napirendjére áttérnénk, álljon meg a munka és 
szenteljünk néhány csendes pillanatot két férfiú emlékének, akiknek körünkből való el-
költözése az elmúlt munkaévben lelkünket gyászba borította. 

Báró Sólymossy Lajos, volt egyetemes felügyelő, az egyik. Kétségkívül az egyház 
iránt táplált szeretet és ragaszkodás sarkalta őt arra, hogy az egyetemes felügyelői tisz-
tet vállalja, de legjobb szándékainak keresztülvitelében is megakadályozták őt a háború 
s annak gyászos következményei. Legyen csendes a pihenése és áldott a róla való em-
lékezés. 

Dr. Zsigmondy Jenő bányai egyházkerületi felügyelőben az egyetemes egyház egy-
kori világi főjegyzőjét, legutóbb főellenőrét, több bizottságának elnökét és tagját is gyá 
szolja. Az általa viselt tisztségek sokfélesége rámutat arra a sokoldalú munkásságra, ame-
lyet az egyetemes egyház kebelében egy hosszú emberéleten át kifejtett, amire őt lelké-
nek odaadó buzgóságán kívül azok a kivételes tehetségek képesítették, amelyekkel őt és 
rajta keresztül egyházunkat is gazdagon megáldotta az isteni gondviselés. Dr. Zsigmondy 
Jenő neve tovább él az egyetemes egyházban nemzedékről nemzedékre. Mégpedig úgy él 
tovább, mint az egyházát szíve igaz érzésével szerető, lelke egész buzgóságával szolgáló, 
kiváló szellemi képességeinek teljes odaáldozásával naggyá, boldoggá tenni igyekvő fér-
fiúé, aki olyan volt, aminő egyéniségekkel csak letűnt korokban találkoztunk, de ami-
nőkkel ez a mi lelki kincsekben szegény korunk ma már csak ritkán dicsekedhetik. 
Abban a közösségben, amelynek lelke utolsó gondolatait is szentelte, egyházának egye-
temes közgyűlésén, amely minden munkaterén soká fogja fájón, nehezen nélkülözni dr. 
Zsimondy Jenőt, mondjunk egy csendes, kegyeletes gondolattal áldást mindörökké híven 
őrzendő emlékére. 

Javaslom, hogy a tisztelt Közgyűlés báró Sólymossy Lajos és dr. Zsigmondy Jenő 
emlékét mai jegyzőkönyvében örökítse meg és az elhúnytak családjainak a jegyzőkönyvi 
kivonat megküldésével fejezze ki őszinte részvétét. 

Az egyetemes közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadván, az elnök hatá-
rozatkép kijelenti, hogy az egyetemes közgyűlés báró Sólymossy Lajos, volt egye-
temes felügyelő és dr. Zsigmondy Jenő, bányakerületi felügyelő, emlékét hűsé-
ges és kiváló szolgálataik elismerése mellett jegyzőkönyvben megörökíti és az el-
húnytak családjaival szemben jegyzőkönyvi kivonat megküldésével kifejezi igaz 
részvétét. 

2* 



4. 4. (Sz.) Az egyetemes felügyelő beterjeszti és felolvastatja következő hivatalos évi 
jelentését: 

Elnöki megnyitómban az abban tárgyalt kérdés horderejének kidomborítása és 
a gondolat egységének megóvása érdekében megállapítottam, hogy abban mással, mint 
egyházunk szociális feladataival, nem foglalkozom. Ennek következtében egyetemes fel-
ügyelői jelentésem keretében tartom kötelességemnek egyéb aktuális közegyházi kérdések-
ről szólani. Megjegyzem, távol áll tőlem a szándék, hogy ezekben a kérdésekben táplált 
egyéni felfogásomat kritikán felül állónak tekintsem. Mint egész közegyházi és különösen 
is egyetemes felügyelői működésemben, úgy ez alkalommal is az a tudat vezérel, hogy az 
egyetemes papság hitelvi alapján álló evangélikus egyház népképviseleti fundamentu-
mon nyugvó kormányzatában senki sem jogosult egyéni nézetének és egyéni akarata 
nak keresztülerőszakolására, hanem mindenki a köznek elbírálása alá köteles bocsátani 
gondolatait, szándékait és tényeit, azokat csak tégláknak tekintve, amelyek az egyház-
építés munkájában vagy felhasználtatnak, vagy nem használtatnak fel, és senki sem jo-
gosult az általa az egyházépítéshez hordott téglák valamelyikének későbbi időre való 
elraktározásából, avagy fel nem használásából presztízskérdést csinálni. 

Az államhoz való viszonyt téve elsősorban vizsgálat tárgyává, megállapítom, hogy 
ezt a viszonyt általánosságban nem látom kedvezőtlennek. Kétségkívül van sok kíván-
ságunk, amelynek teljesülését a törvény és a méltányosság alapján kérjük és várjuk. 
Tagadhatatlan, hogy ezek között sok van olyan, amelynek teljesítése érdekében való 
eddigi eredménytelen zörgetésünk az állam kapuján ok az elégedetlenségre, okkal fo-
gyasztja sokak türelmét és vált ki itt-ott elkeseredést. De én ezen kérdések legnagyobb 
része kívánságunk szerinti megoldásának akadályát hajlandó vagyok nem a kormány 
megértésének és arra irányuló akaratának a hiányában, hanem inkább olyan fennálló 
nehézségekben keresni, amelyek a kormány részéről tanúsított jóindulatú készség elle-
nére sem voltak eddig elháríthatok Azon nem várt esetben, hogy ezen feltevésem ellen-
kezőjéről kellene meggyőződést szereznem, meg lehet győződve a mélyen tisztelt Köz-
gyűlés, hogy magam hívnám fel a figyelmet a szükségessé váló intézkedésekre. 

Egyébként is az a nézetem, hogy részletjelenségekből nem célirányos általánosí-
tani, és hogy mindég inkább hoz eredményt, lia a felmerülő kérdéseket kölcsönös meg-
értéssel igyekszünk tisztázni, rendezni, mint a sérelmi politika. 

Egyházunk közjogi helyzetét illetőleg — természetesen nem szólva arról, hogy a 
volt főrendiház keretében élvezett jogunk a felsőház szervezetében nem érvényesült csor-
bítatlanul, amivel szemben a statusquo ante visszaállítását nem szűnünk, mert nem is 
szűnhetünk meg szorgalmazni — úgy látom, hogy a dolgok menete, habár nem is 
olyan ütemben és az államhatalom részéről egyes konkrét esetekben megnyilvánuló ten-
denciákkal összefüggésben nem is oly eréllyel, mint kívánatos lenne, mégis nagyban és 
egészben az 1848. évi XX. törvénycikkben lefektetett egyenlőség és viszonosság gyakor-
lati megvalósítása jegyében halad. 

Nem lehet feladatom a részletezésekbe bocsátkozás, csak utalok egyes olyan év-
tizedes követeléseinkre, mint például a protestáns tábori püspökség megszervezése, a 
theológiai fakultás felállítása, a püspöki javadalmi földek kiutalása, közjogi aktusoknál 
és hazafias ünnepélyeken egyházunk fokozottabb szerephez juttatása, annak spontán 
felajánlott kormánysegítséggel való lehetővététele, hogy elértéktelenedett vagyonú nyug-
díjintézetünk a régi jogon igényt szerzett tagjait kielégíthesse, — az a legújabb kormány-
zati intézkedés, amely október 31-ike jelentőségét a köztudatba a sajtó munkájának szü-
neteltetésével is belevinni igyekszik és azt a reményt engedi táplálni, hogy úgy e nap, 
mint a nagypéntek államilag elismert ünneppé válik, a sportünnepélyekkel kapcsola-
tos egyházi funkciók ügyében kiadott teljesen megnyugtató rendelet és más hasonlók, 
amelyeknek teljesülését a közelmúlt évek hozták meg. Bizonyos, hogy a haladás nem elég 
gyors. Nyolcvan esztendős írott törvény szakadatlanul sürgetett gyakorlati végrehajtá-
sát nehéz kivárni. Egyházunk multévi egyetemes közgyűlésében csatlakozott ,,a római ka-
tholikus püspöki kar azon állásfoglalásához, mely szerint a püspöki kar, szintén az 1848. 
évi XX. törvénycikk alapján állva, annak immár tökéletes végrehajtását követeli". Az 
ugyanazon egyetemes közgyűlés által e tárgyban elhatározott felterjesztést illetőleg cél-
irányosabbnak mutatkozott bevárni, amíg a közös protestáns bizottságnak az egyetemes 
közgyűlést követőleg meghozott azonos határozata alapján e tárgyban kiküldött albizott-
sága munkálataival elkészül, és közös felterjesztés megy a kormányhoz. A két protestáns 
egyház egyöntetű fellépése ugyanis ebben a közösen érdeklő ügyben nagyobb súlyt jelent 
és biztosabb eredményt ígér. Ugyanitt jelentem be, hogy a hivatkoztam egyetemes köz-
gyűlés által e tárgyban kiküldött bizottságot ugyanezen okból elnöki hatáskörben az 
egyetemes közgyűlés jóváhagyását előfeltételezve, figyelemmel a református testvéregy-
ház által érvényesített szempontokra, olykép redukáltam, hogy belőle csak nyolc tagot 
jelentettem be a protestáns közös bizottság alakította albizottságba, miután a református 
egyház is csak nyolc tagot delegált abba. Ezek: báró Radvánszky Albert, Geduly Henrik, 
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D. Raffay Sándor, dr. Zsigmondy Jenő, dr. Zelenka Lajos, dr. Szelényi Aladár, dr. báró 4. 
Kaas Albert és dr. Rásó Lajos. 

Az 1848. évi XX. törvénycikk végrehajtásának a sürgetése természetesen nemcsak 
az egyenlőség és viszonosságból folyó közjogi, de egyben az azzal összefüggő anyagi kon-
zekvenciák levonására is irányul. Az a súlyos helyzet, amelybe egyházunk a háború és az 
annak folyományakép világszerte előállt viszonyok között jutott, megköveteli az egyház 
felelős tényezői részéről ennek minden rendelkezésre álló eszközzel való szorgalmazását. 
Addig is azonban, míg a kitűzött cél teljesen elérhető, mindennek meg kell történnie 
arra nézve, hogy egyházunk állami hozzájárulásai legalább is a békeévekben élvezett ál-
lami hozzájárulások mértékére emeltessenek fel. Igazságtalanság lenne meg nem állapí-
tanunk, hogy ez irányban sok történt az utóbbi esztendők folyamán. Viszont annak meg-
állapításával is az igazságnak tartozunk, hogy egyházunk az államháztartás legsúlyosabb 
éveiben" az önmérséklés és önmegtagadás végső határáig ment el és az állam érdekeit a 
maga érdekei fölé helyezve, a morzsáival elégedett meg annak, ami törvényes alapon 
megillette volna. Azonban most már rendbejött az államháztartás annyira, hogy az ál-
lam meg tudhat felelni egyházunkkal szemben fennálló anyagi kötelezettségeinek, min-
ket pedig exisztenciális érdekek köteleznek szerzett jogaink érvényesítésének a sürgeté-
sére. A kormány pénzügyi politikájában lehetetlen fel és el nem ismernünk egy bizonyos 
jóindulatú tervszerűséget. Amióta megvan rá a pénzügyi lehetőség, egymást követik: a 
közigazgatási állami hozzájárulás emelése, a nyugdíjas állomány ellátására nyújtott te-
kintélyes összegű állami hozzájárulás előbb már említett folyósítása, a lelkészi és segéd-
lelkészi congrua felemelése, a korpótlék — egyelőre sajnos, — csak 50% ban való újbóli 
utalványozása, a törlesztéses építési segélyek biztosítása és legutóbb az adócsökkentési 
hozzájárulás gyarapítása. De, ha számbavesszük, hogy mennyire megnövekedtek az 
egyetemes egyház és az egyházkerületek személyi és dologi szükségletei, ha meggondol-
juk, mint szállították le a Trianon utáni idők lelkészeink életnívóját, milyen súlyossá 
tették különösen is az iskoláztatás gondját, ha emlékezetbe idézzük, mini tette tönkre 
máról holnapra a gazdasági leromlás a nyugdíjintézet tőkéit, amelynek pedig nemcsak 
már nyugdíjazott, tehát igényes, de működésben lévő, igényjogosult tagjai is voltak, ha 
figyelembe vesszük, mint értéktelenítette el a gazdasági összeroppanás egyházi közüle-
tek és intézmények szegények filléreiből gyűjtögetett, a szükségletből önmegtagadással 
félretett összegekből felgyülemlett templom-, iskolaépítési, intézmények létesítésére szánt 
és egyéb jótékonysági alapjait, ha nem hagyjuk említetleniil, mint bénította meg híveink 
századok tradícióiban gyökerező áldozatkészségét az a körülmény, hogy az állam a maga 
céljaira egész teljesítőképességüket szinte annak mértékén túl igénybevenni kényszerül, 
könnyű belátni, hogy nem túlzott követelés az, amely az állami hozzájárulásoknak a bé-
kenívóra való gyorsabb ütemű kiegészítését sürgeti, hanem hogy a követelésnek még a 
békemérték elérésénél sem szabad megállapodnia. 

Az államnak különösen ügyelnie kellene arra, hogy, amit az egyik kezével ad, a 
másikkal sokszor kétszeresen vissza ne vegye. Itt nem az építkezésekre nyújtott törlesz-
téses államsegélyekre gondolok. Igaz ugyan, hogy ezek is tulajdonkép a globális állam-
segély állagából folyósíttatnak. Mégis ez az intézkedés azon elismerésre méltó intenció 
alapján, amely egyébként a kultuszkormány programmjába vág, és amely intézmények 
létesítését, pénzügyileg kifejezve a vagyon gyarapítását célozza, igényt tarthat nézetem 
szerint egyházunk részéről teljes méltánylásra. De gondolok például arra, hogy az állam 
az iskolafenntartási hozzájárulást nem valorizálja, viszont az iskolákkal szemben foly-
ton növekvő anyagi kötelezettségeket támaszt, a tanítói nyugdíjjárulékot a békeösszeg 
többszörösére emeli. Gondolok arra, hogy csekély mértékben átmenetileg csökkent ta-
nuló-létszám mellett megszünteti az iskolák állami hozzájárulását és mindamellett az adó-
alanyok kímélése céljából egyházunk érdekeivel ellentétben álló intézkedéseket tesz az 
állami adó 10%-át túlszárnyaló egyházi adók behajtásával kapcsolatban. Összhangba 
kellene hozni a kormány különböző tényezőinek egyházunkat érdeklő intézkedéseit, de 
még körültekintőbbnek kellene lenni abban az irányban, hogy ugyanaz a tárca ne ve-
gyen el a másik intézkedésével többet, mint amennyit az egyikkel adott. 

Mindezen kérdések tárgyalásánál nem hallgathatom el azt a véleményemet, hogy 
egyházunk fellépésétől sokkal nagyobb eredményt reménylenék, ha az a fellépés egysé-
ges lenne. Híve vagyok az autonómiának nemcsak kifelé, de befelé is. Mindamellett 
nagy gyengeségét látom egyházunknak abban, hogy a kormány egy és ugyanabban a 
nagy elvi, vagy kisebb gyakorlati kérdésben evangélikus egyházi részről különböző, sok-
szor egymásnak teljesen ellenmondó állásfoglalásokkal találkozik. Egységben van erő. 
Csekély számunk mellett is nagy erőt képviselnénk, ha az állammal szemben való meg-
nyilatkozásunk minden kis és nagy kérdésben egyöntetű, összhangzó lenne. Habár 
ennek az egységes állásfoglalásnak a dolog természetéből folyóan az egyetemes egyhá-
zon keresztül kellene is történnie, nem az egyetemes egyház hatalmi érdeke, hanem az 
általános közegyházi érdek késztet ennek leplezetlen, nyílt megállapítására. 

Az államhoz való viszony körébe tartozik a jogakadémia kérdése. A multévi egye-
temes közgyűlés által ebben a tárgyban kiküldött bizottság megbízatásához híven figyelem-
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mel kísérte az akadémia ügyét és kétízben tartott ülésében azzal kapcsolatban beható 
eszmecserét folytatott. A tiszai egyházkerület rendkívüli közgyűlésének e tárgyban meg-
hozott határozata után a bizottság újbóli egybehívása nem mutatkozott többé szükséges-
nek, mert az annak alapján egybehívott pártfogóság határozott állásfoglalása a bizott-
ság részéről való minden további eljárást feleslegessé tett. Az ügy lényegében változás 
állt be annyiban, hogy a kultuszkormány a hallgatóság létszámának tíz egyénnel való 
növelését engedélyezte. Ezt kedvező fordulatnak tekintem, amely annyival is megnyug-
tatóbb, mivel a jogakadémia megszüntetésére irányuló szándék, illetve a vele szemben 
alkalmazott jogmegvonások, mint egyházunk törvényes iskolafenntartói jogának csorbí-
tását célzó törekvések, egyházi közvéleményünkből nyugtalanságot váltottak ki. Szíves 
jóváhagyó tudomásul vétel céljából bejelentem, hogy jogakadémiai párt fogósági hozzá-
járulás címén az egyetemes egyház részéről 1000 pengőt engedélyeztem. Ebben az 
összefüggésben ezidén is meg kívánok emlékezni a nagyarányú tudományos irodalmi 
munkásságról, amelyet a jogakadémiai kar kifejt, valamint arról az örvendetes körül-
ményről is, hogy jogakadémiánk két jeles tanára, Surányi Unger Tivadar és Zsedénvi 
Béla, egyetemi magántanárokká lettek. 

Rátérve a püspöki javadalmi földek kérdésére, örömmel jelenthetem, hogy azok 
kiutalása a lefolyt évben rendeződött. Minden kerület igénye kielégítést nyert. Az ügyben 
való eljárás körül hálára kötelező munkát végzett dr. Rásó Lajos, egyetemes ügyész, aki 
a püspöki javadalom céljaira szolgáló földbirtoktestek kezelésére vonatkozó szabályzat-
tervezet elkészítésére is megbízást vállalt. Munkálata alkotmányos letárgyalás után re-
ményem szerint a jövő évi egyetemes közgyűlésen szabályrendeleterőre lesz emelhető. 

A kormánnyal több, részben elvi jelentőségű kérdésben iratváltást folytattam. A 
legfontosabbakat az alábbiakban sorolom fel. 

.4 vallásváltoztatások anyakönyvi bejegyzése ügyében a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter kérdésével kapcsolatban oda nyilatkoztam, hogy kívánatosnak tartanám, hogy a 
felvevő egyház lelkésze az állami anyakönyvi hivatal megfelelő értesítésére köteleztessék. 
Ugyanis a javunkra szóló bejegyzés elmaradásából egyházunkat erkölcsi és anyagi káro-
sodás érheti. 

A felekezetnélküliekké lett szülők gyermekeinek felekezeti hovatartozása ü g y é b e n 
ad hoc esetből kifolyólag hozzám intézett miniszteri leiratra adott válaszomban azt a 
kérést intéztem a kormányhoz, utasítsa az állami anyakönyvi hivatalokat, hogy ha feleke-
zetnélkülivé lett szülőknek gyermeke születik, tegyenek mindenkor jelentést az illetékes 
gyámhatóságnak, a gyámhatóságok pedig utasíttassanak, hogy az ilyen gyermekekre vo-
natkozólag kérjenek az illetékes községi elöljáróságoktól jelentést arra nézve, vájjon ré-
szesül-e a gyermek vallásos nevelésben s hogy ha volt keresztyén szülők gyermekéről van 
szó, a gyermek megkereszteltetett-e. Idevonatkozó nemleges válasz esetén alkalmaztas-
sék az 1895. XLIII. törvénycikk 26. §-a és 27. §-ának 4. bekezdése, valamint az 1877. évi 
XX. törvénycikk 30. §-ának a) pontja. 

A világtakarékossági nap ügyében felterjesztést intéztem a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez, kérve, hogy, amiként az a német evangélikus egyházi bizottság 
közbelépésére Németországban már megtörtént, a takarékossági gondolat propagálása a 
reformáció emléknapjáról más napra tétessék át. A miniszter legutóbbi leiratában kör-
vonalazott intézkedése megnyugvásunkra szolgálhat, mert azt a reményt kelti, hogy a mi-
niszter ezirányú jogos kívánságainkat a kérdés végleges rendezésénél figyelembe veszi. 

Aminthogy az államhoz való viszony, a felekezetközi helyzet megítélésében sem 
vagyok pesszimista. Hallottunk ugyan ez esztendőnek a folyamán is harci riadókat, de 
a felekezetközi béke veszélyt jelentő mértékben való megzavarásáról ma mégsem beszél-
hetünk. Miután egyházegyetemünk egyes köreiben el-elhangzik egy-egy észrevétel arra 
nézve, mintha a hivatalos egyház felekezeti érdekeinket felekezetközi viszonylatokban 
nem mindég képviselné megfelelő eréllyel, utalok arra, hogy egyetemes egyházunknak, a 
magyar nemzet évezredes alkotmányába beiktatott szervezet lévén, már csak ezen egy 
körülménynél fogva is, de nemkülönben, sőt még inkább az egész egyházegyetemet el-
töltő hazafias szellemnél fogva is, sohasem szabad megfeledkeznie arról, hogy a feleke-
zetközi békesség ápolása elsőrendű, hivatásszerű kötelessége. Egyébként az égzengések 
és villámlások, amelyek sokakat megriasztanak, mintha, miként a természet életében, úgy 
a felekezetek világában is, arra valók volnának csupán, hogy tisztuljon általuk a légkör 
és friss levegő áramoljék a fülledt helyébe. A mortalium animos minket bántó és sértő 
kritikája ellenére is tovább keresik a lelkek a találkozást a Krisztus keresztje alatt, és a 
mortalium animos nyomán hazánkban megindult éles szó- és tollharc ellenére is hű ma-
radt a magyar jellemének alaptulajdonságához, a türelmességhez, amely a más hiten 
élőt is testvérként becsüli és szereti, megbecsülve és tiszteletben tartva egyben vallásos 
meggyőződését is. A történelemátértékelés felvetett jelszava sem aggaszt. A történelmet az 
élet írja. Amit pedig négy évszázad a magyar nemzet történelmének könyvébe írt, azt em-
ber tolla át nem írhatja. A reverzálisok körül folyó harc, bár sokhelyt súlyos bonyodalma-
kat idéz elő, ahol a lelkész éberen őrt áll, ritkán esik az az evang. egyház ártalmára, és az 
esetek túlnyomó többségében a vegyes házasok családi békességét nem zavarja meg. 
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A házasság kísértő válságában ennek a harcnak kisebb része van. Azt más olyan okok 4. 
idézik elő, amelyek ellen a harcot felvenni minden keresztyén egyháznak eminens köte-
lessége és érdeke. Ha majd ráeszmél az egész keresztyénség azokra a veszedelmekre, 
amelyek életére törő irányzatok részéről fenyegetik, akkor, meg vagyok győződve róla, 
lesz még olyan felekezeti összefogás ebben az országban és az egész világon, aminőre ná-
lunk nemrég mult évek során nem is minden eredmény nélkül történtek már üdvös kí-
sérletek. 

Ha általános felekezetközi vonatkozásban tagadhatatlanul van is több elszomorító 
jelenség, a református egyházhoz füzőclő viszonyunkat illetőleg csak örvendetes megálla-
pításaim lehetnek. És itt nem csupán arra a harmonikus egyiittmunkálkodásra célzok, 
amelyet a két egyház társadalma fejt ki a Protestáns Irodalmi Társaság, a nagy buzgó-
sággal és szép eredménnyel működő Bethlen-Szövetség és más hasonvonatkozású alakú 
latok kebelében, de gondolok különösen arra az összhangra és melegségre, amely a két 
hivatalos egyetemes egyház együttműködése terén jut kifejezésre. Kölcsönösen támogat-
juk egymást munkánkban. Kicseréliük tapasztalatainkat egymás számára tanulságul. A 
ref. egyetemes konvent elnöksége meleghangú átirat kíséretében megküldte levéltárunk-
nak összes zsinati és egyéb kiadmányait és kérte és meg is kapta a miéinket. Egyházpoli-
tikám egyik sarkalatos feladatának tekintem, hogy ennek a viszonynak a kiépítése ér-
dekében minden lehetőt elkövessek. A testvériség kölcsönös átérzésének megkapó bi-
zonysága volt az a jelenet, amely a ref. zsinat megnyitása alkalmából játszódott le. Az 
ováció, amellyel a zsinat a vezetésem alatt megjelent küldöttséget fogadta, az üdvözlé-
semre adott elnöki válasz hangja és tartalma és az a tetszésnyilvánítás, amellyel a zsi-
nat mindkettőt magáévá tette, mindazok számára, akik tanúi voltak, felejthetetlen ma-
rad. Örömmel ragadtam meg a zsinat megnyitásán kívül is minden kínálkozó alkalmat 
arra, hogy a ref. testvéregvház körében megjelenjem. így résztvettem egyházunk több 
vezetőférfiával együtt a ref. nagygyűlésen, amelyet üdvözöltem, valamint Teleki József 
gróf és vitéz Horthy István, egyházkerületi főgondnokok beiktatásán, őket is üdvözlőbe-
széddel köszöntve. A Baár-Madas-intézet alapkőletételének ünnepélyén is kifejezésre jut-
tattam megjelenésemmel együttérző örömünket. 

Együt tműködésünk két igen értékes vívmánya a hazai világi és a külföldi protes-
táns sajtó informálásának ez évben is szép eredményt felmutatott munkája. Megnyug-
vással állapíthatjuk meg, hogy a hazai sajtószolgálat megszervezése óta a világi sajtó 
folyton növekvő érdeklődést tanúsít ügyeinkkel szemben. Az e tárgyban létrejött szerző-
dést lejárta után a közbejött személyi nehézségek miatt csak ideiglenes megállapodással 
pótoltuk, reménylem azonban, hogy az új, hosszabb lejáratú, de természetesen időköz-
ben is felmondható szerződés tervezete egyes vitás pontok tisztázódása után legköze-
lebb aláírható lesz. A külföldi sajtó informálására szánt sajtószolgálatunk technikai költsé-
geihez a református testvéregyház évi 420 pengővel járul, amely összeget a leírás, sokszo-
rosítás és expediálás munkájával megbízott irodakisasszony kezeihez közvetlenül fizetek 
ki. E sajtószolgálat közléseit a külföldi protestantizmus nagy szeretettel fogadja és érté-
kesíti. Hogy milyen mértékben sikerül a magyar protestantizmus helyzetét a kül-
földi testvérekkel ezúton megismertetnünk, annak élénk bizonyságát szolgáltatja a Pro-
testantizmust Védő Nemzetközi Szövetség folyó évi október hóban hazánkban lefolyt gyű-
lésén résztvetteknek ügyeinkben kifejezésre jutott, szinte meglepő tájékozottsága. 

A Szövetség, mint a ref. testvéregyházzal közös vendégünk, körünkben időzése, 
mégpedig annak nemcsak a ténye, de mikéntje is, ékesen szóló bizonyság a testvéri meg-
értés és összefogás mellett. 

Ez a kérdés egyébként átvezet jelentésem következő tárgyára, a külföldi testvérek-
kel fennálló kapcsolat kérdésére. Kétségtelen, hogy ezirányú munkánk vívmányának 
minősülő esemény volt a fentnevezett Szövetség hazai gyűlésezése. Kifejezése annak a 
megbecsülésnek, amelyet a hazai protestantizmus internacionális protestáns mozgalmak-
ban a maga számára biztosított, aminthogy a Lutheránus Világgyűlés végrehajtóbizott-
ságának multévi egyetemes közgyűlésünkkel kapcsolatban körünkben történt megjele-
nése is egyházunk nemzetközi lutheránus mozgalmakban kivívott pozíciójának félreért-
hetetlen bizonysága volt. Ugyanígy azonban az amerikai egyesült lutheránus egyház me-
leghangú hivatalos üdvözlete is, amelyet megbízottja útján juttatott el hozzánk. 

Miután D. Raffay Sándor, püspök, mint egyházunk megbízottja a külföldi össze-
köttetések fenntartásában, az esztendő e tárggyal kapcsolatos eseményeiről jelentésem 
kiegészítő részét képező, külön, részletes jelentést tesz, én főkép csak arra szorítkozom, 
hogy, arra a jelentésre utalva, e helyütt is köszönetet mondok elsősorban őneki, de egyben 
mindazoknak is, akik ebben a munkában résztvesznek, azért a tisztességért, amelyet egy-
házunk számára a protestáns világmozgalmakban szereztek. 

Kiváltképen szükséges azonban, hogy külön, hálás megemlékezés tárgyát képezze 
Magyarország főméltóságú Kormányzójának az a ténye, hogy a Lutheránus Világgyűlés 
végrehajtóbizottságának tagjait vezetésem alatt kihallgatáson fogadni méltóztatott. Há-
lára kötelező továbbá az a segíteni kész előzékenység is, amellyel a vallás- és közoktatás-
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4. ügyi, a külügyi és a kereskedelmi miniszterek, valamint Budapest székesfőváros polgár-
mestere minket tavalyi és ezidei kedves, külföldi hittestvéreink vendégüllátásában támo-
gatni méltóztattak. 

Közreműködtem abban, hogy a Missouri Synodushoz csatlakozott kanadai ma-
gyar evang. egyház, amelynek röviddel ezelőtt történt megalakulása jelentős esemény, a 
velünk szerződéses viszonyban álló amerikai egyesült lutheránus egyház kötelékébe lép-
jen át, aminek foganatosítása legutóbb vett értesülésem szerint meg is történt. London-
ban tartózkodásom alkalmát fel óhajtottam használni arra, hogy Rot her mere lordnál tisz-
telegjek, á tad jam neki a multévi egyetemes közgyűlés üdvözletét és átnyújtsak egy egy-
házunk helyzetét ismertető memorandumot. Mivel sajnálatomra a lord ugyanakkor kül-
földön tartózkodott, nem lehetett részem a szerencsében, hogy vele személyesen találkoz-
zam, de az üdvözletet és a memorandumot hátrahagytam számára. Hazaérkezésem után 
a lordtól meleghangú levelet kaptam. 

Ziermann Lajos, gyámint. egyházi elnök, kezeihez, aki a Gyámintézetet a Gusztáv 
Adolf Egylet freiburgi gyűlésén igen eredményesen képviselte, út jának költségeire a 
Gyámintézet javára segélyt utalványoztam. A wittenbergi vár és városi templomoknak 
ezidén is eljuttattam, mint az egyetemes egyház testvéri adományát, egy hordó úrvacsorai 
bort. D. Ihmels, szász országos püspököt, a Lutheránus Világgyűlés végrehajtóbizottságá-
nak elnökét és D. Scholtz titkos tanácsost, a Deutsch Evangelischer Rund elnökét 70. szü-
letésnapjuk alkalmából táviratban üdvözöltem. 

Itt jelentem be, hogy a Nemzetközi Társadalomtudományi Intézettel való kapcsolat 
fenntartására a református egyházzal közösen alakított bizottságba egyházunk részéről 
a következőket kértem fel tagokul: D. Raffay Sándor, dr. báró Kaas Albert, dr. Scholtz 
Kornél, D. Kovács Sándor, dr. Bencs Zoltán, vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, 
Kuthy Dezső, Nikelszky Zoltán. 

Egyházunk kifelé irányuló kapcsolatainak, az államhoz, a hazai felekezetekhez 
és a világ protestantizmusához való viszonyának ismertetése után egyházunk belső életé-
nek eseményeiről teszek az alábbiakban jelentést. 

A legelső, amiről szólnom kell, a zsinat. A zsinati bizottság és annak szervei ebben 
az esztendőben is serényen dolgoztak. Különös hálával kell megemlékeznem dr. Mikler 
Károly fáradozásairól, aki a zsinati nagy bizottságban tett javaslatomon alapuló megbí-
zásból beható tanulmány tárgyává tette az egész eddigi anyagot és értékes elaborátumá-
val a további munka tartalmát és irányát megjelölte. Hasonlóképen köszönet és elisme-
rés illeti dr. Rásó Lajos egyetemes ügyészt is, akinek nagy jogi felkészültsége a zsinat-
előkészítés ügyének felbecsülhetetlen szolgálatokat tett. 

Nem szándékom a zsinat kérdésével foglalkozó tárgysorozati pont elé vágni és az 
egyetemes közgyűlés elhatározásának prejudikálni, csak annak bejelentésére szorítko-
zom, hogy ismét korainak bizonyult azon remény, hogy a zsinat a lefolyt közigazgatási 
évben egybehívható lesz. Miután a zsinati bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a 
zsinattartást elsietni nem szabad, nézetem szerint ma sem beszélhetünk még a zsinat 
egybehívásáról, hanem csupán az előkészítés céltudatos és energikus folytatásáról és 
azon igyekezetről, hogy azt mielőbb befejezni törekszünk. 

Az egyetemes törvényszék mult évi m űködéséről jelentem, hogy az négy ízben iilé 
sezett. Első ülésében Fecske Pál tápiószentmártoni tanítót a II. fokú ítélet megváltoztatá-
sával az E. A. 326. §. a) pontja szerint elítélte, Fiedler Nándor fancsali tanítónak a II. 
fokú bíróság ítélete elleni fellebbezését elutasította, Majba Vilmos, budapesti lelkész, il-
letményeinek kifizetése iránt a pesti magyar egyházközség ellen indított perében utób-
binak a II. fokú bíróság ítélete elleni fellebbezését visszautasította. Második ülésében 
végzéssel elutasította Vecsei Kálmán és társai bíróküldési kérését a szegedi lelkészválasz-
tás ügyében, Nagy Lajos, gyúrói lelkész, bíróküldési kérelmét az egyházmegyei elnök-
ség ellen beadott panasza tárgyában elutasította, egyben ú j határozat hozatalára utasítva 
más bírósági tanácsban a II. fokú törvényszéket, végül Nagy Lajos, gyúrói lelkész, egy-
házmegyéje elnöksége elleni kártérítési igénykeresete ügyében hozott végzésével őt bí-
róküldési kérelmével elutasította és a II. fokú törvényszéket egyes tagjainak kihagyása 
val való tanácsalakításra utasította. Harmadik ülésében dr. Hebelt Ede, jogakadémiai 
tanár, fegyelmi ügyében hozott ítélettel a II. fokú törvényszék ítéletét módosítva, hely-
benhagyta, dr. Varsányi Mátyás, budai leikész, fegyelmi ügyében meghozött ítélettel a 
II. fokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Negyedik ülésében a szegedi lelkészválasztás pe-
res ügyében ugyancsak helybenhagyta a II. fokú bírósági ítéletet. 

Az egyetemes levéltár működéséről külön jelentés számol be. Itt csak a követke-
zőket említem. A levéltár könyvtárának kiegészítésére ez évben is több művet szerez-
tem be. Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiái Központ, amely fel akar ja tárni a 
nyilvánosság számára a levéltárak rejtett értékeit, megkeresést intézett hozzám, hogy 
ezt a célt szolgáló köriratát a jánlanám egyházi levéltáraink illetékes főhatóságainak a 
figyelmébe, ami meg is történt. így a mi történelemkutatóink számára is ismertté és hoz-
záférhetővé válik egyes levéltáraink eddig ismeretlen és hozzáférhetetlen anyaga. 
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Az egyetemes névtárra vonatkozó szerződés tervezete a benyújtott formában 4. 
nem bizonyulván elfogadhatónak, még nem volt megköthető. Azon leszek, hogy ez az 
ügy ne húzódjék tovább, mert egyházi életünkben úgy hivatalos, mint nem hivatalos 
használatban erősen érezzük a névtár hiányát. 

A régi nyugdíjintézet vagyonának a kezeléséi a mult évi egyetemes közgyűlés vo-
natkozó rendelkezése alapján az egyetemes egyház vette át. Bejelentem, hogy az ezen 
határozatban foglalt rendelkezések végrehajtattak. 

A lelkészképzés ügyére térve át, annak kérdéskomplexumában sok jelentős ese-
ményről számolhatok be. A legelső és legfontosabb a kormánynak azon elhatározása, 
hogy beillesztette beruházási programmjába a fakultás építkezését. Ezzel kapcsolatban 
Sopron szab. kir. város, amely lelkészképzésünk ügyével szemben eddig is minden vo-
natkozásban a legmesszebbmenő megértést, előzékenységet és áldozatkészséget tanúsí-
totta, Sopronnak egyik legszebb terét lezáró hatalmas telket ajánlott fel a fakultás cél-
jaira. Ezzel teljesedésbe megy egyházunk régi óhaja: a lelkészképzés tudományos mun-
kája az ügy érdekeinek és méltóságának egyaránt megfelelő otthonban folyhat le. A kor-
mány elhatározásáról a vallás- és közoktatásügyi minisztertől hivatalos értesítést kap-
tam, amelyben az a kívánság jut kifejezésre, hogy az egyetemes egyház mondana le a 
theológiai fakultás alapítólevelében részére fenntartott azon jogról, hogy ,,a magyar ki-
rályi Erzsébet tudományegyetem meghallgatása után az ideiglenes területi különválás 
megszüntetésével a hittudományi karnak az egyetembe leendő területi bekapcsolását kér-
hesse és erre irányuló kérelme teljesíttessék". A miniszterhez intézett köszönő felterjesz-
tésemben azt az ideiglenes választ adtam, hogy ebben a kérdésben elnökileg nem foglal-
hatok állást, de kívánságát az egyetemes közgyűlés döntése alá bocsátom. Idevonatko-
zólag javaslat fekszik a közgyűlés asztalán. 

A fakultás belső kiépítése terén is haladást hozott ez az esztendő. Megtörtént a 
fakultás eddig be nem töltött VII. tanszékére, a vallástörténeti, vallásbölcsészeti és ke-
resztyén neveléstudományi tanszékre, a kinevezés. Dr. báró Podmaniczky Pál személyé-
ben nyert a fakultás ezen a tanszéken ú j tanárt. Külön említenem is felesleges, hogy a 
kinevezés körüli eljárás az alapítólevélben megállapított módozatok pontos betartásával 
folyt le. Dr. báró Podmaniczky Pál személyében, akit D. Raffay Sándor, püspök, több 
ízben fontos külföldi megbizatással ruházott fel, s aki e részben is értékes egyéniségnek 
bizonyult, olyan pozitív hitű, tudományos felkészültségű, nagy munkabírású és munka-
készségű erővel gyarapodott a theológiai kar, akinek működésétől áldást várhatunk. 
Örömmel jelenthetem továbbá, hogy a még betöltésre váró VIII. tanszékre, az újszövet-
ségi írásmagyarázat és a rendszeres theológia segédtudományainak tanszékére, is ki-
íratott a pályázat. 

Mulasztást követnék el, ha e helyütt hálával nem emlékezném meg a kultusz 
kormány messzemenő készségéről, amellyel az alapítólevélben vállalt kötelezettségeit 
teljesíti és az evangélikus lelkészképzés érdekeit előmozdítja. Ez a készsége arra a re-
ményre jogosít, hogy a jövőben sem zárkózik el egyházunk a fakultásnak az egyetem-
ből való kikapcsolásából folyó hátrányok megszüntetését célzó jogos és méltányos kíván-
ságainak a teljesítése elől. 

Hiszen készséget tapasztaltunk részéről a Theológusok Otthona építésének kér-
désében is. Az igénybevett állami kölcsön törlesztéséhez szükséges, régebben engedélye-
zett segélyt legutóbb évi 18,000 pengőre emelte fel. Az alapkövet ünnepély keretében 
személyesen tettem le, és az építés munkája, amint arról az illetékes bizottság jelentése 
fog beszámolni, annyira jutott, hogy az épület tető alá került, tavaszra vakolható és a jövő 
tanévre beköltözhető lesz. 

Isten segítségével remélem, hogy biztosítani tudjuk majd azokat az anyagi esz-
közöket is, amelyek az Otthon berendezéséhez és üzembehelyezéséhez szükségesek, kü-
lönösen, ha megmozdul egyháztársadalmunk és az egyház hivatalos berendezkedésének 
minden fokozatán meghozza áldozatát. Milyen üdvös lenne például, ha egy-egy egyház-
megye vállalná egy-egy szoba felszerelését, amely azután az illető egyházmegye nevét 
viselné. 

A fakultás köréből az a gondolat vetődött volt fel, hogy, miután a szeminárium 
Budapesten szándékolt felállítása a fenntartáshoz szükséges, egyházunk jelenlegi pénz-
ügyi teljesítőképességét messze meghaladó fedezet hiányában mindeddig nem bizonyult 
keresztülvihetőnek, célirányos lenne a szeminárium kérdését ideiglenesen az Otthon ke-
retében a fakultási képzéssel párhuzamosan oldani meg. Hivatkozás történik e részben 
arra is, hogy a fakultás szemeszterei belátható időn belül nyolcról tízre emeltetnek fel, 
amikor is a szeminárium egy hatodik tanulmányi év beillesztését jelentené. Az ezen kér-
désben való döntés feladata az egyetemes közgyűlésre vár. 

Azzal tisztában kell lennünk, hogy a szeminárium felállítása sokkal nagyobb költ-
séget igényel, mint azt az eszme felvetődésekor gondoltuk. A theológusok létszáma év-
ről évre növekszik. A folyó szemeszterre már 108 hallgató iratkozott be a fakultásra, az 
elmúlt tanév első szemeszterének 92, második szemeszterének 89 hallgatójával szemben. 

3 
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Ez a létszámszaporulat a tandíj, vizsgadíj, lakás- és élelmezési segély összegének 
megállapításánál is lehetőleg figyelembe veendő, amit egyébként a fakultás és az otthon 
vezetősége egyértelműen kér, tekintve, hogy a theológusok túlnyomó többsége teljesen 
vagyontalan szülők gyermeke és továbbtanulásra többnyire semmit, vagy a legjobb eset-
ben is csak nagyon keveset tud áldozni. 

Ez okból különös hálával kell fogadnunk a Gusztáv Adolf Egylet nagylelkű jó-
indulatát, amellyel ismét több, tanulmányait Németországban folytatni kívánó ifjúnak 
adott ösztöndíjat, akiknek egyébként én is folyósítottam nrészben ösztöndíjat, részben 
utazási segélyt. A külföldi ösztöndíjak ügyének állásáról az illetékes egyetemektől be-
szerzett nyilatkozatok alapján sikerült tájékozódnom. Sajnos, azoknak csak egynéhánya 
reprezentál ma számottevő értéket. Itt képezze hálás megemlékezésem tárgyát az ameri-
kai testvérek áldozatkészsége is, amellyel 1000 dollárt juttattak nekünk részben kötött 
célra, amelynek legnagyobb része — kisebb része más személyi és dologi segélyekre hasz-
náltatván fel — a szeminárium, a Theológusok Otthona és a theológusok élelmezésének 
céljaira fordíttatott. 

A theológusok létszámának állandó növekedése az előbb említetteken kívül más 
szempontból is magára kell hogy vonja a hivatalos egyház figyelmét. A theológusok mai 
létszáma ugyanis a nyugdíjintézet taglétszámának 34% -át teszi ki. Tehát néhánv esz-
tendő alatt nagyobb a termelés, mint az össz-szükséglet. Ha már most számba vesszük 
azokat a nehézségeket, amelyekkel ma nem csupán lelkészi, de még segédlelkészi állá 
sok kreálása is jár, ilyen létszámnövekedéssel szemben csak aránytalanul kisebb állás-
szaporulatra lehet számítanunk. Nyugdíjazás alapján pedig a jövőben annál kevesebb ál-
lás üresedik, mivel az ú j nyugdíjintézet szabályrendelete szerint a negyvenéves szolgálat 
betöltése önmagában még nem adja meg a nyugdíjbavonulás jogát, hanem arra negy-
ven évi szolgálat után is csak a munkaképtelenség beállása jogosít. Félő, hogy, ha a vég-
zett theológusok közül néhány az elszakított területeken helyezkedhetik is el, a munka-
nélküliség ilymódon a lelkészi státusba is beköszönt, ami pedig semmikép sem mond-
ható kívánatosnak. Amíg tehát egyfelől igen örvendetes jelenség, hogy sok a theológus. 
másfelől ok a meggondolásra. Örvendenék, ha ezt a körülményt az ifjúság kedvező 
lelki átalakulásának a javára írhatnám, attól tartok azonban, hogy a könnyen kitanulás 
és a könnyen, biztosan tekintélyes állásban való elhelyezkedhetés reménye teszi sokak 
számára a lelkészi pályát kívánatossá. A „hogyan" megfontolás tárgyát kell hogy ké-
pezze, de valamiképen mindenesetre módját kell ejteni, hogy az ifjúság lelki hajlama és 
erkölcsi arravalósága is vizsgálat tárgyát képezze a theológiai pályára való bocsátás előtt, 
és a tudományos felkészültség értékelése is szigoríttassék a vizsgálatoknál. 

Ezt a kérdést melegen ajánlom a Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlésnek komoly 
megfontolásra. 

Kifejezést óhajtok ezúttal is adni hálás köszönetemnek a szíves készségért, amely-
lyel Kapi Béla és D. Raffay Sándor, püspökök, a theológiai vizsgákon szívesek voltak az 
egyetemes egyház képviseletét ellátni. Geduly Henrik, püspök, elnöktársamat pedig azért 
illeti köszönet, hogy a lelkészképesítési szabályzat tervezetét elkészítette. Hogy ez a 
szabályzat minél tökéletesebb legyen, abban szívesen fáradozott a theológiai kar is, 
amely egyébként, mint testület és minden egyes tagjában külön-külön is, a legnagyobb 
buzgóságot és előzékenységet tanúsítja az egyetemes egyházzal szemben, nemcsak a lel-
készképzéssel szorosan összefüggő, de minden egyéb közegyházi kérdésben is. Hálásan 
e m l é k e z e m m e g itt a r ró l a meleg fogadtatásról, amelyben a kar és az ifjúság részesített, 
amikor gróf Klebelsberg Kunó, vallás- és közoktatásügyi miniszter, díszpolgári okleve-
lének átadása alkalmából Sopronban megjelentem. E helyen adózom köszönettel a mesz-
szemenő jóindulatért és a fáradhatatlanságért is, amellyel a miniszter minisztériuma 
államtitkárával és egyetemi ügyosztályának vezetőjével együtt kíséretemben a Theoló-
gusok Otthona telkét megtekintette mindazokkal a telkekkel együtt, amelyek a fakultás 
építkezésével kapcsolatban az illetékes helyi tényezők részéről kombinációba vétettek. 

A fakultáson a folyó tanévvel dékánváltozás állt be. D. dr. Pröhle Károlv, man-
dátuma lejárván, megvált tisztségétől, és helyét dr. Kiss Jenő foglalta el. Mind a távozó, 
mind a hivatalba lépő dékán között és közöttem szívélyes iratváltás folyt ebből az al-
kalomból. Nem mulasztottam el D. dr. Pröhle Károlynak köszönetemet fejezni ki az 
egyetértésért, amelyre mindég minden kérdésben törekedett és dr. Kiss Jenő ú j dékánt hi-
vatalában bizalommal köszönteni. Sajnálom, hogy a fakultás megnyitásán külföldi utam 
miatt nem vehettem részt és csak távirati üdvözlést küldhettem. 

D. dr. Pröhle Károly prodékán, — ez sem maradhat említetlenül — abban a ki-
tüntetésben részesült, hogy meghívást kapott a helmstetti theológiai konferenciára tu-
dományos előadássorozat tartása céliából. A tisztesség, amelyet ott aratott, személyén 
keresztül a magyar evangélikus egyházat is érte. Figyelmet és elismerést érdemel egyéb-
ként általában a fakultás összes tanárainak tudományos és egyházépítő munkássága is. 

A theológiai ügyek után az általános tanüggyel kívánok foglalkozni. Az e téren 
folyt munkáról a tanügyi bizottság jelentése és előterjesztései adnak a közgyűlés során 
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bővebben számot. Itt a kérdéskomplexum egyes elvi jelentőségű részein kívül inkább 4. 
csak olyan vonatkozású eseményekre terjeszkedem ki, amelyekben nekem közvetlen 
szerep jutott. 

A középiskolai tanulóifjúság hitbuzgóságának és egyházhüségének ápolása t e rén 
nagy haladást tapasztalhatunk. Méltánylást érdemlő tevékenységet lejt ki ezirányban a 
budapesti vallástanári kar, amelynek rendezésében évről-évre megismétlődő alkalmai a 
csendes lelki elmélyülésnek eseményszámba mennek. Nem hagyható itt említés nélkül 
középiskoláinknak, de különösen is a dunántúli egyházkerület középiskoláinak ugyan-
ezen célra törekvő munkássága sem. Az az átalakulás, amelyet az annyi káros befo-
lyásnak kitett ifjúság lelki életében ettől a munkától várunk, míg egyfelől, úgy remé-
lem, teljesedésre segíti azon óhajunkat, hogy iskoláink a mult értelmezésében fokozott 
mértékben legyenek necsak nevükben, de szellemükben is evangélikussá, másfelől biz-
tosítja olyan evang. középosztály kitermelését, amelyre bízvást építhetjük fel egyhá-
zunk jövőjének a reménységét. Ennek a célnak szolgálatában áll az Algőver Andor, val-
lástanár, szerkesztésében újra megindult „Ifjú évek" című ifjúsági folyóirat is, amelynek 
néhány nappal ezelőtt megjelent, első száma nagy várakozásokra jogosít. 

Kiemelkedő jelentőségű esemény középiskolai tanításunk mult évi történetében, 
hogy az aszódi reálgimnáziumot a bángai egyházkerület átvette és a köze l jövőre terv-
bevette számára modern épület emelését és vele kapcsolatban internátus létesítését. 

Tanáraink szaktudásának fejlesztése, tapasztalataik kicserélése és egységes szel-
lem kialakulása érdekében nagy szolgálatokat tesz a Prot. Tanügyi Szemle, amelyet is-
mételten segéllyel támogattam. 

A mult évi egyetemes közgyűléstől vett meghatalmazás alapján az illetékes püs-
pök előterjesztésére igazgatókká neveztem ki dr. Szigethy Lajos, Mikola Sándor és Bolla 
Lajos tanárokat. Bizonyos rendszert kellene ebben létesíteni és a többi egyházkerületek 
részéről is alkalmat kellene nyernem az ilyen elismerésre különösen rászolgált tanárok 
igazgatókká leendő kinevezésére. 

A tanítóképzés egyetemesítésének rég vajúdó ügyében a legutóbbi egyetemes köz-
gyűlésen megtörtént az első érdemleges lépés, miután a bányai egyházkerület felaján-
lotta átvételre a szarvasi tanítónőképző-intézetet az egyetemes egyháznak. Ez a felajánlás 
annak idején nem hozatott a tanítóképzés általános egyetemesítésével kapcsolatba. Az 
egyetemes közgyűlés e tárgyban kiküldött bizottsága olyan megbízást kapott, hogy az át-
vételt, a jelen kögyűlés jóváhagyását előfeltételezve, esetleg véglegesíthesse is. A szarvasi 
tanítónőképzőintézet igazgatója szerződéstervezetet készített, amelyet a bizottság a tavasz 
folyamán megtartott ülésében tárgyalás alá vont. Miután azonban a bizottság megálla-
pítása szerint a tanítónőképzőintézet vagyonának és az általa élvezett kedvezményeknek az 
állaga és jogi természete tisztázást igényelt főkép abban a vonatkozásban, hogy az inté-
zetnek a bányai egyházkerülettől leendő elcsatolása és esetleges Szarvasról való elköl-
töztetése esetén mi marad abból és mi nem az intézet birtokában, illetve élvezetében, mi-
vel továbbá a bányai egyházkerület püspöke részéről oly értelmű nyilatkozat hangzott 
el a bizottság ülésén, mintha a kerületnek szándékában állana átadás esetén az intézet 
által jelenleg elfoglalva tartott főépületéből annak kiköltözését kívánni, ami pedig az 
átvétel lehetetlennétételével egyértelmű, a bizottság felkérte dr. Mikler Károlyt az ügy 
egész anyagának beható tanulmányozására és véleményes javaslattételre. Dr. Mikler 
Károly megbízatásával kapcsolatban közvetett kérdésemre azt a közvetett jelentést tette, 
hogy mivel a bányai egyházkerület az intézetet már nem szándékozik átadni, a kérdés 
tárgytalanná válik. Az ezidei bányai egyházkerületi közgyűlés e tárgyban hozott határo-
zatából arról értesülök, hogy a kerület tényleg megváltoztatta az átadásra irányuló szán-
dékát. A kerületi közgyűlési határozatba azonban bizonnyal sajnálatos félreértésből olyan 
kitétel került bele, mintha az egyetemes egyház az átvételt maga sem szorgalmazta 
volna. Ez természetesen nem fedi a tényállást, aminthogy nem is fedheti, mert követke-
zetlenség lett volna az egyetemes egyház részéről, amely évek óta napirenden tartja a 
tanítóképzés egyetemesítését, hogy, mikor annak irányában az első elvi jelentőségű gya-
korlati lépés befejezés előtt áll, még pedig hivatkozott közgyűlési határozat alapján, el-
tekintsen a keresztülvitel szorgalmazásától. Erre egyébként sem nekem, sem a kiküldött 
bizottságnak jogunk sem lett volna. A bányai egyházkerület megváltozott elhatározása 
az egyetemes közgyűlést befejezett helyzet elé állítja, amelyet sajnálattal tudomásul kell 
vennünk. Kifejezetten meg kell azonban állapítanunk, hogy az egyházkerületi közgyű-
lés jegyzőkönyvének az egyetemes egyház eljárására vonatkozó, bizonnyal sajnálatos 
félreértésből származó kitétele a tényállásnak nem megfelelő. 

.4 miskolci tanítóképzőintézet építkezésének céljaira a tiszai egyházkerület által 
elnyerni óhajtott törlesztéses állami hozzájárulás biztosításában közremunkálván, öröm-
mel jelenthetem, hogy e célra évi 7000 pengő engedélyeztetett, és ezáltal az építkezés ke-
resztülvihetővé vált. 

Az elemi iskolai oktatásban n a g y nehézségeke t okoz a németnyelvű tankönyv 
hiánya. Annak rég sürgetett kiadása anyagi és más természetű nehézségeken és az állami 
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4. tankönyvbírálóbizottságnak a meglévő kézirattal szemben alkalmazott nem kedvező bí-
rálatán mindeddig hajótörést szenvedett. Az egyházi közvélemény várakozással tekint az 
ügyben hozandó döntés elé, lévén ez a kiadás a felekezeti népoktatás köréből közgyűlé-
sünk asztalán fekvő ügy komplexumnak ezidőszerint talán a legfontosabb része. 

A másik nem kis jelentőségű probléma, amely az elemi oktatást általában foglal-
koztatja, a filmoktatás ügye. A modern technikának ez a vívmánya a népoktatás terén 
kétségkívül gazdag áldással értékesíthető. Természetesen azonban nagy körültekintést 
igényelnek a bevezetés módozatai és az oktatás anyagának megválasztása egyaránt. 

Minden fokozatú felekezeti oktatásunk és a minden fokozatú és jellegű intézetek-
ben folyó vallástanítás egyik legégetőbb kérdésének nézetem szerint az egyházi énekta-
nítás kérdése minősül. Ha meggondoljuk, hogy az egyházi ének tulajdonkép Luther vív-
mánya, s hogy az éneklő egyház jelzőt éppen a mi egyházunk vívta ki a maga számára, 
továbbá, ha figyelmet szentelünk annak a nagy erőnek, amely az egyházi énekben rej-
lik, nem fájlalhatjuk eléggé azt a szomorú állapotot, amelyet egyházi énekügyünk felmu-
tat. A magyar nép énekeskedvű nép. Annál fájdalmasabb és jogosabb szemrehányást 
magában rejtő az a kényszerű megállapításom, hogy nincsen egyetlen egy egyházi éne-
künk sem, amelyet könyv és kíséret nélkül ugyanarra a dallamra és ugyanazzal a szö-
veggel tudnánk énekelni. Ennek a sajnálatos körülménynek a magyarázata feltétlenül 
énektanításunk fogyatékosságában keresendő. Akkor is, ha azzal a ténnyel hozzuk ösz~ 
szefiiggésbe, hogy sok kántorunk kénye-kedve szerint játssza, forgatja ki az eredeti, a vi-
lág énekirodalmának is gyöngyeit képező és századok hagyományai által megszentelt 
chorálmelódiákat. Mert mi más ennek az oka, ha nem helytelen énektanítási rendsze-
rünk még a kántorképzés terén is. Keresnünk kell az orvoslás módját és meg kell azt ta-
lálnunk, mert különben abban a bűnbe esünk, hogy elherdáljuk atyai örökségünknek 
drága értékeit. A hitoktatókra tekintünk ennél a kérdésnél, mert a kántorképzés hiva-
tásos irányítóié után elsősorban az ő munkájuktól várható a bajon való segítés. 

Ha már a hitoktatókról szólok, lehetetlen nagy szomorúsággal meg nem állapíta-
nom, hogy az önálló hitoktatói kar nemcsak, hogy képzettségének meg nem felelő, de 
még a legszűkösebb megélhetést is alig biztosító, nyomorúságos anyagi helyzetben síny-
lődik. Miután a helyzet szanálása érdekében eddig tett felterjesztések semmiféle ered-
ményt sem hoztak, a református testvéregyházzal egyetértve, együttesen, tehát nagyobb 
nyomatékkal és biztosabb eredmény reményével kell érdekükben fellépnünk. 

Röviden megemlítem, hogy a kiküldött iskolalátogatók több iskolánkat megte-
kintették, tanulmány tárgyává téve azokban az oktatás és nevelés munkáját . 

Örvendetes tudomásul szolgálhat, hogy Tanítóegyesületünknek sikerült felállíta-
nia és megnyitnia Révfülöpön az evang tanítók üdülőházát. Gyűjtsön abban sok tanító 
ú j erőt hivatásának szép munkájára. 

Az evang. tanügynek egy áldott emlékezetű pártfogójával, néhai gróf Teleki Jó-
zsef né Roth Johannával szemben leróta ez évben az egyetemes egyház dr. Hittrich Ödön, 
főigazgató, kezdeményezésére a kegyelet adóját. A nagyasszony az evang. tanulóifjúság 
részére annak idején fejedelmi ajándék számba ment százezer forintos ösztöndíj-alapít-
ványt tett. Az ugyancsak általa épített sziráki templom falába márványemléktáblát he-
lyeztettem el, amelynek leleplezési ünnepélyén az emlékbeszédet dr. Hittrich Ödön tar-
totta, és én is kegyeletes szavakkal áldoztam a nagyasszony emlékének. Az ünnepélyen 
vezetésem mellett egyházunk több vezetőíerfián, a vármegye és a család képviseletén 
kívül a helyi egyház hívei is szép számban vettek részt. 

Egyházunk nagy fiának, Böhm Károly tanárnak, a kegyelet dr. Szigethy Lajos 
kezdeményezésére és bőkezű áldozatkészségéből, amellyel egy irodalmi munkájának 
jövedelmét e célra felajánlotta, emléktáblát állíttatott, amelynek leleplezésén dr. 
Mágócsy-Dietz Sándor, egyetemes tanügyi bizottsági elnök, volt szíves képviselni. Ta-
náregyesületünk felkérésére a közmunkák tanácsánál szót emeltem, hogy a főváros 
egyik utcája a nagy magyar filozófusról, Böhm Károlyról, neveztessék el. A szarvasi fő-
gimnázium volt nagynevű tanára, Benka Gyula, mellszobrának leleplezésekor másirá-
nyú elfoglaltságom miatt csak üdvözlő távirat formájában adhattam kifejezést lélekben 
való jelenlétemnek. 

Mint főiskolai internátus-ügy, a tanügyi kérdésekhez csatlakozik a Luther-Ott-
hon ügye. 

Működéséről az otthon-bizottság számol be. Itt is megemlítendőnek vélem azon-
ban, hogy a kultuszkormány Vidovszky Kálmán békéscsabai reálgimnáziumi vallásta-
nárnak a Luther-Otthon igazgatói tisztére szándékolt állandó alkalmazásával kapcsolat-
ban a legmesszebbmenő jóindulatot tanúsítja. Ez alapon remélhető, hogy a kérdést a leg-
közelebbi napokban az egyház külön rendszeres anyagi megterheltetése nélkül úgy old-
hatjuk meg, hogy ez a rátermett férfiú állandóan megmaradhat a Luther-Otthon élén. 
Ide tartozik ánnak megemlítése is, hogy a Luther-Otthon keretében a volt igazgatói la-
kás átalakítása kapcsán a vidéki püspökök számára lakószobákat létesítettünk. A közös 
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fogadó, valamint a rangban legidősebb püspök, mint egyetemes közgyűlési egyházi elnök, 4. 
szobája berendezésének a kiegészítése az egyetemes egyház költségén történt. 

Rátérek ciz-egyetemes egyház missziói munkájára, amely az elmúlt évek csapásán 
haladt. Kuthy Dezső vezetése mellett rendszeresen résztvettek abban Abaffy Gyula, dr. 
Helle Ferenc és Hamvas József, legutóbb bekapcsolódott Böhm János, ny. tanár, is, és 
egy-egy alkalommal szívesen vállaltak szolgálatot Erőss Gyula, Farkas Győző, Mezei Jó-
zsef, Szabó Aladár, Tomcsányi László és Yidovszky Kálmán. A missziói munka színtere 
ezidén is a tiszai egyházkerület által az egyetemes egyháznak gondozásra átadott Szol-
nok volt, valamint a bányai egyházkerület két missziói pontja, Monor és Vecsés. Szolno-
kon a lefolyt évben templomépítési mozgalom indult meg nagy lendülettel, Vecsésen 
gyülekezeti ház építésében fáradoznak a hívek, Monoron pedig ugyancsak templomépí-
tés gondolatával foglalkoznak. Mind a három helyen rendszeres hitoktatás is folvik, és 
a gyülekezeti élet halad az önálló egyházközséggé alakulás útján. 

Bár nem közvetlenül az egyet, egyház szolgálatában fejti ki, itt is elismerést érde-
mel Draskóczy Lajos ny. theol. akad. dékán buzgó missziói munkája, amelynek ered-
ményekép Komáromban önálló egyházközség alakult. Dicséretes dolog, ha valaki még 
nyugalomban is ilyen fáradhatatlanul tevékenykedik az egyház szolgálatában. Az ilyen 
munkáról íme nem is marad el az áldás! 

Gondoskodásom tárgyát nemcsak Monor, Vecsés és Szolnok ellátása képezte. 
Amint arról a külföldi összeköttetésekről szóló jelentés beszámol, az abbázia-fiumei helyi 
gyülekezetek és fürdővendégek lelki gondozásáról is intézkedés történt, mégpedig közvet-
lenül az egyetemes egyház részéről a húsvéti ünnepek alkalmából, a nyár folyamán pe-
dig az éppen ott tartózkodó Blatniczky Pál esperes, szíves szolgálatkészsége útján, míg a 
hamburgi kikötőn keresztül kivándorlók lelki ellátása céljából Wiczián Dezső, buda 
pesti vallástanár, egyetemes megbízással négy hónapot töltött a hamburgi kikötőben. A 
balatoni fürdőélet nagy fellendülésével kapcsolatban különös jelentőséget tulajdonítok 
a balatoni missziónak, amelynek céljaira a dunántúli egyházkerületnek 500 pengő se-
gélyt bocsátottam rendelkezésére. Tettem ezt abban a meggyőződésben, hogy ezzel egye-
temes érdekű és egyben az egyetemes egyház feladatkörébe is tartozó ügyet támogatok. 

A misszió kiválóan hathatós eszközének bizonyult a rádió. Az evangélikus rádió-
istentiszteleteknek az a rövid mult is, amelyre visszatekinthetnek, jó nevet, nagy meg-
becsülést és lelkes, áhitatos hallgatóságot biztosított nemcsak hazánkban, nem is csupán 
az evangélikus egyház hívei, de más felekezetű honfitársaink körében, sőt csonka orszá-
gunk szűk határain túl is. Őszinte elismerés és hála illeti az egyetemes egyház részéről 
mindazokat, akik a rádióistentiszteletek szolgálatát buzgón, lelkesedéssel végezték. 

A missziói munkának egy igen fontos terén fejt ki elismerésreméltó, általam 
anyagi segítséggel is támogatott munkát a székesfővárosban Szuchovszky Gyula, vallás-
tanár, aki a Budapesti Protestáns Iparosképző Egylet kebelében vállalva titkári tisztet, 
esztendők óta az abban tömörült iparosság misszionálására szenteli erejét és ezt az ön-
képzőegyletet valóságos belmissziói egyesüléssé változtatta. 

Országos vonatkozásban a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetsé-
gének evangélikus ága vállalta az iparos ifjúság evangelizálásának feladatát. Az egyház-
kerületek a titkári teendők végzésére evangélikus lelkészt alkalmaztak. Egyetemes egy-
házi részről, amint azt már jelentettem a multévi egyetemes közgyűlésnek, egy misszioná-
riusi congruát bocsátottam az állás fenntartásához rendelkezésre és ez év elején havi 170 
pengőre egészítettem ki az alkalmazott lelkész javadalmának egyetemes egyházi hozzá-
járulását. A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetségének evangélikus ágát az-
zal is támogattam, hogy részére segélyt, majd előleget utalványoztam és az evangélikus 
ág elnöke részére angliai tanulmányútjával kapcsolatban némi segélyt utaltam ki. 

Sajnálattal látom, hogy, legalább is az én tudomásom szerint, lelkészi karunkban 
nincsen olyan egyén, aki a munkássággal, vagy a földmunkásokkal, vagy a gyári munká 
sokkal való különös foglalkozást tekintené életfeladatának. A mai élet társadalmi harcá-
ban ez olyan hiány, amelynek pótlásáról feltétlenül gondoskodnunk kellene. Kell, hogy 
ennek a munkának is legyen, hogy ezt a kifejezést használjam: specialistája lelkészeink 
sorában. Ha valaki erre a munkára elhivatást érezne, az egyetemes egyháznak, úgy 
vélem, eminens közegyházi érdekből erkölcsi és a lehetőséghez képest a legmesszebbmenő 
anyagi segítséget is kellene nyújtania az illető számára, hogy magát ebben az irányban 
idehaza és külföldön is céltudatos előkészüléssel minél tökéletesebben kiképezhesse. 

Misszióról szólva, meg kívánok emlékezni a norvég misszió buzgó vezetőjének, 
Johnson Gisle lelkésznek, csendben, de annál nagyobb eredménnyel végzett munkájáról 
is, amely az élő és a nyomtatott szó erejével sok lelket hódít meg hazánk fővárosában az 
istenországa számára. 

Sajnos, a multévi egyetemes közgyűlés azon felterjesztése, amely az igazságügyi 
k o r m á n y t ó l országos evangélikus börtönmissziói állás szervezését ké re lmez te , n e m h o z t a 
meg az óhajtott eredményt. Ezt a kérdést állandóan felszínen kell tartanunk. A börtön-
gondozás szakszerű vezetésében és irányításában nagy jelentősége lenne ezen állás meg-
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. szervezésének, és egyben a Protestáns Patronage is szakembert nyerhetne meg titkárul az 
országos börtönmisszionárius személyében. Itt említem meg, hogy a fogházmissziói vasár-
nap eddig több, mint 800 pengőt kitett offertóriuma bizonnyal nagy áldással volt fel-
használható. 

Több missziói vonatkozású személyi és dologi segélyt tettem folyóvá, amire és, 
amint általában a missziói kiadások fedezésére, a fedezetet jórészben a Gusztáv Adolf Egy-
let egyetemes egyházunk szórványgondozási céljaira nyújtott 3000 márkás segélye és az 
amerikai testvérek adományának egy része képezte. Két kis egyház számára oltárterítőt 
engedélyeztem, kettőnek pedig úrvacsorai készletét egészítettem ki. A szarvasi Luther-
árvaháznak 500 pengő segélyt utalványoztam. Több helyütt osztattam szét építőiratokat, 
különösen a karácsonyfa-ünnepélyek alkalmából. A Kanadába szakadt magyar evan-
gélikus hívek vallásos iratokkal való ellátására is juttattam egy nagyobb nyomtatvány-
küldeményt. A Bethlen-Szövetség számára kinyomattam a reformációi emlékünnepély al-
kalmára Luther énekét. Az egyetemes egyház imatermét, amelyet a pesti magyar egyház 
istentiszteleti és vallástanítási célokra rendszeresen használ, több ízben átengedtem kü-
lönböző vallásos célú összejövetelek rendezésére. 

A Gyámintézet működéséről külön jelentés számol be s az nem is tartozik szoro-
san a missziói munka körébe, mégis, miután valójában missziót tölt be egyházunk életé-
ben és szegény egyházak anyagi megsegítésével a misszió ügyének is szolgálatokat tesz, itt 
emlékezem meg róla. Teszem ezt a hála és elismerés hangján, amely ennek az áldott in-
tézménynek méltán kijár. 

Hiányos lenne jelentésem, ha nem foglaltatnék benne a Luther Szövetségről való 
megemlékezés is, amely szintén külön jelentésben számol be munkájáról. Különös 
méltánylást érdemel az az áldásos munka, amelyet a Szövetség minap lefolyt konferen-
ciáján végzett. 

A missziói munka terén ez évben is esemény volt Kapi Béla, püspök, belmissziói 
munkaprogrammjának a megjelenése. Dicséretes szerep jut itt egyházi lapjainknak is, 
amelyek közül a már több ízben említetteken kívül ezúttal különösen a ,,Jöjjetek énhoz-
zám" című belmissziói lapot és a miskolci hittestvérek nagyon ráillő című lapját, az 
„Örömhírt", óhajtom megemlíteni. Mint nehéz küzdelmek között is szívós kitartással 
megálló s a szekták felburjánzásának sok helyt gátat vető lap, igényt tarthat még külön 
megemlítésre a „Christlicher Hausfreund" is. Soproni tartózkodásom alkalmából alkal-
mat nyertem a „Gotthold" kiadóhivatalának meglátogatására. E helyütt is elismerésem-
nek adok kifejezést az ott tapasztaltak felett. Az Abaffy Gyula kiadásában megjelenő ün-
nepi szórványprédikációk áldásos hatása sem maradhat említés nélkül. A sajtóoffertó-
rium, amelyet lapjaink között szétosztottam, szép eredményt hozott. A bibliavasárnap 
offertóriuma szintén, nagyban előmozdítva a Bibliatársulat nemes munkáját . 

Általában itt emlékezem meg az egyházunkban folyt, az utóbbi időben nagyobb 
lendületet vett irodalmi munkásságról is. Kiváltképen és elsősorban Kapi Béla, püspök 
imakönyvének a megjelenéséről, amely sok Istent kereső lélek számára mutatja meg az 
Isten szívéhez vezető utat, továbbá D. Raffay Sándor püspök azon korszakos tényéről, 
hogy lefordította az Újtestamentomot magyarra. A szakértők által kiválóan sikerültnek 
minősített ú j Üjtestamentom-f ordítás értesülésem szerint tavaszra elhagyja a sajtót. D. 
Kovács Sándor, mint a Luther-Társaság főtitkára, különös elismerést érdemel nemcsak 
a Luther-Társaság kiadványainak a megjelentetéséért, de azért a buzgó és eredményes 
munkáért is, amellyel a felügyelete alatt álló könyvkereskedés útján az építő irodalom 
számára olvasótábort teremt. Lehetetlen minden műről, amivel egyházi irodalmunk ez 
évben gazdagodott, külön emlékeznem meg. Csak azokat említem meg, amelyekről köz-
vetlen tudomást szereztem s amelyeknek megküldésével szerzőik engem megtiszteltek. Az 
aktuális világnézeti harcban a lutheri gondolatnak nagy szolgálatot tett D. Szeberényi 
Lajos Zsigmond esperes, „Luther, vagy Loyola" című műve. Megemlítem dr. Csengődy 
Lajos „A lélek halhatatlansága", Papp Ferenc „A szellem megváltója" és Pass László 
„Ne felejts el élni" című munkáját. Külön említést érdemel Beliczáné Okolicsányi Éva 
„Andriska meséi" című mesekönyve, amelynek minden egyes meséje értékes valláser-
kölcsi magvat rejt magában és vet el a gyermeklélek fogékony talajába. 

Mint irodalmi vállalkozást, sorozom jelentésemnek e részébe a Protestáns Iro-
dalmi Társaságnak azt a kivitelre érdemes tervét, hogy forráspublikációkat ad közre. 
Amennyire sajnálom, hogy az egyetemes egyház nehéz anyagi helyzetében erre a nagy-
jelentőségű vállalkozásra nem tudtam a kért segélyt kiutalni, annyira kívánatosnak tar-
tom, hogy az egyetemes egyház anyagi helyzetének javulásával ennek a vállalkozásnak 
az anyagi támogatását néhány évre költségvetésébe rendszeres tételként beillessze. 

Mielőtt rátérnék azoknak az örvendetes és gyászos alkalmaknak a felsorolására, 
amelyeknek kapcsán egyházunk együttörvendezését, vagy fájdalmát.kifejezésre juttat-
tam, bejelentem, hogy abban az osztatlan örömben, amellyel a Kormányzó Űr ő főmél-
tósága kormányzóságának nyolcadik évfordulóját az egész ország ünnepelte, az egyete-
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mes egyház együttérzését is kifejezésre juttattam, feliratban terjesztve Ö főméltósága 4. 
elé az egyetemes egyház hódolatteljes üdvkívánatait. 

Egyházunk életében is több kedves évfordulót hozott a lefolyt esztendő. Ez évben 
ülte meg egyházunk nesztora, báró Prónciy Dezső, tb. egyetemes felügyelő 80. születés-
napját. Azok az elévülhetetlen szolgálatok, amelyeket ez az Istentől különösen gazdag 
kegyelmi ajándékokkal elhalmozott, kivételes egyéniség egyházunknak több, mint egy 
emberöltőn át teljesített, hivatalos és szívem szerinti kötelességemmé tette, hogy őt az 
egyetemes egyház küldöttsége élén acsai kastélyában felkeressem, tolmácsolva előtte az 
egyetemes egyház tiszteletét és ragaszkodását és további életére az Isten gazdag áldását 
kérve. Az üdvözlésemre elhangzott meleghangú válaszból örömmel állapíthattam meg, 
hogy változatlan érdeklődéssel viseltetik egyházunk ügyei iránt. Koronázza az Isten mun-
kában és eredményekben gazdag életét békés, boldog esztendők sokaságával. Geduly 
Henrik, püspök, szeretve tisztelt, megértő elnöktársam, ez évben töltötte be lelkészi mű-
ködésének 40. esztendejét. Ebből a jeles alkalomból őt a Kormányzó Űr Ő főméltósága 
előterjesztésemre teljes elismeréssel tüntette ki. Nem mulasztottam el a tiszai egyház-
kerület ebből az alkalomból megtartott ünnepi közgyűlésén, Nyíregyházán személyesen 
résztvenni, átadva az ünnepeltnek a kormányzói kitüntetést és az egyetemes egyház őszinte 
áldáskívánságait. Hadd fejezzem ki ez alkalommal is azt a szívből fakadó jókívánságot, 
hogy a kegyelem Istene áldja és őrizze meg elnöktársamat továbbra is, még sok esztendőn 
át egyházunk és nemzetünk javára, teljes munkabírásában, zavartalan egészségben. D. 
Rciffay Sándor, bányakerületi püspök, püspöki működésének 10. évfordulóját ünnepelte. 
Ugyanabban az időben Londonban tartózkodván, sajnálatomra nem jelenhettem meg 
személyesen az egyházkerületi közgyűlésen, de onnan üdvözlő iratban és táviratban kö-
szöntöttem őt, képviselésemre dr. Szelényi Aladár egyetemes főjegyzőt kérve fel. Dr. lán-
dori Kéler Zoltán, egyházkerületi felügyelő ezen minőségében ugyancsak 10 esztendős 
működésre tekintett vissza ez évben. Ennek, valamint súlyos betegségéből való felépü-
lésének alkalmát felhasználtam arra, hogy a kerületi közgyűlésen szándékolt megjelenés-
ben akadályoztatván, őt táviratban üdvözöljem. Kapi Béla, dunántúli püspök, győri lel-
késszé választatván, székhelyét oda tette át. Mivel beiktatása ugyancsak londoni tartóz-
kodásom idejére esett, dr. Rásó Lajos, egyetemes, ügyészt kértem fel a képviselésemre, a 
püspököt pedig Londonból írásban és táviratban köszöntöttem. 

A Kormányzó Űr Ő főméltósága magas kitüntetésben részesítette Sárkány Béla, v. 
esperest és Csővári Géza lelkészt. Miután, mint egyetemes törvényszéki bírák, mindket-
ten buzgó munkásai egyetemes egyházunknak, ez alkalomból őket is egyházunk elisme-
rése és jókívánsága illeti. A budapesti egyházmegye felügyelői tisztségére dr. Mikler Ká-
roly, egyetemes törvényszéki bíró, választatott meg. Beiktatásán, annál is inkább, mi-
után évekkel ezelőtt általam betöltött hivatalt foglalt el, résztvettem és őt üdvözöltem. 
Bendl Henrik, egyetemes pénztáros, magyar királyi kormánytanácsossá neveztetett ki. 
Egyházunk ezen érdemes tisztviselőiének személyében erre minden tekintetben méltó 
egyént ért a magas kitüntetés. Azzal az őszinte örömmel, amelyet egyházunknak ez a me-
legszívű barátja megérdemel, köszöntöttem dr. Tóth Istvánt, a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium protestáns ügyosztályának vezetőjét, h. államtitkári kinevezésének örven-
detes alkalmából. Üdvözöltem Serédi Justin ián bíboros hercegprímást a prímási szék 
elfoglalása, Antal Géza, ref. püspököt pedig 40. éves lelkészi jubileuma alkalmából. Üd-
vözlő iratot intéztem az unitárius egyházhoz, ú j főgondnokának megválasztásával kap-
csolatban. Üdvözlőirattal köszöntöttem dr. Wekerle Sándort pénzügyminiszterré, dr. Da-
rányi Kálmánt miniszterelnökségi, Gömbös Gyulát honvédelmi miniszteri államtikárrá 
való kinevezése, dr. Sztranyavszky Sándort pesterzsébeti egyházközségi felügyelői beikta-
tása, dr. Pesthy Pál minisztert és dr. Petri Pál államtitkárt legmagasabb kitüntetése, dr. 
Nendwich Andor pécsi polgármestert díszdoktori kinevezése, vitéz dr. Simon Elemér fő-
ispánt és dr. Thurner Mihály polgármestert, mint egyházunknak, különösen is a fakul-
tás és a Theol. Otthon ügyében jóakaró barátait, legmagasabb kitüntetésük alkalmából. 
Dr. Hittrich Ödön főigazgatót nyugalombavonulása, Vietórisz Józsefet pedig főigazgatói 
kinevezése kapcsán kerestem fel üdvözlősoraimmal. Dr. Thebusz Aladárnak köszönetet 
mondtam gyámintézeti alapítványának kiegészítéséért. Magócs Károlynak pedig elis-
merésemet fejeztem ki a halotti énekeskönyv kiadásáért. A Nemzetközi Protestantizmust 
védő Szövetség estéjén dr. báró Kaas Albert, a La Fontaine Irodalmi Társaság Győri Vil-
mos ünnepélyén D. Kovács Sándor, a Tanító- és Tanár-Egyesület közgyűlésén dr. Má-
gócsy-Dietz Sándor, egyetemes tanügy biz. elnök, voltak szívesek képviselni. A gyulai és 
a kelenföldi egyházközségeket templomuk felavatásakor üdvözlőiratban köszöntöttem 
és utóbbin, valamint a budapesti hősök emlékünnepélyén képviseltetésemről gondoskod-
tam. Személyesen vettem részt a Sztehló András-emlékünnepélyen. Bár magánjellegű lá-
togatás vitt Bajára, mégsem hagyhatom ezen a helyen említés nélkül azt a rendkívül 
kedvező benyomást, amelyet a kis bajai egyházközség istentiszteletén való részvétel és a 
hívekkel folytatott érintkezés során nyertem. A gyülekezet fiatal lelkésze példás buz-
gósággal mutatta meg, hogyan lehet komoly akarással egv meghasonlott gyülekezetben 
egyetértést teremteni és a hitéletet fellendíteni. 
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4. A lefolyt munkaév történetének két eseményéről óhajtok még beszámolni. Az egyik 
egyházunk nagy fia, Kossuth Lajos, emlékének fokozott mértékben való felelevenítése, 
amelyre a budapesti, majd a new-yorki Kossuth-szobor leleplezése szolgáltatott alkalmat, 
amikor is Kossuth emléke előtt hódolt a magyar nemzet és az egész művelt világ. A bu-
dapesti Kossuth-szobor talapzatára távollétemben D. Raffay Sándor, püspök, dr. Zelenka 
Lajos egyházkerületi felügyelővel tette le az egyetemes egyház babérkoszorúját. A new-
yorki út fáradalmait pedig lekötelező készséggel Kapi Béla, püspök, vette magára, aki a 
vállalt és nagy sikerrel megoldott hazafias misszió mellett felhasználta Amerikában tar-
tózkodásának alkalmát arra is, hogy érintkezést keressen az Amerikai Egyesült Lutherá-
nus Egyház vezetőségével, felkeresse az amerikai lutheranizmus néhány empóriumát, be-
járja az amerikai magyar evangélikus gyülekezetek legtöbbjét s mindenütt prédikálva, elő-
adásokat tartva, szavának erejével és egyéniségének súlyával barátokat szerezzen egy-
házunk és nemzetünk számára. Ezúttal is kifejezést adok Kapi Béla püspökkel szemben 
őszinte hálámnak, végzett munkájával szemben pedig őszinte nagyraértékelésemnek. 

A másik esemény, amelyről megemlékezni kötelességem, ócsai Balogh Péter, egy-
kori egyetemes felügyelő, exhumált hamvainak a bágyoni temetőn ú j sírban való elhe-
lyezése és a hamvak felett állított síremlék felavatása. Már a multévi egyetemes közgyű-
lésnek jelentést tettem arról, hogy erre a kegyeletes kötelességre Okolicsányi József, szi-
ráki egyháztanácsos, irányította rá figyelmemet és a felmerülő költségek részbeni fede-
zésére egy 400 pengős egyházi irodalmi honoráriumát felajánlotta. Nógrád vármegye, 
amelynek ócsai Balogh Péter szintén nagy fia volt, megkeresésemre kilátásba helyezte, 
hogy a költségekhez, amennyiben költségvetésének e tételét a belügyminiszter jóváhagyja, 
1000 pengővel hozzájárul. A síremlékavatás ünnepélyén egyházunk több vezető férfiával 
én is résztvettem és beszédet tartottam. A helybeli és környékbeli hívek is nagy számban 
megjelentek. Az emlékbeszédet dr. Mágócsy-Dietz Sándor, egyetemes tanügyi bizottsági 
elnök mondotta, különösen is arra való tekintettel, hogy áldottemlékű egykori hivatali 
elődöm volt az, aki az egyetemes felügyelői tiszt iskolai jellegét elsőnek és leginkább dom-
borította ki. Lebegjen béke a küzdelmes korban egyházunk érdekeiért eredményes har-
cot vívott, nagy egyházi férfiú ú j sírban pihenő hamvai felett. 

A nagy férfiú hamvainak kegyeletes megbecsülése olyan kérdés feltevésére szol-
gál indításul, amelyről egyházunkban egyáltalában nem esik szó, amelyről pedig nem 
lehet eleget beszélni. Valósággal megdöbbentő az a látvány, amely nálunk nemcsak az 
evangélikus, de általában a falusi, sőt sok helyt a városi temetőkön is szemünk elé tárul. 
A halottkultusz ellentmond a keresztyénség szellemének, de a temetők elhanyagolása, a 
síroknak az a gondozatlansága is, amellyel nálunk sok helyen, mondjuk meg nyiltan: a 
legtöbb helyen találkozunk, épenséggel keresztyénietlen. Felületesség, hanyagság, a 
temető látásától, a halál gondolatától való irtózás, a szív szeretetének az elhunyttal való 
elföldelése, az emlékezés olaj nélküli mécsesének gyors kialvása, mindez oka lehet ennek 
a lehangoló és népünk lelkületére igen kedvezőtlen megítélést kiváltó ténynek. Bármelyik 
legyen is az ok, a legszigorúbb megítélésre a felsoroltak mindenikével külön-külön is rá-
szolgáltunk. Én nem tudom elég nyomatékkal hívni fel erre az állapotra az összes illeté-
kesek figyelmét, kérve őket, hogy tegyenek meg mindent, amit megtenni módjukban áll, 
a temetők fokozottabb megbecsülése és a sírok kegyeletes gondozása érdekében. Leghe-
lyesebben az evangélikus egyház rendje szerint az egyházi esztendő utolsó vasárnapján, 
de akár az országosan megült halottak napján is, illetve az ahhoz legközelebb eső vasár-
napon, de valamikor legyen minden gyülekezetünkben halotti ünnep és szolgáljon az ön-
magától adódó alkalmul lelkészeinknek arra, hogy kegyeletre tanítsák, szorítsák híveiket. 

Halottakról emlékezem. 
Azokon a nagy halottainkon kívül, akikről meghatottsággal emlékezett meg napjr 

rend előtt az egyetemes közgyűlés, más veszteségek is érték az elmúlt év folyamán egy-
házunkat. 

Pihenni tért a küzdők sorából Bikády Antal békési egyházmegyei felügyelő. A 
debreceni egyházközség országos nevű, világot járt, ritka, de méltán megérdemelt meg-
becsüléssel és szeretettel körülvett, kiváló, fiatal lelkésze, Farkas Győző, tragikus módon 
befejezte sokat ígérő földi pályafutását. Sántha Károly, a tisztes aggastyán, kezéből ki-
tépte a halál a lantot, amelyen Istent dicsérő énekeket pengetett az egész ország evangé-
likusságának lelki épülésére. Énekei tovább zengnek a gyülekezetekben. S akiknek a 
lelke azok éneklésekor az áhitat szárnyán a magasságba emelkedik, mindenkor áldani 
fogják a nagy költőpap emlékezetét. Lengjen a halottak porai felett és legyen emlékükön 
áldás. 

A hazai unitárius egyházat is érzékeny veszteség borította gyászba. Pátriárchák 
korát ért, közbecsülésben állt püspöke, Ferencz József, visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Az emlékezetére tartott gyászistentiszteleten az egyetemes egyház képviseletében én is 
résztvettem és kifejezést adtam a gyászoló egyház illetékes tényezői előtt egyházunk 
együttérző részvétének. 
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A múltba való ezen, talán kissé hosszura nyúlt, de a végzett munka természeténél 4—5-
és mennyiségénél fogva feltétlenül kívánatosnak és szükségesnek mutatkozott visszatekin-
tés után hadd vessek egy rövid pillantást a jövőbe. Nemcsak azért, mert aki az eke 
szarvára veti a kezét és csak visszatekint, nem méltó az Istennek országára, de azért is, 
mert a közel jövő olyan egyháztörténelmi eseményeknek négyszázados emlékezetét ele-
veníti meg, amelyekről lehetetlen ma nem szólanom. 

Az egyik jub i lá r i s e s e m é n y Luther Kiskátéja megjelenésének, a másik pedig a 
speyeri birodalmi gyűlésnek négyszázados évfordulója. L u t h e r Ki ská té j a , a m e l y n e k ju-
bileumi magyarnyelvű kiadására folynak és időben be is fejeződnek az előkészületek, 
az evangéliumi hit tanítását rövid összefoglalásban a legtökéletesebben adja. Ez a küszö-
bön álló történelmi emlékünnep arra inti, figyelmezteti egyházunkat, hogy ebben a min-
den való értéket eltékozolni hajlamos korban szívünk görcsös szeretetével, lelkünk egy 
jottányit sem engedő ragaszkodásával csüngjünk annak a lutheri hitnek a tanításán, 
amely négyszáz esztendőn keresztül létalapot és létjogosultságot adott az evangélikus 
egyháznak. Pozitív lutheri hit! Ez legyen minden vonatkozásban és egyházunk minden 
éJetmegnyilvánulásában, mindenekkel való kapcsolatát illetőleg és minden munkaterén, 
közigazgatásban, tanügyben, misszióban, örömben és gyászban egyaránt, rúgója és irá-
nyítója minden ténykedésünknek. A speyeri birodalmi gyűlés négyszázados évfordulója 
pedig a protestantizmus igazaiért való bátor kiállásra és a protestantizmus közös kincsei-
nek, jogainak és szabadságának védelmében való testvéri összefogásra int. A protestan-
tizmus szintén nem negatívumot jelent, amint azt sokan értelmezni szeretik, vagy szokták, 
hanem szent pozitívumot, bizonyságtételt evangéliumi igazságokról. A kettős buzdítás, 
amit ez a kettős jubileum tartalmaz, vezesse, irányítsa egyházunkat az új munkaéven ke-
resztül szebb, dicsőbb jövendő felé. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő megnyitójában és évi je-
lentésében foglaltakat köszönettel fogadja és külön határozatot nem igénylő részei-
ben tudomásul veszi, egyben a külön nem tárgyalandó kérdéseket illetőleg követ-
kezőképen határoz: 

a) az önálló hitoktatói kar helyzetének javítása érdekében a református 
testvéregyházzal együttesen kíván eljárni, miért is ez irányban a közös protestáns 
bizottsághoz fordul; 

b) Luther Kiskátéja négyszázados jubileumának 1929. évi január hó 20-án, 
valamint a speyeri birodalmi gyűlés négyszázados évfordulójának 1929. évi ápri-
lis hó 21-én templomban és iskolában leendő megünneplését elrendeli és felkéri 
a püspököket, hogy ez irányban egyöntetű utasításokat adjanak ki. 

Egyben a közgyűlés tagjai, Duszik Lajos indítványára helyükről felállva 
fejezik ki ragaszkodásukat és elismerésüket az egyetemes felügyelővel szemben 
abból az alkalomból, hogy öt esztendeje tölti be tisztét nagy buzgósággal és böl-
cseséggel. 

5. (Sz.) A Magyarhoni Evang. Lelkész-Egyesület tegnapi közgyűlésében hozott ha-
tározat alapján a lelkészeket közelről érdeklő kérdésekben határozati javaslatot terjeszt 
elő, melyben arra kéri az egyetemes közgyűlést, hogy a felsorolt kérelmek tárgyában fel-
terjesztéssel és memorandummal forduljon a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. A 
főkérelmek a következők: 1. a korpótlék jelenlegi összegében tekintet nélkül a fizetés 
mérvére minden lelkész részére visszamenő hatállyal folyósíttassék, 1929 január 1-től pe-
dig teljes 100% -ban valorizálva, 2. a eongrua minden törvényesen megalakult ú j önálló egy-
házközség lelkésze részére utaltassék ki, tekintet nélkül arra, hogy a hívek lélekszáma el-
éri-e a 800-at és tudnak-e lelkészük részére 800 aranykorona fizetést biztosítani; 3. min 
dennemű államsegély az egyetemes egyház pénztárába utaltassék be; 4. a hitoktatói dí-
jak az órák számához képest a régi módon folyósíttassanak; 5. az önálló állami hitokta-
tók anyagi helyzete rendeztessék és kiáltó sérelmeik orvosoltassanak; 6. a jogerősen meg-
állapított lelkészi és tanítói hiványokon csökkentő változtatás és módosítás senki által se 
legyen eszközölhető; 7. a lelkészek mentessenek fel azon kötelezettség alól, hogy fizeté-
sük felemelését a miniszternek bejelentsék. 

Ezzel kapcsolatban azt kéri a M. E. L. E., hogy az egyetemes közgyűlés küldjön 
ki kebeléből bizottságot, amely a lelkészi kar kívánságait a vailás- és közoktatásügyi, va 
1 amint a pénzügyminiszter elé terjeszti. 

Az egyetemes közgyűlés a M. E. L. E. által beterjesztett kérelmeket, me-
lyek úgyszólván azonosak a lelkészi fizetések rendezésének kérdése kapcsán felér-
kezett felterjesztésekkel, tudomásul veszi,, azokat magáévá teszi és a két miniszter-
nél eljáró bizottság tagjaivá dr. Rásó Lajos egy. ügyész vezetése mellett báró Kaas 
Albert, Paulik János, Kovács Andor és Vietorisz László közgyűlési tagokat választja 
meg azzal hogy megbízatásuknak még a délelőtt folyamán tegyenek eleget. 

2 
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6. (). (Sz.) Ezután D. Raffay Sándor püspök terjeszti elő jelentését az 1927—28. köz-
igazgatási év folyamán történt külföldi érintkezésekről. 

Az Isten kegyelméből most bevégzett közigazgatási év külföldi érintkezéseiről 
szóló jelentésem természetszerűen az előbbi közigazgatási év egyik legkedvesebb és leg-
jelentősebb eseményébe kapcsolódik bele. Éppen a multévi egyetemes közgyűlésünk 
idején járt itt a Lutheránus Világgyűlés végrehajtóbizottsága, egyetemes közgyűlésünk be-
fejezése után is köztünk maradt és folytatta tanácskozásait. Ezek eredményét majd csak 
a jövő évben Kopenhágában megtartandó második világgyűlés fogja a világ elé tárni. Hi-
szem és állítom, hogy a Lutheránus Világgyűlés végrehajtóbizottságának köztünk való 
megjelenése és munkálkodása bensőbbé és mélyebbé tette azt a viszonyt, amely már 
előbb is megvolt közöttünk. 

Ennek a meleg testvéri viszonynak látható gyümölcse volt az a karácsonyi aján-
dék, melyet Morehead professzorunk az amerikai egyház nevében küldött. () maga ha-
tározta meg, hogy az ajándékösszeget miképen használjuk fel. A küldött összegnél is ér-
tékesebb volt azonban a mi nyomorúságunkra való gondolás, miért is nagy hálával gon-
dolunk amerikai testvéreinkre. 

Ez év január 4-ére hívták össze Lipcsébe az Allgemeine Evangelisch-Lutherische 
Konferenz szűkebb bizottságát, melyre képviseletemben, miután ott személyesen vagyok 
jogosult a megjelenésre, vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv lelkésztársam ment ki. Itt 
készült el a lutheri egyházak tömörítését célzó jelentős gyűlés programul ja, melyet augusz-
tus második felében Hamburg-Altona városában tartottunk meg. E gyűlésen személye-
sen vettem részt és az elnökség felkérésére nemcsak előadást tartottam egy többezer fő-
ből álló gyülekezet előtt a magyarországi evang. egyház mai helyzetéről, hanem az Isten 
igéjét is hirdettem. E hamburgi tanácskozásoknak különös jelentőséget adott, hogy itt 
igyekeztek tisztázni az Allgemeine Evangelisch-Lutherische Konferenz és a Lutheránus 
Világgyűlés egymáshoz való viszonyát. Erre vonatkozólag én is adtam be javaslatot, amit 
valószínűleg el fognak fogadni. E szerint az Allgemeine Evangelisch-Lutherische Konfe-
renz az európai lutheri egyházakat fogná össze és építené ki bennük az összetartozás tu-
data által is erősített evangéliumi lelket, a Lutheránus Világgyűlés, illetve a megalakítandó 
Lutheránus Világszövetség pedig internacionális kapcsolata maradna a világ minden ré-
szében élő evangélikusoknak. A tanácskozás egyik kiválóan fontos tárgya volt a huma-
nisztikus képzés ügye is, melyre vonatkozólag a különböző egyetemek jelenlévő tanárai 
egyetértően úgy nyilatkoztak, hogy a humanisztikus képzés meggyöngülése óta az egye-
temeken mindenütt hanyatlott az eredmény és nehezebb lett a munka. Nekünk is ta-
nulság ez, hogy a középiskolákat mely irányban igyekezzünk megtartani és fejleszteni. 

Ez év január havában a külföld sürgetésére megalakítottuk a Gyakorlati Keresz-
tyénség Világszövetségének magyar szociális osztályát, melynek tagjaivá javaslatomra 
egyetemes felügyelőnk a következő egyháztagokat kérte fel: elnökletem alatt dr. báró 
Ivaas Albert és I). Kovács Sándor egyetemi tanárokat, dr. Scholtz Kornél államtitkárt, dr. 
Bencs Zoltán min. titkárt, vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv és Kuthy Dezső lelké-
szeket és Nikelszky Zoltán ny. igazgatót. A református egyház szintén nyolc tagot kül-
dött az osztályba. Ezen szociális nemzeti osztály ügyrendet készített a maga számára, 
mely szerint az elnökséget évenként váltakozva két református és egy evang. püspök al-
kotja. Sajnálatos, hogy ezen osztály tagságáról Kaas Albert báró lemondott, hiszem azon-
ban, hogy lemondásához nem fog ragaszkodni. Nemzeti szövetségünk májusi ülésén a 
Világszövetség ügyvezetője, D. H. Atkinson és főtitkára, D. A. Keller, is részt vett és így 
nemzeti osztályunk a Világszövetségbe valóságosan bekapcsolódott. 

Április havában a belmissziói mozgalmak egyik kiváló vezére, Goocli, járt nálunk 
és nyilvános előadásán az elnöki tisztet töltöttem be. Arra törekszik, hogy a világ összes 
protestánsai egymást támogatva igyekezzenek kiépíteni a felekezeti elkülönítéseket át-
hidaló, közös és imádságos evangéliumi lelket. 

Március havában Amerikában folyt le egy jelentős nemzeti ünnepély, Kossuth 
Lajos szobrának leleplezése, melyen egyházunkat hivatalosan Kapi Béla püspöktársam 
képviselte. Több lelkész is vett részt ezen az ünnepen, amelyről a jelentést más keretben 
kapja meg az egyetemes egyház. 

Június hónapja különösen gazdag volt gyűlésekben. Június 15—19-ig tartotta a 
Nemzetközi Belmissziói és Diakoniai Szövetség Zürichben az ülését, amelyen felkéré-
semre az én helyettesítésemben Podmaniczky Pál báró, lelkésztársam, jelent meg. E 
szövetség gyűlésein különösen a népjóléti és szociális munkáról, valamint az evangeli-
zációról és egyházunk apológiájáról volt szó, de belekapcsolódott a nők munkája és a 
nép belső misszionálása is. 

Ugyancsak júniusban voltak nálunk a mi finn és eszt testvéreink, akik több na-
pot töltöttek közöttünk és a részükre tartott istentiszteleten is, valamint a Deák-téri nagy-
teremben tartott társasösszejövetelen is százszámra jelentek meg és melegebbre fűzték 
azokat a szívbeli kötelékeket, amelyek népeink között a történelem tanúsága sze-
rint fennállanak. 
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Szintén júniusra esett a Nemzetközi Keresztyén Leányszövetség budapesti nagy- (>. 
gyűlése, amelyen egyházunk nevében résztvettem. Ezzel kapcsolatosan megtettük a lépé-
seket arra vonatkozólag, hogy a magyar evang. egyház leányegyesületeit a nemzetközi 
szervezet kötelékeibe bekapcsoljuk. 

Június 11—15-ig folyt le az egyházak anyagi dolgairól tartott világkonferencia 
Glasgowban, ahová kérésemre báró Kaas Albert dr. volt szíves kiutazni. Itt szó volt egy-
házunk adózási rendszeréről is és miután a cseh-szlovákiai egyház képviselője szőnyegre 
hozta, szó volt egyetemes nyugdíjintézetünkről is. E kérdéssel kapcsolatosan képviselőnk 
egy igen életrevaló és jelentőségében ma még ki sem számítható javaslatot terjesztett elő, 
amelyet egyhangúlag elfogadtak, hogy tudniillik létesítsenek egy nemzetközi lelkészi 
nyugdíjintézetet, amely egy nemzetközi egyházi pénzintézetbe életbiztosítás formájában 
kapcsolódnék bele. Nagy hálával tartozunk képviselőnknek, Kaas Albert bárónak, azért, 
hogy ez alkalommal egyházunk és hazánk megcsonkítását is érintve, alkalmat adott Mac-
donald Websternek, hogy igazaink mellett felszólaljon. 

Július folyamán megkeresett bennünket is a Nemzetközi Aranyszabály elnöksége, 
hogy december 2-án mi is vegyünk részt abban a nemzetközi adakozásban, amely azért 
tartatik, hogy elhagyott gyermekeket mentsen meg az Isten dicsőségének és a társada-
lom javára. 

Ugyancsak július folyamán hagyta jóvá a belügyminiszter a Nemzetközi Jóbarát-
ság Egyházi Világszövetsége magyar osztályának alapszabályait, amit e világszövetség 
központi tanácsa nagy örömmel vett tudomásul. 

Sajnálattal kell bejelentenem, hogy e Nemzetközi Jóbarátság állandó bizottságá-
nak, valamint a Hit és Szervezet vezérlőbizottságának és a Gyakorlati Keresztyénség Vi-
lágszövetségének Prágában augusztus 24-től szeptember 8-ig tartott ülésein nem vehet-
tem részt. Egyrészt azért, mert ezek a gyűlések részben összeestek a hamburg-altonai 
gyűlésekkel, sőt a Kölnben majdnem ugyanazon időben tartott egyházi sajtókongresszus-
sal is, másrészt azonban nem vettem részt azért sem, mert egyházpolitikai szempontból 
kínos és kellemetlen lett volna a prágai tanácskozáson való megjelenés. Ezeken a prágai 
gyűléseken azért evang. egyházunk nem volt képviselve, ellenben a magyarországi refor-
mátus egyház azokon megjelent. 

Ugyanezen időben komoly mozgalmat indított az Európai Egyházi Segítőközpont 
zürichi vezetősége, hogy a magyar protestáns egyházak Amerikából olcsóbb és megbíz-
hatóbb kölcsönhöz jussanak. Ennek a segítő törekvésnek egyik gyümölcse a Protestáns 
Hiteliroda, amelynek a munkáját nem szükséges közelebbről ismertetnem. 

Ezzel kapcsolatosan azonban azt a sajnálatos értesítést vettük, hogy a zürichi se-
gítőközpont pénzforrások eldugulása következtében az eddigi anyagi támogatást a régi 
keretek között folytatni nem bírja. Ez bennünket különösen azért sújt keményebben, 
mert a külföldre törekvő theológusainkat sem tudjuk majd ezután olyan támogatásban 
részesíteni, mint eddig. Hisszük azonban, hogy a zürichi központ pénzforrásai ismét meg-
nyílnak és így segítő munkáját a régi keretek között folytathatja. 

El kellett maradnom a Gyakorlati Keresztyénség állandó bizottságának Casselben 
szeptember 3-án tartott üléséről is, mert akkor már idekötött a hivatalos teendők hal-
maza. 

Meghívtak Párisba is a július 1—13-ig tartott jótékonysági és szociális nemzetközi 
konferenciára, azonban erről is el kellett maradnom. 

Ugyancsak elmaradtam a Gusztáv Adolf-Egylet szeptember 17-én Freiburgban 
tartott ünnepélyes közgyűléséről is, ahol egyetemes egyházunkat különben is Gyámintéze-
tünk szokta képviselni. 

Reu professzor, a dubuque-i (Jowa) Wartburg-Seminarium tanára, megkeresésére 
közöltem az evang. egyházunkban ma használatos Luther-féle Kiskáték címeit, mert e 
korszakalkotó mű megjelenésének 400 éves fordulójára könyvet szándékozik kiadni, 
amelyben Luther Kis-Kátéjának a világon mindenütt és bárhol használatban lévő feldol-
gozásairól meg akar emlékezni. 

Szeptember folyamán adta át Ormai János egyetemes egyházunknak az Amerikai 
Egyesült Lutheránus Egyház üdvözletét. Mi pedig ugyanakkor küldtük el vele a Magyar-
honi Evang. Egyház közönségének amerikai testvéreink iránt érzett háláját és köszönetét. 

Október 1—4-ig tartotta a Leipziger Missionshaus évi szokásos kurzusát, melyre 
egyházunkat is meghívta. Sajnos, csak lélekben lehettünk jelen ezen a lelket gazdagító 
munkán. 

Ugyanígy csak lélekben köszönthettük az amerikai testvérek egyik legtekintélye-
sebb egyházi lapját, a The Lutheran című lapot, fennállásának október 9-én betöltött 10. 
évfordulóján. Ez a lap mindég nagy szeretettel emlékezik meg rólunk, azért méltó, hogv 
áldott munkájára Istennek további segedelmét kívánjuk. 

Október 1—10-ig tartott Helmstettben az az előadássorozat, amelyen külön meg-
hívásra, de mégis egyházunk képviseletébenD. dr. Pröhle Károly, egyet, tanár, vett részt. 
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0. Négyórás kollégiumot tartott a keresztyén hit és erkölcsi élet jelentőségéről. Ez alkalom-
mal az a terv is felmerült, hogy a legközelebbi theológus-konferenciát, amely 4—5. év 
múlva tartatik, esetleg köztünk, Budapesten lenne célszerű megtartani. Azt hiszem, hogy 
mindnyájan szívesen látnók körünkben a theológiai tudomány barátait. 

Még mindnyájunk élénk emlékezetében van a Protestantizmust Védő Nemzet-
közi Szövetségnek Budapesten október 15-én és következő napjain tartolt ülésezése. Ami-
lyen szeretettel fogadtuk vendégeinket, éppen olyan bizodalommal és reménykedéssel 
szemléljük és támogatjuk az evangélium diadala érdekében kifejtett munkálkodásukat. 

A svájci és németbirodalmi protestáns egyházközség itt Budapesten e hó 4-én ün-
nepelte meg temploma fennállásának félszázados évfordulóját. Ez alkalommal az ün-
neplő egyházat hivatalosan üdvözöltem. 

Ugyancsak november 4—8-ig ünnepelte a lengyelországi belmissziói szövetség 
fennállásának 50 éves fordulóját. Ez ünnepségekre lengyel testvéreink meghívóját meg-
kaptam ugyan, de csak jókívánsággal vehettem részt bensőséges ünnepükön. 

Nem volna teljes a mult évre vonatkozó jelentésem, ha ki nem emelném a követ-
kező eseményeket. 

Kanadában magyar evangélikus egyház alakult, amelynek egyházépítés céljaira 
mintegy 400 pengő értékű építőiratot, énekeskönyvet, tankönyvet és bibliát küldtünk. 
Egyúttal közrehatottunk, hogy ez az egyház a velünk testvéri viszonyban lévő észak-
amerikai Egyesült Lutheránus Egyházhoz csatlakozzék. 

Az elmúlt év folyamán valóságos hajsza indult meg a Luther-film és annak hasz-
nálata ellen. A róm. katholicizmus e támadásával szemben természetszerűleg megindult a 
tiltakozás is, amelyet én is aláírtam. 

Meg kell emlékeznem a Hungarian Protestantism című könyvnek megjelenéséről 
is, amely a magyar protestáns egyházak történelmi fejlődését, szerepét és mai állapotát 
óhajtja az angolul beszélő külfölddel megismertetni. Sajnálattal kell azonban megállapí-
tanom, hogy ebben a könyvben evangélikus egyházunk kedvezőtlenebbül van lerajzolva, 
mint ahogyan történelmi szerepe és jelentősége alapján jogosan megkívánhatja. 

Az elmúlt év folyamán ünnepelte a holland Maatschappij fennállásának jubileu-
mát, mely alkalomból azt testvéri szerettei üdvözöltem. 

Ugyancsak a mult év folyamán távozott el a földön munkálkodók sorából a lu-
theri iránynak egyik értékes és tipikus képviselője, Paul, lipcsei egyetemi tanár. Halála 
felett a lipcsei missziónak, melynek élén állott, kifejeztem egyházunk őszinte rész-
vétét. 

Az elmúlt közigazgatási évben Abbáziában és Fiúméban folytattuk az evangé-
likus istentiszteletek tartását, s e célból a húsvéti ünnepek folyamán Kuthy Dezső, lelkész, 
a nyári hónapokban pedig Blatniczky Pál, esperes, szólaltatta meg evangélikus egyházunk 
nevében az Isten igéjét. 

Az elmúlt közigazgatási évben Svédországban Wolf Lajos, Finnországban pedig 
Dedinszky Gyula, theológusok, illetőleg segédlelkészek, vették fel az érintkezésnek azt a 
fonalát, amelyet elejteni többé nem szeretnénk. Különös örömömre szolgál annak ki-
emelése, hogy úgy Svédországban, mint Finnországban a legnagyobb szeretettel fogadták 
ifjainkat és otttartózkodásukat anyagilag is segítették. 

Hamburgban való tartózkodásom idején meglátogattam a hamburgi kivándorló 
misszió házát és vezetőit is. Egyházunk kiküldöttje, Wiczián Dezső, látta el az év egy 
részében a magyar kivándorlók gondozását. Most, hogy Wiczián tanulmányainak foly-
tatására Berlinbe költözött, ellátatlan a misszió munkája, de Wágner lelkész külön is 
arra kéri egyetemes egyházunkat, hogy ezután is gondoskodjék a Magyarországból ki-
vándorlók lelki gondozásáról. Azt hiszem, hogy, míg Wiczián Berlinben tartózkodik, 
időnként elláthatja a hamburgi misszió munkáját is, de meggyőződésem, hogy egyetemes 
egyházunknak e kérdés ellátásáról másképen kell gondoskodnia. 

Ezzel végére is értem jelentésemnek. Kissé talán hosszúra nyúlt, de ebből is lát-
ható, hogy a külföldi érintkezések köre mindjobban tágul és teendői mindjobban szapo-
rodnak. Tíz évvel ezelőtt, amikor ez érintkezések felvétele megkezdődött, még csak egyéni 
vállalkozásom keretébe tartozott és abban el is fért az egész munka. Azóta az egyetemes 
egyház külön külügyi bizottságot alakított, hogy az összekötő szálakat tervszerűen tart-
suk kezünkben. A munkakör azonban régen kinőtt abból a keretből, amelyben eddig 
mozgott, és mert jelentőségében is súlyosan megnövekedett, nem tartom többé sem lehet-
ségesnek, sem megfelelőnek, hogy a külföldi érintkezések fenntartása és irányítása tel-
jes egészében kívíilálljon az egyetemes egyház hivatalos irányításán. Tisztelettel kérem 
azért, hogy engem a külföldi érintkezések fenntartásának kötelezettsége és vitele alól fel-
menteni méltóztassék. Ezeknek az ügveknek az irányítása, nyilvántartása és az ezekkel 
járó rendelkezések megadása csakis az egyetemes egyház elnökségére bízható. Mert csak 
így lehet egységes egyházpolitikát folytatni, hogy a belső élet a külső élettel harmonikus 
egységbe olvadjon. Természetes, hogy, miután külföldi tisztségeim, amelyek még abból 
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az időből erednek, amikor magánelhatározásomból és társak nélkül, egyedül csak Felényi 6—8, 
János barátom támogatásával végeztem munkámat, arra köteleznek, azokat" a tisztsége-
ket egyelőre megtartom és így a külföldi érintkezés személyi kötelékeivel összefüggő 
munkákat továbbra is vállalom és viszem. A vezetést azonban nem tarthatom tovább 
kézben, nemcsak a mondott egyházpolitikai okból, hanem más okokból is, amelyeknek 
feltárása nem egy hivatalos közgyűlés keretébe tartozik. 

Tisztelettel kérem azért felmentésemet és ez utolsó jelentésem tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés hálás köszönetének kifejezése mellett veszi tudo-
másul a jelentést és miután D. Raffay Sándor, püspök, megmarad abbeli elhatá-
rozása mellett, hogy a külföldi összeköttetések irányítását továbbra nem vállalja, 
a külügyi bizottságot megszünteti és az egyetemes elnökséget bízza meg a külföldi 
összeköttetések további irányításával és kifejlesztésével, örömmel veszi egyben tu-
domásul, hogy D. Raffay Sándor, püspök, a külföldi szervezetekben viselt állásait 
továbbra is megtartja. 

7. (Sz.) A zsinatelőkészítő bizottság nevében az egyetemes főjegyző bejelenti, hogy 
a nagybizottság az év folyamán folytatta a munkálatokat, azonban azokat befeiezésre 
nem juttathatta. Reméli, hogy a jövő év folyamán a munkálatok teljesen elkészülnek. Be-
jelenti továbbá, hogy a bizottság, belátva az egyetemes közgyűlés által már régebben ki-
fejezett kívánság alapján annak szükséges voltát, hogy a lelkészválasztás az egyetemes 
egyház kebelében egyöntetűen állapíttassák meg, addig is, míg a zsinat e kérdést végle-
gesen szabályozza, intézkedéseket tett, hogy egyetemes jellegű lelkészválasztási szabály-
rendelet készíttessék és az a zsinat intézkedéséig életbeléptettessék. A munkálat elkészí-
tését Stráner Vilmos, egyetemi tanár, vállalta. Végül bemutatja az egyetemes főjegyző az 
egyes kerületektől felérkezett többrendbeli indítványt. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi, felkéri a nagybizott-
ságot, hogy az előkészítő munkálatokat minél előbb fejezze be, a zsinat összehívása 
tekintetében az elnökségnek adott felhatalmazását megújítja és azt oly irányban 
is megadja, hogy belátása szerint az előkészítő munkálatok esetleg csak az Egy-
házi Alkotmány sürgősebb változtatást igénylő részeinek módosítására korlátoz-
tassanak. Egyúttal helyeslőleg veszi tudomásul az egyetemes közgyűlés a lelkész-
választási szabályrendelet elkészítése tekintetében tett intézkedést és felkéri az 
egyetemes felügyelőt, hogy az elkészített szabályrendelettervezetet alkotmányos 
tárgyalás végett idejében küldje le a kerületekhez. A beérkezett többrendbeli ke-
rületi indítványt a közgyűlés a zsinati bizottságnak adja ki. 

8. (Sz.) A Gyámintézet működéséről szóló jelentés az alábbiakban terjesztetik elő: 
A Magyarhoni Egyetemes Evangélikus Egyházi Gyámintézet választmányi ülését 

folyó évi október 19-én Budapesten, rendes évi közgyűlését október 20-án Békéscsabán 
tartotta. 

A közgyűlést megelőzőleg Békéscsabán gyámintézeti gyermek- és ifjúsági isten-
tisztelet volt, a közgyűlést követő napon pedig tót és magyar gyámintézeti ünnepi isten-
tiszteletet, majd vallásos estélyi tartottunk. 

A választmányi ülésen Kiss István, dunáninneni, a közgyűlésen D. Raffay Sándor, 
bányai és Kapi Béla, dunántúli püspökök, tisztelték meg a Gyámintézetet jelenlétük-
kel. D. Raffay Sándor köszöntötte a közgyűlést, Kapi Béla pedig a magyar istentisztele-
ten ünnepi prédikátor volt. 

A közgyűlést báró Feilitzsch Berthold, világi elnök, nyitotta meg, hangsúlyozva a 
felekezetközi békét. 

Egyházi elnökké a hatévi ciklus leteltével az egyházkerületi gyámintézetek újból 
egyhangúlag Ziermann Lajost választották meg. 

Az egyházi elnök évi jelentésében megfestette a Gyámintézet munkáját, amely sze-
rinte rövid szóval abból áll, hogy mindenütt igyekszik oltárt építeni az Ürnak. 

Elparentálta a Gusztáv Adolf-Egylet volt elnökét: D. Pank Oszkárt, gyámintéze-
tünk, egyházunk, hazánk őszinte, melegszívű barátját, továbbá D. dr. Ahner Miksát, a 
Lutherischer Gotteskasten volt elnökét, aki sok magyarországi theol. hallgatónak nyúj-
tott ösztöndíjsegélyt, Mesterházv László pápai lelkészt, a Bognár-alapítványi ház volt lel-
kiismeretes gondnokát, Farkas Győző debreceni lelkészt, egyházmegyei gyámintézeti el-
nököt. 

Melegen üdvözölte a jubiláló püspököket és a kormányzói kegy által kitüntetett 
egyházi és világi férfiakat Geduly Henrik, D. Raffay Sándor püspököket, Virtschologi 
Rupprecht Olivér egyházkerületi gyámintézeti világi elnököt és Bendl Henrik gyáminté-
zeti pénztárost, valamint a különféle gyámintézeti fórumok új, illetve újból választott 
tisztviselőit. 
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8. Rámutatott arra a fontos misszióra, amely a gyámintézet munkájában az egyházi 
sajtóra, a közép- és népiskolai ifjúságra s annak vezetőire vár. 

Szólt a jóltevőkről, akik kisebb-nagyobb összegekkel, biztató, bátorító szóval, szí-
ves szolgálattal támogatták intézetünket. Kruttschnitt Antal 111 P-t, a miskolci jogaka-
démia 200 P-t, Laszkáry Gyula, egyházkerületi gyámintézeti elnök, 400 P-t, dr. Vass 
József, népjóléti miniszter, 30 pár női cipőt, dr. Thébusz Aladár, kúriai bíró 4000 P-t és a 
közgyűlés napján a békéscsabai elemi iskolás fiúk és leányok bibliát és úrvacsorai kely-
het, a békéscsabai reálgimnázium növendékei 50 P-t, a mezőberényi I. ker. egyház. Nő-
egylet s Leányegylet német nyelvű bibliát és úrvacsorai kelyhet, a mezőberényi II. ker. 
egyház leányegyesülete úrvacsorai kelyhet és 25 P-t; a gyulai egyház oltárterítőt tett le 
a Gyámintézet oltárára. Állandó jóltevője a mi intézetünknek az Egyetemes Egyház, élén 
báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelővel. 

Bejelentette, hogy a németországi Gusztáv Adolf-Egvlet 7 theol. hallgatónak 2200 
M-t, gyülekezeteknek, intézményeknek, betegeknek illetve lábadozóknak 14,370 M-t, ösz-
szesen 16,570 M-t, vagyis 22,630 48 P segélyt nyújtott az elmúlt esztendőben. Ezt a se-
gélyt sok meleg, hittestvéri szeretet diktálta sorokkal kísérte s nem szűnik meg 
hangsúlyozni, hogy azt a köteléket, amely a Gusztáv Adolf-Egyletet és a Gyámintézetet 
összeköti, a jó Isten kötötte. 

A jelentés szerint a jó viszonyt erősíteni s mélyíteni igyekezett Ziermann elnök a 
Gusztáv Adolf-Egylet szeptember második felében a breisgaui Freiburgban tartott nagy-
gyűlésén, ahol az egyletet az ú. n. „Begrüssungsabenden" köszöntötte. A nagygyűlésnek 
egyik kiemelkedő pontja volt D. dr. Rendtorff Ferenc elnök ünneplése, aki 40 évnél 
hosszabb idő óta szolgálja az egyletet és 25 év óta dolgozik a Zentralvorstandban, 
mint központi bizottsági tag, jegyző, illetve elnök. Eletének egyik leghőbb óhaja, hogy 
Lipcsében a diaszpórákból jövő theol. hallgatók számára meleg otthont létesíthessen. Ezen 
vágya kezel testet ölteni. A Gusztáv Adolf főegyletek 25,000 márka ünnepi ajándékkal le-
rakták az alapját ennek az otthonnak és egyúttal kifejezték ama kívánságukat, hogy az 
otthon neve „Rendtorff Ferenc-Ház" legyen. 

A 25,000 márka mellé a Gyámintézet is letette szerény adományát, amikor a Gusz-
táv Adolf-Egyletnek szánt ezidei adományt 570 pengőt, 400 p-vel megnövelte* azzal, hogy 
ez az összesen 970 pengő a Rendtorff-házra fordíttassék. Egyúttal a gyámintézeti köz-
gyűlés kéri az Egyetemes Egyházi közgyűlést is, hogy köszöntse egyházunk jóltevőjét, dr. 
Rendtorff Ferencet és megfelelő összeggel járuljon a Rendtorff-házhoz, amelyben majd a 
mi fiaink is otthonra találnak. 

A gyűjtés valamennyi egyházkerületben eredményesebb volt, mint a mult évben, 
a dunáninneniben 1,609 65 P, a tiszaiban 2,183 72 P; a bányaiban 7,222 56 P; a dunán-
túliban 11,720 64 P folyl be. A Bognár-alapítvány jövedelme 1,700 P volt. 

A gyűjtések eredményét, az adakozási kedvet még tetemesen növelni kell. Azért 
intenzívebb propaganda fejtendő ki. Röpiratokat kell kiadni, többet kell levelezni s egyes 
személyeket és egyházakat személyesen felkeresni. Ez azonban az egyházi elnöknek; aki 
nagy gyülekezet lelkésze, annyira megszaporítja irodai munkáját és idejét annyira 
igénybeveszi, hogy a közgyűlésnek kérnie kell az Egyetemes Közgyűlést, hogy a gyáminté-
zetnek eddig juttatott anyagi hozzájárulást emelje fel, hogy abból teljék röpiratra s 
arra, hogy az egyházi elnök az állami kongrua igénybevételével vagy káplánt tarthasson, 
vagy — amennyiben ez keresztülvihetetlennek bizonyulna — legalább irodai segéderőt 
fizethessen. 

Kívánatos lenne, hogy az egyházi elnök időleges szabadjegyet kap jon a vasutakra, 
hogy a központtal és az egyes gyülekezetekkel szükség esetén könnyebben érintkezhes-
sék és ne kelljen a Gyámintézetet útiköltséggel megterhelnie. 

A gyámintézeti közgyűlés a segélyek ügyében a következőkép határozott: 
Központi költségekre visszatart 1697 P 47 fillért, tőkésítésre fordít 450 P-t, a 

Gusztáv Adolf-egyleti számlára átutal: 300 P-t. 
N agy szeretetadományt (3.370 P 54 f) és 353 P 16 f offertóriumot Tatatóváros-

nak juttatja. 
Kisszeretetadományban (á 300 P) részesülnek: Páhi, Szécsénv, Keszthely és Kis-

várda. 
100 P segélyben részesülnek: Vác, Mezőtúr, Gádoros, Galgagyörk, Mende, Komá-

rom, Oroszvár, Szúpatak, Öttevény, Mérges, Szentgotthárd, Bakonycsernve, Nagyszokoly, 
Diósgyőr-vasgyár, Abaújszántó és Putnok. 

I f j . Egyletek adományában (259 P 88 f) részesül: a Soproni Theol. Otthon 159 
P 88 f, a Szarvasi Árvaház 100 P. 

Békéscsabai Rudolf gimn. ifjak a d o m á n y á b a n (50 P) részesül a Szarvasi Árvaház. 
Gajdács Pál lelkész adományában (50 P) részesül: a Szarvasi Árvaház. 
Serleggyüjtés eredménye (170 P) a Nyíregyházai Leánygimnáziumnak adatott. 



27 

Bognár-alapítványi segélyben részesülnek: Gyula 150 P, Nagymágócs, Szarvasi 8—13. 
Árvaház, Kispest, Alsógöd 100—100 P, Patvarc 200 P, Galgaguta 100 P, Kaposvár 150 P, 
Szekszárd, Dombóvár, Keszthely, Csorna 100—100 P és Sátoraljaújhely 300 P. 

Gusztáv Adolf-egyleti segélyben részesülnek: Rád, Tápiószele, Üjpest, Apostag, 
Baja, Mogyoród 200—200 P, Kelenföld 100 P, Sámsonháza 200 P, Kisterenye, Cserhát-
surány, Ősagárd, Ercsi 100—100 P, Tordas 185 P, Zalaegerszeg 250 P, Győri Szeretet-
ház, Barcs, Nagykanizsa, Tés, Veszprém, Tarrós, Alsódörgicse, Nagyvázsony 100—100 
P, Rácalmás, Nemeskér, Kőszegi Diakonissza, Csögle, Fehérvárcsurgó 50—50 P, Ruda-
bánya 200 P, Geszteréd, Sajókaza, Hernádvécse, Érpatak és Kölese 100—100 pengő. 

120 gyülekezet, illetve intézmény kopogtat a gyámintézet ajtaján. Több, mint 
100 pap- és tanítóözvegy kér ruhasegélyt. 

Hogy a Gyámintézet a reá váró feladatoknak csak némileg is megfelelhessen, 
szükséges, hogy egyházunk minden egyes tagja segítse szent munkájában, szükséges, 
hogy az Egyetemes Egyház — amennyire csak módjában áll — támogassa törekvései-
ben erkölcsileg és anyagilag egyaránt. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést és a bejelentéseket örvendetes tudomá-
sul veszi és az adományozóknak a maga részéről is köszönetet mond. 

9. (Sz.) A gyámintézet jelentésével kapcsolatban az egyetemes főjegyző beterjeszti 
a gyámintézet elnökségének felterjesztését, melyben a gyámintézet segélyének felemelé-
sét kéri, úgyszintén abbeli kérelmét is, hogy a Gusztáv Adolf-Egylet által nagynevű el-
nökének, D. dr. Rendtorff Ferenc egyetemi tanárnak tiszteletére 40 éves szolgálata alkal-
mából építendő Otthonnak, az úgynevezett Rendtorff-háznak céljára, amelyre az egyete-
mes gyámintézet külön 400 P-t juttatott, elismerése kifejezéséül, az egyetemes közgyűlés 
is megfelelő összeget szavazzon meg. 

Az egyetemes közgyűlés a gyámintézet évi segélyének összegét a jövő évtől 
kezdődőleg évi 1,000 P-vel állítja be a költségvetésbe, a Rendtorff-ház céljaira 
pedig 500 P adományt juttat és felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy azt a rend-
kívüli szükségletekre szánt összegből folyósítsa, D. Rendtorff Ferenc egyetemi ta-
nárt pedig jubileuma alkalmából az egyetemes egyház nevében melegen üdvözölje. 

10. (Szv) Tárgyaltatik a dunáninneni egyházkerületnek az 1848. évi XX. t.-c. vég-
rehajtásának sürgetésére vonatkozó felterjesztése. 

Az egyetemes közgyűlés — fenntartva azt az álláspontját, hogy az 1848. 
évi XX. t.-c.-nek e törvény valódi szellemében való végrehajtása elsőrendű állami 
feladat és kötelezettség — a dunáninneni egyházkerület felterjesztését e tárgyban 
a református testvéregyházzal való egyöntetű fellépés és eljárás céljából átteszi 
a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyek tárgyalására kiküldött bizott-
sághoz. 

11. (Sz.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület felterjesztése a még földhöz nem jut-
tatott egyházközségek földhözjuttatása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés felhívja az összes egyházközségeket, hogy ott, ahol 
a földbirtokrendező eljárás még nem fejeztetett be, földhözjuttatási igényüket ér-
vényesítsék, s amennyiben már bejelentett, vagy ezután bejelentendő ily igény-
lésük kedvező elintézésének oly akadályai jelentkeznének, amelyek elháríthatók-
nak mutatkoznak, a tényállást — megfelelő közbelépés eszközöl h etése céljából — 
hivatalos úton jelentsék be az egyetemes egyház elnökségének. 

12 (Sz.) A püspöki javadalmi földek juttatása körül felmerülő kérdések tárgya-
lására kiküldött kerületközi bizottság bejelenti, hogy letárgyalta azokat az irányelveket, 
amelyek szerint a püspöki javadalmi földek körüli kérdéseket egyetemes szabályrende-
lettel szabályozandóknak tartja. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi és elhatározza, hogy 
a bizottság munkálatát előzetes tárgyalás és hozzászólás végett lebocsátja az egy-
házkerületekhez. 

13. (Sz.) Tárgyaltatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése az Antalszállás, 
Margitpuszta és Elemérpuszta leányegyházközségekben lakó evang. birtokosoknak a 
szentlászlói róm. kath. plébános részére tűzifa szolgáltatására történt jogtalan kötelezte-
tése tárgyában. 
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13 ~1S. egyetemes közgyűlés érdemleges állásfoglalás és döntés előtt ezt az ügyet 
a dunántúli egyházkerület útján leküldi a somogyi egyházmegyéhez azzal, hogy de-
rítse fel, milyen szerződés, vagy jogviszony alapján köteleztettek a nevezett evan-
gélikus birtokosok a kérdéses szolgáltatásokra. Amennyiben a köteleztetés szer-
ződés alapján történt, magát a szerződést, ha pedig ez ügyben bírói ítélet, vagy 
közigazgatási határozat hozatott, ezeknek másolatát is beszerezve, ezekkel a pót-
lásokkal terjessze fel az ügyet újból az egyetemes egyház elnökségéhez. Ha azon-
ban a jogalap vitás, forduljanak az érdekelt egyházközségek a rendes bírósághoz 
mivel az ilyen ügyek annak hatáskörébe tartoznak. 

14. (Sz.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerület felterjesztése a gyóni egyházközség 
kötelékébe tartozó tatárszentgyörgyi híveknek római katholikus egyházi célokra történt 
megadóztatása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a felterjesztésben említett haszonbérleti szerződés 
teljes szövege ismeretének hiányában és az egész tényállás felderítése nélkül ezt 
az ügyet érdemben tárgyaihatónak nem tartja, minélfogva ezeknek a hiányoknak 
a pótlása végett visszaküldi az iratokat a bányai egyházkerület útján a pesti alsó 
egyházmegyének. 

15. (Sz.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerület felterjesztése Incze István ^Protes-
táns vagy Katholikus" című füzetének megfelelő eljárás céljából a közös protestáns bi-
zottsághoz való áttétele tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerület felterjesztését a pestvár-
megyei felső egyházmegye idevonatkozó jegyzőkönyvi kivonatával együtt meg-
felelő eljárás céljából átteszi a közös protestáns bizottsághoz. 

16. (Sz.) Tárgyaltatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése a ,,Fébé" diako-
nissza nőegylet az egyetemes egyházhoz való jogviszonya szabályozásának sürgetése tár-
gyában. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a ,,Fébé" diakonissza nőegylet 
működésének felügyeletét és irányítását az egyes egyházkerületekkel való vonat-
kozásban a kerületek püspökei által gyakoroltatja, akik e téren tett intézkedéseik-
ről és tapasztalataikról saját egyházkerületi közgyűléseiknek, egységes kezelés 
szempontjából pedig minden egyetemes közgyűlést megelőzőleg, a szükséghez ké-
pest esetről esetre is, az egyetemes felügyelőhöz terjesztik be jelentéseiket, aki in-
dokolt szükség esetén az egyetemes egyház nevében intézkedik. 

Egyben felkéri az egyetemes közgyűlés a zsinati bizottságot arra, hogy tegye 
megfontolás tárgyává, nem volna-e kívánatos, hogy az egyházi célú egyesületek-
nek az egyházhoz való viszonya — legalább általánosságban — az egyetemes al-
kotmányban szabályoztassék. 

17. (Sz.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület felterjesztése a ref. egyetemes kon-
vent 1927. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 27. pontjában foglaltakra vonatkozóan. 

Az egyetemes közgyűlés a tiszai egyházkerület felterjesztését az ügynek a 
ref. konvent elnökségével való megbeszélése és elintézése céljából kiadja az egye-
temes közgyűlés elnökségének. 

18. (Sz.) Tárgyaltatik az Országos Luther-Szövetség jelentése: 
Az O. L. Sz. november hó 14-én délelőtt zárt konferenciát, délután 3—4 óráig vá-

lasztmányi ülést, 4—5 ismét zárt konferenciát és 5—6. évi közgyűlést tartott. 
Ügy a választmány, mint a közgyűlés tudomásul vette az evangélikus nap elha-

lasztásának külső okait és helyesléssel vette tudomásul az O. L. Sz. vezetőségének azt az 
álláspontját, hogy egy külső tüntetésnél eredményesebb a belső, elmélyítő munka, 
amelyre a zárt konferenciát tartotta alkalmasnak. A zárt konferencián 109 helyi alaku-
lat vett részt 497 részvevővel. A zárt konferencia generális témája: ,,Az evangélikus egy-
ház szociális kötelessége" volt. Kilenc előadó tárgyalta e kötelességeket. A zárt konferen-
cia tizedik előadása a L. Sz. kor- és időszerű ú j programmja volt. E programul szerint a 
L. Sz. lemond a belmissziói tevékenységről, mert az erről való lemondást a püspök urak 
helmissziói programmja természetessé tette. A külfölddel való kapcsolat, az egyetemes 
egyház természetszerű kötelessége lévén, nem képezheti a L. Sz. munkakörét. Annál in-
tenzívebben akarja szolgálni a harmadikat: a szociális munkát. Elhatározta a L. Sz., 
hogy haladéktalanul minden egyházközségben megszervezi a helyi szövetségeket és ezek 
szociális tevékenykedését erőteljesen irányítani fogja. Szerette volna nyomtatásban ki-
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adni az ezt előmozdító és támogató azon előadásoknak szövegét, amelyek a zárt konfe- 18—20. 
rencián elhangzottak, de anyagi erő hiányában egyelőre kénytelen volt erről a szándékról, 
bár minden oldalról, mint követelés hangzóit el, lemondani. 

Örömmel és hálával vette tudomásul, hogy Lelbach Oszkár a pesti alsó egyház-
megye másodfelügyelője, 2000 pengő jutalomdíjat bocsátott a szövetség rendelkezésére 
azon célból, hogy ezzel az összeggel jutalmaztassák egy olyan pályamunka, amely tudo-
mányos értékkel kimutatja mindazon protestáns nagyságokat, akik Magyarország műve-
lődése történetében halhatatlant alkottak. A beérkező munkák elbírálását szakbizott-
ságra bízta. 

A L. Sz. hálásan köszöni azt a 200 pengőt, amellyel az egyetemes felügyelő a zárt 
konferencia sikerét biztosító költségekhez hozzájárult. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az Országos Luther-
Szövetség elnökének, báró Kaas Albertnek buzgó fáradozásáért köszönetet mond 
és a Szövetségnek új munkaprogramul ja keresztülviteléhez a legjobb sikert kí-
vánva, a Szövetséget erkölcsi támogatásáról biztosítja. 

19. (Sz.) Beterjesztetik az Evangélikus Papnék Országos Szövetségének multévi 
működéséről szóló következő jelentés: 

Alapszabályainknak megfelelően igyekeztünk egyházunk egyháztársadalmi mun-
kájából kivenni részünket, különösen a gyülekezetek nőtagjainak az egyházi életbe való 
bevonása által, szorgalmaztuk nőegyletek megalakítását oly gyülekezetekben, ahol azok 
még nem működtek. Örömmel említjük meg, hogy indításunkra több nőegylet alakult 
és azok áldásosán működnek. 

Küzdve a kezdet, a közönyösség és előítélet nehézségeivel, sok időt fordítottunk 
arra, hogy Szövetségünk eszméjét és hivatásunk szükséges voltát a papnétestvérekkel és 
a gyülekezetek vezetőivel megértessük. 

Reális numkaprogrammunkat láttuk abban, hogy az evangéliumi szeretet köteles-
ségét teljesítsük. Ezért a nyári időszakban Révfülöpön gyermeknyaraltatási rendeztünk 
egyházi tisztviselő-, pap-, tanár-, tanítócsaládok árvái és arra szoruló szegényebb evangé-
likus gyermekek részére. A nvaraltatás négy hétig tartott, és annak végéig 38 gyermek 
maradt együtt két özvegy papné és két tanítónő kíséretében. A nyaraltatás mindenképen 
sikerrel járt, és annak anyagi feltételeit saját erőnkből tudtuk biztosítani. 

Midőn elvégzett munkánkat illetőleg az Egyetemes Közgyűlés tudomásulvételét és 
jóakaratát kérjük, egyszersmind bizalommal feltárjuk további munkaprogrammunkat : 

Isten segedelmével a jövő évben is fenn kívánjuk tartani gyermeknyaraltatási ak-
ciónkat. 

Ezenkívül széleskörű és tervszerű akciót kívánunk indítani a lelkészözvegyek ott-
honának megteremtésére. Áthatva özvegysorba került testvéreink súlyos anyagi helyze-
tének tudatától, amely sokszor saját életük fenntartását, gyermekeik megfelelő nevelteté-
sét lehetetlenné teszi, otthont óhajtunk számukra teremteni és pedig lehetőleg Buda-
pesten, vagy környékén, oly keretek között, hogy necsak egyes özvegyek ezen otthonban 
való elhelyezése és élelmezése, hanem egyszersmind gyermekeiknek velük együtt való 
elhelyezkedése és taníttatásuk is lehetővé váljék. 

Ezen munkaprogrammunk megvalósításához már most bizalommal kérjük az 
Egyetemes Közgyűlés erkölcsi és anyagi támogatását. Kijelentjük azonban, hogy az er-
kölcsit többre becsüljük a pénzbeli támogatásnál, mert annyira meg vagyunk győződve 
az özvegy papnék otthonának szükségességéről, hogy bízva-bízunk a jó Isten megsegítő 
kegyelmében, saját elhatározásunk komolyságában és egyháztársadalmunk megértésében. 

Módosított alapszabályainkat jóváhagyás végett tisztelettel beterjesztjük. 

Az egyetemes közgyűlés a jeleiiTést jegyzőkönyvébe iktatva, tudomásul 
veszi, a Szövetség fáradozásaiért elismerését fejezi ki és a Szövetséget erkölcsileg 
melegen támogatja; a beterjesztett alapszabályokat az egyetemes közgyűlés jóvá-
hagyja és jóváhagyó záradékkal ellátni rendeli. 

... ."'.' J ' -J tJI"' — » 
20. (Sz.) A multévi egyet, közgyűlési jegyzőkönyv 16. pontja kapcsán, a felterjesz-

tett adatok alapján a jogügyi bizottság jelenti, hogy a dunántúli kerületnek általánosság-
ban tartott, az egyházak közötti törvényes egyenlőség és viszonosság elvén esett sérelmek 
és az egyházunkat ért sorozatos és tervszerű támadások miatt emelt panaszát, valamint 
a dunáninneni kerületnek az Érden tapasztalt sérelmek és a dolánvi iskolai sérelem tár-
gyában tett felterjesztéseit, érdemi tárgyalás alá venni nem lehetett, mert azok nincsenek 
kellőleg okmányolva és felszerelve. Bemutatja továbbá a bányakerület részéről a csépai 
iskolaügyi sérelem tárgyában tett felterjesztést. 
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20—26. Az egyetemes közgyűlés újból felhívja a kerületeket, hogy az ilyen pana-
szokat kellőleg átvizsgálva és megfelelően felszerelve és okmányolva terjesszék 
fel, egyúttal felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy, amennyiben ezen panaszok kel-
lően igazolva beérkeznének, orvoslásuk érdekében a szükséges intézkedéseket 
vagy közvetlenül, vagy a közös protestáns bizottsághoz való áttétel út ján eszkö-
zölje. A csépai sérelem ügyében pedig a közgyűlés felterjesztést intéz a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez. 

21. (Sz.) Tárgyaltatik a dunáninneni egyházkerület folyó évi közgyűlésének 81. 
jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata, amelyben az 1927. évi V. t.-c. 71. §-a alapján 
kibocsátott azon pénzügyminiszteri rendelet ellen szólal fel, amely kimondja, hogy az 
állami egyenesadók 10%-át meghaladó egyházi adók behajtásánál az államhatalom se-
gélye igénybe nem vehető; a kerület ezen miniszteri intézkedésben az egyházi autonómia 
sérelmét látja. Az egyetemes főjegyző utal arra, hogy ez a rendelet csak az adóhivatalok 
belkezélésére irányul, annak hiteles szövege nem áll rendelkezésre, és az csak a 10%ot 
meghaladó iskolai adóra vonatkozik. 

Az egyetemes közgyűlés ezen tárgyban egyelőre nem kíván intézkedést 
tenni, felkéri azonban a püspököket, hogy a kérdést tartsák nyilván és, amennyi-
ben az egyházi adó beszedése körül a világi hatóságok ilyen okból tényleg nehéz-
ségeket támasztanának, tegyenek indokolt és kellőleg felszerelt jelentést az egye-
temes felügyelőnek, hogy az autonómia megvédése érdekében a szükséges felter-
jesztést a magyar királyi kormányhoz megtegye. Egyben megküldi az egyet, köz-
gyűlés az ügyet a közös protestáns bizottságnak. 

22. (L.) Olvastatik a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter leirata, melyben 
kérdést intéz az iránt, hogy: 1. az özvegyi és kegyeleti idő a lelkész elhalálozása napjától 
kezdve bezárólag mely időpontig tart, és ezen idő alatt a lelkészi javadalmat az özvegy 
szintén teljes egészében élvezi-e, — 2. az elhalálozás folytán megüresedett lelkészi állásba 
beiktatott lelkésznek az özvegyi és kegyeleti idő alatt teljesített szolgálata az Egyházi Al-
kotmány értelmében rendes, vagy helyettes lelkészi szolgálatnak tekintendő-e. 

Az egyetemes közgyűlés az első kérdésre vonatkozólag utal az Egyházi Al-
kotmány 74. §-ára, mely szerint ,,az elhalálozás napjától számított egy félévre 
járó mindennemű lelkészi javadalom, beleértve a papi lakban való lakást is, az 
elhalt lelkésznek özvegyét, illetőleg leszármazóit és munkára képtelen szüleit il-
leti", — a második kérdést illetőleg pedig megállapítja, hogy az idézett §-ból ön-
ként folyik, hogy a kegyeleti idő alatt működő lelkész csak helyettes lelkésznek 
tekinthető. Erről a vallás- és közoktatásügyi miniszter megfelelő módon értesí-
tendő. 

23. (L.) Olvastatik a dunántúli egyházkerület folyó évi közgyűléséből tett felter-
jesztés, amely szerint a soproni felső egyházmegye kezdeményezésére kéri, hogy kellő lé-
pések tétessenek a néptombola megszüntetése érdekében. 

Az egyetemes közgyűlés a vonatkozó egyházkerületi kérelmet magáévá 
teszi, és a néptombola megszüntetése érdekében a kormányhoz felterjesztéssel él. 

24. (P.) Tárgyaltatik Nagy Lajos gyúrói lelkész fellebbezése a dunáninneni egyház-
kerület közgyűlésének a visszatartott lelkészi illetmények tárgyában 73. jegyzőkönyvi 
pont alatt hozott határozat ellen. 

Az egyetemes közgyűlés a fellebbezést visszajuttatja a dunáninneni kerü-
lethez azzal, hogy szereltesse fel azt a sérelmezett határozat alapját képező ira-
tokkal. 

25. (P.) Tárgyaltatik Nagy Lajos gyúrói lelkész és a gyúrói egyházközség fellebbe-
zése a Baldácsy-alapítvánvból kiosztott segélyek tárgyában a dunáninneni egyházkerü-
leti közgyűlés által 50. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozat ellen. 

Az egyetemes közgyűlés mindkét fellebbezést elutasítja, mert a „Baldácsv-
alapítvány" segélyeinek elosztása az egyházkerület autonóm joga. 

26. (P.) Tárgyaltatik a gyúrói egyházközség fellebbezése a dunáninneni kerület 
közgyűlésének az egyetemes közgyűlésre való kiküldés tárgyában 74. jegyzőkönyvi pont 
alatt hozott határozata ellen. 
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Az egyetemes közgyűlés a fellebbezést visszautasítja, mert a megbízottak 26—33. 
és kiküldöttek megválasztása minden testület közgyűlésének autonóm joga. 

27. (P.) Tárgyaltatik a gyúrói egyházközség fellebbezése a dunáninneni egyház-
kerület közgyűlésének 71. jegyzőkönyvi pont alatt hozott azon határozata ellen, amely-
lyel az egyházközség azon intézkedését, hogy a gondnokságot nem vállaló egyháztagot 
megbírságolja, megváltoztatta. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházkerületi közgyűlés fellebbezett határoza-
tát helybenhagyja, mert az Egyházi Alkotmány nem ismer olyan jogszabályt, 
amely a gondnokságot el nem vállaló egyháztag bírsággal való megrovását meg-
engedi; az az „Útmutatás", amelyre a gyúrói egyházközség hivatkozik, nem bír 
jogszabály erejével. 

28. (P.) Tárgyaltatik Lomén János és társai fellebbezése a bánki egyházközség-
nek az egyházi fajárandóság kivetése módjában hozott határozatát helybenhagyó egy-
házkerületi közgyűlési határozat ellen. 

Az egyetemes közgyűlés a dunáninneni kerületi közgyűlés határozatát in-
dokainál fogva helybenhagyja. 

29. (P.) Tárgyaltatik a szarvasi IV. lelkészi állás megszervezése tárgyában a 
szarvasi egyházközség által a bányai egyházkerület 1927. évi közgyűlésének 46. jegyző-
könyvi pont alatt hozott határozata ellen beadott fellebbezés. 

Az egyetemes közgyűlés a bányakerületi közgyűlés határozatát helyben-
hagyja, mert a beszerzett adatok szerint a csabacsüdi hívek kiválása nem tette 
feleslegessé a szarvasi IV. lelkészi állás megszervezését. 

30. (P.) Tárgyaltatik a váraljai leányegyház fellebbezése a kismányoki egyház-
község által reá kivetett évi járulék tárgyában a dunántúli egyházkerület közgyűlésének 
1927. évi 52. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata ellen. 

Az egyetemes közgyűlés a dunántúli egyházkerületi közgyűlés határozatát 
helybenhagyja. 

31. (P.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület felterjesztése a hegyaljai egyházme-
gyének azon javaslata tárgyában, amellyel intézkedést kér a szoptató anyák büntetésé-
nek elhalasztása érdekében. 

Az egyetemes közgyűlés mellőzi a felterjesztést, mert a kívánt intézkedés a 
jogszabályok és hatóságok gyakorlata szerint úgyis megvalósult, egyes, a szokás-
tól eltérő eset pedig nem tesz általános intézkedést indokolttá. 

32. (Sz.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület 1927. évi közgyűlésének 45. jegyző-
könyvi pont alatt az egyházkerület lelkészválasztási szabályrendeletének pótlása, illetve 
módosítása tárgyában hozott határozata, amelynek 3. és 4. pontját, tekintettel arra, hogy 
a tavalyi egyetemes közgyűlés a kérdéssel nem foglalkozhatott, az egyetemes elnökség 
látta el ideiglenes jóváhagyással és léptette életbe, továbbá a tiszai egyházkerület folyó 
évi közgyűlésének 52. és 57. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata. 

Az egyetemes közgyűlés a tiszai egyházkerület lelkészválasztási szabály-
rendelet pótlására vonatkozó határozatának az elnökség által történt ideiglenes és 
előzetes jóváhagyását tudomásul veszi, a 4. pont első bekezdését azonban a jog-
ügyi bizottság javaslata nyomán, a következő szöveggel hagyja jóvá: ,,a lelkész-
választásnál szavazati jog csupán azon egyháztagot illeti meg, aki egyházi adóval 
hátralékban nincs." Jóváhagyja a folyó évi közgyűlés által 57. jegyzőkönyvi pont 
alatt hozott módosítást is, és kimondja, hogy a multévi közgyűlés által elhatáro-
zott módosítás már az 1928. évre összeállított választásra jogosultak névsorára 
nézve érvényben levőnek tekintendő. Felhívja a tiszai egyházkerületet, hogy ezen 
módosításokat szabályrendeleti alakban 3 példányban terjessze föl, hogy az jóvá-
hagyási záradékkal ellátható legyen. A határozat 1. és 2. pontját a közgyűlés szin-
tén tudomásul veszi és figyelemmel a zsinati bizottság javaslatára, azokat a zsi-
nati bizottságnak adja ki. 

33. (Sz.) A multévi egyet, közgyűlés jegyzőkönyvének 24. pontja kapcsán kikül-
dött albizottság bemutatja a javadalmas alkalmazottak házasságkötésére vonatkozó sza-
bályrendelet tervezetét. 

5* 
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38. Az egyetemes közgyűlés a bemutatott tervezetet alkotmányos tárgyalás 
végett leküldi a kerületekhez; multévi határozatát egyebekben fenntartja. 

34. (Sz.) Az egyetemes főjegyző a lelkészek fizetésének rendezése kérdésében be-
mutatja a multévi közgyűlésből tett felterjesztésekre a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tertől érkezett válaszokat, valamint az egyes egyházkerületek újabb felterjesztéseit, ame-
lyek nyomán az egyetemes közgyűlés a következő határozatokat hozza: 

a) Tudomásul veszi, hogy á miniszter minden költségvetés összeállításánál 
megkísérli a lelkészi korpótlék 100% erejéig való valorizálását és reméli, hogy ez-
irányban már legközelebb eredményt fog elérni. Tudomásul veszi a közgyűlés, 
hogy a lelkészi korpótlék korlátlan utalványozása ezidőszerint nem lehetséges, és 
hogv a lelkészözvegyek részére a kegyeleti idő tartamára a törvény értelmében 
nem engedélyezhető. 

b) Tudomásul veszi, hogy a miniszter a congrua-segély utalványozása 
iránti kérelemnek csak akkor ad helyt, ha az illető egyházközségben a hívek lé-
lekszáma a 800-at eléri és az egyházközség legalább is évi 1088 P-t tud saját ere-
jéből biztosítani. Ezen intézkedésben azonban a közgyűlés nem nyugszik meg, 
hanem indokolt felterjesztésben kéri ezen álláspont megváltoztatását, mert egy-
házunk szórványjellegére való tekintettel ez az intézkedés egyházunkra felette 
sérelmes. 

c) Tudomásul veszi, hogy a családi pótlék tekintetében a lelkészek, tanárok 
és segédlelkészek adatainak igazolását a miniszter megkönnyítette és azt az espe-
resek hatáskörébe utalta. 

d) A további felterjesztések tárgyában, amelyek a közszolgálati alkalma-
zottaknak nyújtott kedvezményeknek a lelkészekre való kiterjesztésére, a segéd-
lelkészi congrua felemelésére, több missziói lelkészi állás dotációjára, végül a fél-
árú utazásra jogosító vasúti arcképes igazolvány megadására irányulnak, az egye-
temes közgyűlés a Lelkészegyesület által beterjesztett javaslatokra is figyelem-
mel indokolt felterjesztést és memorandumot intéz a kormányhoz. 

35. (Sz.) Tárgyaltatik Duszik Lajos miskolci lelkész indítványa az egyházunkban 
utóbbi időben elterjedt címadományozás megszüntetése tárgyában, amely — az indít-
ványtevő szerint — egyházunk szellemével ellentétben áll, miért is a címkór idegen ra-
gálynak tekintendő. Egyházunk szelleme demokratikus és ősi törvényeink csak hivatalt és 
nem állásnélküli címet ismernek. Szükség esetére szabályrendelet alkotását hozza javas-
latba. 

Az egyetemes közgyűlés érdemleges határozathozatal előtt az indítványt hoz-
zászólás végett leszállítja a kerületek útján az egyházmegyék, illetve egyházközsé-
gekhez. 

3(>. (Sz.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület ezidei közgyűlésének 56. jegyző-
könyvi pont alatt hozott határozata, melyben azt kéri, hogy az egyetemes közgyűlés le-
hetőleg mindég november hó folyamán tartassék meg. 

Az egyetemes közgyűlés figyelemmel arra, hogy a közgyűlés összehívása 
az Egyházi Alkotmány 146. §-a szerint az elnökség hatáskörébe tartozik, egyéb-
ként a közgyűlés időbeli megrögzítésének a célszerűség is ellene szól, a javasolt 
intézkedés megtételének a szükségét nem látja fennforogni. 

37 (Sz.) A multévi egyet, közgyűlési jegyzőkönyv 30. pontja kapcsán bejelenti az 
egyet, főjegyző, hogy a báró Baldácsy-alapítvány ügyében felterjesztés nem érkezett és 
intézkedésre nincs szükség. 

Tudomásul szolgál. 

38. (Sz.) A folytatólagos délutáni ülés megnyitásakor az egyetemes felügyelő fel-
hívására a délelőtt kiküldött küldöttség nevében annak vezetője, dr. Rásó Lajos, egyete-
mes ügyész, tesz jelentést a bizottság eljárásáról és bejelenti, hogy a küldöttség egyik mi-
nisztert sem találta hivatalában. A vallás- és közoktatásügyi minisztériumban a minisz-
ter helyett Petri Pál államtitkár fogadta, aki az előterjesztett kívánságok tekintetében 
nagy megértést tanúsított, és utalva a pénzügyi nehézségekre, ígérte, hogy a kérelmeket a 
miniszterrel közli. A pénzügyminiszter helyett a küldöttséget Szabóky Alajos államtitkár 
fogadta, aki szintén megértéssel hallgatta a panaszokat és megígérte, hogy azokat a maga 
részéről melegen méltányolja, a kívánalmakat támogatja és a miniszterrel közli, a ké-
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relmeknek egészben való teljesítéséhez azonban a pénzügyi helyzet folytán reményeket 38 
nem támasztott. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, és elhatározza, hogy 
a 34. pontban elhatározott felterjesztés, illetve memorandumban a M. E. L. E. 
által javaslatba hozott kívánalmakat is belefoglalja. 

39 (K.) Olvastatik az egyetemes liturgiái bizottság következő jelentése: 
Az egyetemes egyház liturgiái bizottsága, munkájának sikere érdekében, amelyet 

az 1926. esztendőben tartott egyetemes közgyűlés határozata tőle vár, minden lelkésztől 
bekérte az egyházközségében szokásos és használt liturgiái rendet. 

A mai napig 143 lelkész tett eleget e felszólításnak. Miután még 122 jelentés hiány-
zik, a bizottság még nincs abban a helyzetben, hogy kész javaslatot terjeszthessen az 
egyetemes közgyűlés elé. De, mert minden reménysége megvan arra, hogy a jövő tavaszig 
a teljes anyagot fel is dolgozhatja, jelentheti, hogy javaslata a jövő év egyetemes közgyű-
léséig feltétlenül elkészül. 

Megállapította a bizottság, hogy a beérkezett rendek szerint alig van kettő olyan, 
amely mindenben megegyeznék. A 143 lelkész közül 91 a magáét tartia a leghelyesebb-
nek és meg nem változtathatónak, mert fél a régi rendhez ragaszkodó gyülekezetek belső 
ellenállásától: 14 a liturgiáról még csak hallani sem akar. A többiek alig várják, hogy ez 
a kérdés végre egyetemes érvényességgel rendeztessék. 53 a liturgia egységesítésénél fon-
tosabbnak tartja az egyetemes jellegű agenda kiadását, 37 pedig ú j és jobb énekeskönyvet 
kér és a korálok dallamának végleges megállapítását. Olyan is akadt, aki a Tranoscius 
magyarra fordítását tartja kívánatosnak. 

Az egyetemes közgyűlés a liturgiái bizottság e jelentését tudomásul veszi. 

40. (K.) Tárgyalás alá kerül a bányai egyházkerület felterjesztése a liturgia egy-
ségesítése és az ,,Erős vár a mi Istenünk" szövegének és dallamának egyöntetű megálla-
pítása és kötelező használata tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés fenntartja multévi jegyzőkön/vének 37. pontjá-
ban hozott határozatát és a liturgia kérdésében a liturgiái bizottság munká-
jának befejezése után kíván dönteni. Az ,,Erős vár a mi Istenii ik" egységes szö-
vege és dallama megállapítását és kötelező használatát az egyetemes közgyűlés 
csakis az egyetemes énekes- és koráikönyvvel kapcsolatban tartja keresztülvihe-
tőnek. 

41. (K.) Tárgyaltatik a dunántúli egyházkerület újabb felterjesztése a gyülekezeti 
gyűjtések szabályozása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy e tárgyban a multévi egyete-
mes közgyűlés jegyzőkönyvének 35. pontjában már határozott, kimondva, hogy 
az egyes egyházkerületek területén tartandó gyűjtések sorrendjének és időpontjá-
nak megállapítása az általános belügyminiszteri engedélyen kívül az illetékes püs-
pök hatáskörébe esik, — ezen határozatát fenntartja. Egyben a belügyminiszter-
hez felterjesztést intéz aziránt, hogy a gyülekezeteknek a gyűjtési engedélyt úgv 
adja meg, hogy a gyűjtések idejét az illetékes püspök állapítsa meg. A lelkészeket 
felhívja, hogy a gyűjtési engedélyeket így szerezzék meg, és gyülekezetük terüle-
tén csak így engedjék meg a gyűjtés lefolytatását. 

42. (K.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület újabb felterjesztése a belmissziói 
munka egységes rendezése tárgyában. A nevezett egyházkerület multévi,. e tárgyban tett 
felterjesztésével kapcsolatban az egyet, közgyűlés jegyzőkönyvének 38. pontjában akként 
határozott, hogy a belmissziói munka irányítását az egyházkerületekre bízza és külön 
egyetemes belmissziói előadó megválasztásától eltekint. 

Az egyetemes közgyűlés e tárgyra vonatkozó multévi határozatát fenntartja. 

43. (K.) Tárgyaltatik a dunáninneni és tiszai egyházkerületek felterjesztése, olcsó 
népies naptár szerkesztése és kiadása tárgyában, ami főképen a szekták elleni védeke-
zésnek lenne hathatós eszköze. A nevezett egyházkerületek azért tartják szükségesnek 
ilyen naptár sürgős kiadását, mert a szekták elárasztják a mi híveinket is olcsó naptá-
raikkal, viszont a meglévő Luther-naptár és a Prot. Árvaházi-naptár túlságosan drága. 

Az egyetemes közgyűlés méltányolja az olcsó, népies naptár kiadásának 
szükségességét és a felhozott indokokat, de, miután e naptár önálló kiadása a már 
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43—51. meglévő s kitűnően szerkesztett Luther-naptár gyöngítését vonná maga után, in-
kább odahat, hogy vagy a meglévő Luther-naptár ára szállíttassék le, vagy e 
naptár szerkesztősége adjon ki „Kis Luther-naptár" címen teljesen olcsó, népies 
naptárt. Egyúttal felhívja az egyet, közgyűlés a Luther-Társaság figyelmét ingye-
nes, népies propagandafüzetek és röpiratok kiadására. 

44. (K.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület felterjesztése országos evangélikus 
nagygyűlés rendezése tárgyában. 

Az egyet, közgyűlés fenntar t ja a mult évben e tárgyban hozott határoza-
tát és a kérdés megoldását az Országos Luther-Szövetségre bízza. 

45. (T.) Tárgyaltatik a dunántúli egyházkerület olyirányú felterjesztése, hogy az 
1895. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 65. pontjában foglalt, az egyházi eske-
tések tárgyában kiadott ideiglenes utasítást az egyetemes közgyűlés az időközi tapaszta-
latok figyelembevételével megfelelően dolgozza át. 

Az egyetemes közgyűlés az említett ideiglenes utasítás kérdésének tanulmá-
nyozására és esetleges javaslattételre dr. Mikler Károly elnöklete alatt Schöll Lajos, 
Nemes Károly, Laszkáry Gyula és Platthv Mihály tagokból álló bizottságot küld ki. 

46. (T.) Beterjesztetnek Sass Béla nyug. vallástanár ú jabb beadványai. 

Az egyetemes közgyűlés a multévi közgyűlés jegyzőkönyvének 23. pontjá-
ban foglalt határozathoz hasonlóan, ezen beadványokat, mint tárgyalásra alkal-
matlanokat, visszaadja. 

47. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 28. pontjával kapcsolatban az egyetemes fő-
jegyző bejelenti, hogy a vasárnap megszentelése tárgyában tett felterjesztésre a vallás- és 
közoktatásügyi minisztertől azon értesítés érkezett, hogy az ügyet a belügyminiszterhez 
lette át, akit arra kért fel, hogy a munkaszünet szigorú betartását elrendelő intézkedé-
seket a többi érdekelt miniszterrel egvetértőleg tegye meg. 

Az egyetemes közgyűlés a kérdést továbbra is nyilvántartja. 

48. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 39. pontja kapcsán az egyke ellem küzdelem kér-
désében tett felterjesztésre a belügyminisztertől érdemi válasz ezideig nem érkezett. 

^z egyetemes közgyűlés a kérdést továbbra is nyilvántartja. 

49. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 44. pontja kacsán a börtönügyi misszionáriusi 
állás szervezése tárgyában tett felterjesztésre az igazságügyminisztertől olyértelmű vá-
lasz érkezett, hogy az államháztartás egyensúlyának biztosítása érdekében szükséges ta-
karékossági intézkedések miatt költségvetési fedezet hiányában ilyen állás ezidőszerint 
nem létesíthető; a felterjesztés azon része tekintetében pedig, hogy az evang. fogházi is-
tentiszteletek céljaira nem állnak megfelelő helyiségek rendelkezésre, az igazságügymi-
niszter konkrét adatok beterjesztését kívánta, ami meg is történt. 

Az egyetemes közgyűlés az igazságügyminiszter válaszát tudomásul veszi 
és a fogházi istentiszteletek helyiségkérdését továbbra is nyilvántartja. 

50. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bemutat ja a vallás- és közoktatásügyi miniszter le-
iratát, melyben a kereskedelmi miniszter át irata-alapján felkéri az egyetemes egyházat, 
hogy a törvényileg hatályon kívül helyezett különféle mértékeknek használatból való ki-
küszöbölése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Az egyetemes közgyűlés felhívja a figyelmet az 1907. évi V. t.-c. intézkedé-
seinek betartására és utasítja az összes egyházközségeket, hogy mindennemű tör-
vényileg hatályon kívül helyezett mértéket azonnal vonjanak ki a használatból, 
nehogy a törvényben megállapított kihágás esete legyen terhükre megállapítható. 

51 (Sz.) Tárgyaltatik Krayzell Miklós egyháztag abbeli indítványa és kérelme, 
hogy a rádiós istentiszteletek tartása céljából vidékről felutazó szónokok napidíját és 
útiköltségét az egyetemes egyház viselje. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy ezen költségek a költségvetés-
ben a napidíjak és útiköltségekre előirányzott összegből fedezendők. 
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52. (Sz.) Az egyetemes főjegyző beterjeszti a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi- 52—59. 
niszter leiratát, amelyben figyelmezteti az egyetemes egyházat, hogy külföldi kölcsön fel-
vételére vonatkozó tárgyalások megkezdése előtt kikérendő a kormány előzetes engedé-
lye, egyébként a pénzügyminiszter már a f. év nyarán a külföldi kölcsönök felvételének 
korlátozásáról szóló törvényjavaslatot terjesztett az országgyűlés elé. 

Az egyetemes közgyűlés ezen értesítést tudomásul veszi és miheztartás vé-
gett a kerületek, egyházmegyék és egyházközségek tudomására hozza. 

53. (Sz.) A multévi jegyzőkönyv 25. pontja kapcsán beterjesztetnek a dunánin-
neni és dunántúli egyházkerületek felterjesztései, melyekben egyetemes érvényű egyház-
védelmi szabályzat megalkotásához hozzájárulnak. 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza egy ilyirányú szabályrendelet meg-
alkotását, kimondja egyben, hogy annak tervezete alkotmányos tárgyalás végett 
leszállítandó az egyházkerületekhez. 

54. (Sz.) Az egyetemes főjegyző beterjeszti Bancsó Antal egyet, egyházi főjegyző-
nek azon bejelentését, hogy ezen tisztéről magas korára való tekintettel lemond. 

Az egyetemes közgyűlés mély sajnálattal veszi tudomásul Bancsó Antal 
egyházi főjegyzőnek ezen elhatározását, őt meleg ünneplésben részesíti és szolgá-
latait elismerésének kifejezése mellett jelen jegyzőkönyvében megörökíti. 

55. (Sz.) A megüresedett egyetemes egyházi főjegyzői tisztre 

az egyetemes közgyűlés Zongor Bélát, a vasi középegyházmegye espere-
sét választja meg egyhangúlag. Az ú j egyházi főjegyző hivatalos esküjét a közgyű-
lés színe előtt azonnal le is tette. 

56. (Sz.) Áttérve a bizottságok kiegészítésére és választására, senki szavazást nem 
kívánván, a választások közfelkiáltással a következőleg ejtetnek meg és megválasz-
tatnak: 

a) a tanügyi bizottságba: az eddigi tagok és a theol. fakultás mindenkori dé-
kánja; 

b) a vallástanítási bizottságba: Farkas Győző helyett Lábossá Lajos, a többi 
eddigi tag és a theol. fakultás mindenkori dékánja; 

c) a theológiai bizottságba: az eddigi tagokon kívül a theol. fakultás min-
denkori dékánja, prodékán ja és a theol. otthon felügyelője; 

f / j a Hunfalvy-alapítványi, a lelkészsegélyezési alap, és az üllőiúti ház-
építőbizottság elnökévé dr. Zelenka Lajos, a régi tagok újból; 

e) a püspöki javadalmi földek kerületközi bizottságába: az eddigi tagokon 
kívül Laszkáry Gyula és Platthy Mihály; 

f ) a többi bizottságba a régi tagok. 
Egyben kimondja a közgyűlés, hogy az egyet, főellenőri tisztet nem tölti 

be, azt egyelőre megszünteti. 

57. (Sz.) A theológiai bizottság bemutatja a Sopronban építendő theológus otthon 
építésére vonatkozólag a Schneider és Stráner építési vállalkozók, soproni bejegyzett cég-
gel az egyetemes egyház részéről megkötött építési vállalkozási szerződést, amelyet min-
denre kiterjedő gondossággal megszerkesztettnek talált. Javaslata nyomán 

az egyetemes közgyűlés a szerződést jóváhagyja. 

58. (Sz.) A theológiai bizottság bemutatja Gerlóczy Gedeon építésznek a soproni 
theológus-otthon-építkezés 1928. október 26 áig történt előhaladásáról szóló jelentését, 
amelyet tudomásulvételre ajánl. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentés tartalmát tudomásul veszi. 

59'. (Sz.) A theológiai bizottság bemutatja a dunántúli kerületi pénztár kezelésé-
ben álló theológus-otthon-pénztár helyzetéről szóló számvevői jelentést, amely szerint a 
pénztár 19,473 P 96 f egyenleget tüntet fel. Egyúttal javasolja, hogy a pénztárt kezelő 
pénztárosnak megfelelő tiszteletdíj állapíttassék meg. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és annak értelmében a 
felmentvényt megadja. A theológus-otthon pénztárát kezelő Wojtech Vilmos, du-
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59—63. nánlúli egyházkerületi pénztáros részére az 1929. évtől kezdődőleg évi 200 P tisz-
teletdíjat állapít meg, amelynek az egyetemes költségvetésbe leendő felvételét el-
határozza. 

60. (Sz.) A theológiai bizottság bemutat ja a dunántúli egyházkerület felterjeszté-
sét, amelyben a theológiai fakultással kapcsolatban Sopronban felállítandó theológus-
otthon külső és belső berendezési keretei között javasolja megoldani külön szeminá-
rium felállítása nélkül a gyakorlati lelkészképzés feladatait. A bizottság a gyakorlati 
szeminárium Budapesten való felállítása tárgyában hozott egyetemes közgyűlési határo-
zat érvényben tartása mellett ideiglenesen, átmenetileg megoldhatónak tartja a theoló-
giai hallgatók szemináriumszerű képzését a theológus-otthonnal kapcsolatban. Beható 
vita után 

az egyetemes közgyűlés a következő határozatokat hozza: 
a szeminárium felállítása és pedig elsősorban Budapesten leendő létesítésé-

nek kérdésével való újbóli beható foglalkozás és megfelelő tervezet kidolgozása 
céljából külön bizottságot küld ki, amelynek tagjai az egyetemes felügyelőn és az 
egyházkerületi elnökségeken kívül a theológiai fakultás dékánja, a theológus-
otthon felügyelőtanára, továbbá dr. Mikler Károly, a budapesti egyházmegye fel-
ügyelője és Kemény Lajos, a pesti magyar egyház igazgató-lelkésze; 

az egyetemes elnökséget felhatalmazza a közgyűlés, hogy a bizottság ja-
vaslata alapján, amennyiben lehetséges, a szemináriumnak esetleg már jövő évi 
szeptember hó l :ével leendő megnyitásáról gondoskodjék és ezt a theológiai fa-
kultással az egyetemi tanulmányaikat elvégzett hallgatók értesítése céljából idejé-
ben tudassa. 

61. (Sz.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerület felterjesztése a tanítóknak és levita-
tanítóknak olyan továbbképzése érdekében, amely nekik megfelelő ismereteket és gya-
korlati jártasságot adna a hivatalukkal járó lelkészi munka végzésére. 

A theológiai bizottság javaslata nyomán — az egyetemes közgyűlés is kí-
vánatosnak és szükségesnek tartja, hogy a tanítóknak, de kiváltképen a levita-
tanítóknak a megfelelő ismeretekkel együtt meg legyen a gyakorlati jártasságuk 
is a hivatalukkal járó lelkészi funkciók végzésére, ennek folytán felkéri a püspö-
köket, hogy közös megállapodással rendezzenek erre a célra póttanfolyamokat, 
amelyeknek alkalmas helyéül kínálkozik a létesítendő lelkészképző szeminárium, 
illetve annak felállításáig valamelyik tanítóképzőintézet. E póttanfolyamok mun-
kájának biztossága és egyöntetűsége érdekében felkéri a közgyűlés a theológiai 
fakultási kart a póttanfolyamok munkájá t irányító módszeres tervezet elkészíté-
sére. 

62. (Sz.) Tárgyaltatik dr. Mágócsy-Dietz Sándor indítványa alapján a theológiai 
bizottság által aziránt beterjesztett javaslat, hogy a tót és a német nyelv a theológiai fa-
kultáson intenzívebben taníttassék, mert ezidőszerint a német nyelvtanulása ugyan min-
denkire nézve kötelező, de a tót nyelv tanítása csak fakultatív. Tekintettel arra, hogy a 
tót nyelv tanítása közegyházi életszükségletet képez, 

az egyetemes közgyűlés megbízza a szeminárium kérdésének kidolgozására 
kiküldött albizottságot a kérdés tanulmányozásával és olyirányú javaslattétellel, 
mely szerint a tót nyelv ne a fakultás tanulmányi rendjén belül, hanem a szemi-
náriumban, addig pedig, amíg ez felállítható, a theológus-otthon munkarendjé-
nek keretében taníttassék. 

63. (Sz.) A Theol.-otthon-bizottság javaslatai nyomán 

az egyetemes közgyűlés 
1. tudomásul veszi a Theol. Otthon felügyelőjének az 1927—28. tanévről 

szóló jelentését, melyet az Otthon felügyelője a bizottsági ülésen egész terjedelmé-
ben felolvasott, és Geduly Henrik püspök indítványára az Otthon felügyelőjének 
működéséért a maga részéről is köszönetet mond; 

2. tudomásul veszi, hogy a fent hivatkozott jelentés szerint az egyetemes 
közgyűlés multévi idevonatkozó határozata értelmében a Theol. Otthon pénztárá-
nak a vezetésére Wojtech Vilmos egyházkerületi pénztáros kapott megbízást és, 
miután a pénztárt előzőleg Wojtech Vilmos pénztáros és Hanzmann Károly egy-
házkerületi főszámvevő átvizsgálták, a Theol. Otthon pénztára Wojtech Vilmos-
nak átadatott, egyúttal az ő jelentésük alapján dr. Deák János otthonfelügyelő-
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nek, a pénztár eddigi kezelőjének, köszönete kifejezése mellett, a szokásos fenn- 63—65. 
tartással a felmentvényt megadja; 

3. köszönetet mond Hanzmann Károly főszámvevő és Wojtech Vilmos 
pénztáros fáradozásáért, amellyel az Otthon pénztárát átvizsgálták; 

4. az Otthon-bizottságba, ennek javaslata alapján, tagokul felkéri az 
evang. hittudományi kar mindenkori dékánját és prodékánját, azonkívül ú j ren-
des tagnak megválasztja Hanzmann Károly egyházkerületi főszámvevőt és Zer-
gényi Arthurt, póttagokul pedig dr. báró Podmaniczky Pált és Klausz Lajost; 

5. a maga részéről is köszönetet mond mindazokért az adományokért, me-
lyekről az Otthon felügyelője jelentéséhen megemlékezett, és amelyek részben a 
Theol. Otthon építkezésére, részben az ifjúság támogatásának céljaira az Otthon 
pénztárába befolytak. Örömmel állapítja meg, hogy pusztán a szupplikációból az 
ifjúság segélyezésére 5225 28 pengő gyűlt be s amikor megköszöni az egyes egy-
házközségek és egyháztagok támogatását, kéri, hogy a szupplikáció ügyét a jövő-
ben is felkarolni szíveskedjenek; 

6. köszönettel veszi tudomásul, hogy a theológusok élelmezését továbbra is 
a lyceum alumneuma volt szíves vállalni és ezért mind az intézet fenntartóságá-
nak, mind különösen Szabó József lyceumi tanár, eforusnak köszönetei mond; 

7. örömmel veszi végül tudomásul, utalással á jelen jegyzőkönyv 58. pont-
jára, hogy a Theol. Otthon építkezése Isten segítségével megindult, és hogy az 
egyetemes felügyelő, az egyházi, polgári és katonai hatóságok jelenlétében, f. évi 
június hó 17-én letette a Theol. Otthon új épületének alapkövét. 

64. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bemutatja a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter 51,454/1928. számú leiratát, amelyben tudatja, hogy a theológiai fakultás végleges 
elhelyezése végett Sopronban megfelelő épületet szándékozik felépíttetni és ezen célra a 
költségvetésbe két részletben folyósítandó 700,000 pengőt vesz fel és remél rendelkezésre 
bocsáthatni, egyben felkérte Sopron szabad kir. város tanácsát, hogy e célra a soproni 
Deák-teret lezáró telket tehermentesen rendelkezésre bocsássa. Ezzel kapcsolatban azon-
ban azon óhajának ad kifejezést a vallás- és közoktatásügyi miniszter, hogy, tekintettel 
arra, hogy a Magyar Királyi Erzsébet-tudományegyetem evang. hittudományi kara ezen 
építkezés folytán véglegesen Sopronban nyer elhelyezést, ez az alapítólevélben is kifeje-
zésre jusson, és annak azon pontjai, melyek a soproni elhelyezést ideiglenesnek mondják 
és az evang. egyetemes egyház részére fenntartják azt a jogot, hogy az ideiglenes területi 
különválás megszüntetésével az evang. hittudományi karnak az egyetembe leendő terü-
leti bekapcsolását kérhesse, hatályon kívül helyeztessenek, és e célból az egyetemes egy-
ház előterjesztését várja. 

Az egyetemes közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi miniszter elhatározá-
sát, hogy Sopronban a hittudományi karnak megfelelő elhelyezése érdekében épü-
letet kíván emelni, örömmel és köszönettel veszi tudomásul és az ezen célra Sop-
ron város által felajánlott, a Deák-teret lezáró telket a maga részéről is alkalmas-
nak tartja. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek azon kívánságát azonban, 
hogy az egyetemes egyház az alapítólevélben biztosított azon jogáról, hogy az 
evang. hittudományi karnak az ideiglenes területi különválás megszüntetésével az 
egyetembe leendő területi bekapcsolását kérhesse, lemondjon, eleget nem tehet. 
Kötelezőleg kijelenti azonban, hogy, amennyiben az alapítólevélben biztosított 
ezen jogával élni kívánna, az állam által felépített soproni épületet létesítési költ-
ségeinek figyelembevételével megállapított értékben megváltani tartozik, a fakultás 
esetleges ú j székhelyén pedig ú j épület emelését az államtól csak ezen megváltási 
összeg keretén belül kívánhatja. 

65. (Sz.) A jogügyi bizottság beterjeszti a püspöki kar által kidolgozott és a bizott-
ság által elfogadott és szabályzaterőre emelni javasolt következő egyetemes lelkészké-
pesítő vizsgálati szabályzattervezetet: 

Az egyetemes közgyűlés az Egyházi Alkotmány 217. §-ában megállapított hatáskö-
rében a magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén egyház lelkészeinek lelkészképesítő vizsgá-
latára nézye következőkép rendelkezik: 

1. §. A lelkészképesítés az egész egyetemes egyház működési területére nézve ha-
tályos, tehát egyetemes jellegű. 

2. §. A lelkészvizsgálat megtartása céljából az e részben eddig fennállott kerületi 
széttagoltság egyidejű megszüntetése mellett egyetemes lelkészvizsgálóbizottság alakít-
tatik. 

3. §. Az egyetemes lelkészvizsgálóbizottság tagjai: az egyházkerületek püspökei, a 
theol. fakultás dékánja, a theol. fakultás gyakorlati theológiai, egyházjogi és rendsze-
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(>5 — 6(>. res theológiai tanszékének tanárai, a lelkészképző szeminárium vezető tanára. A 
bizottság elnöke mindenkor az egyetemes közgyűlés püspök-elnöke, vagy ennek törvény 
szerinti helyettese; jegyzőről maga a bizottság gondoskodik. A bizottság ülésére minden 
egyes esetben meghívást kapnak: az egyházkerületi felügyelők, az egyetemes ügyész és 
az egyetemes tanügyi bizottsági elnök. 

4. §. Az egyetemes lelkészvizsgálóbizottság üléseit rendszerint az egyetemes köz-
gyűlés idején tartja. Kivételesen, nagyobbszámú jelölt jelentkezése esetén, a felmerü-
lendő szükséghez képest más időpontra is összehívható. 

5. §. Az egyetemes lelkészvizsgálóbizottság költségeit az egyetemes pénztár viseli. 
6. §. A hittudományi kar szigorlatot sikeresen megállt hallgatói a kerületükre 

nézve illetékes püspöktől ünnepélyes felhatalmazást kapnak az egyházi szolgálatra, 
amelynek körén belül az oltári szolgálatot, az úrvacsoraosztást és a házasulok esketését 
kivéve, egyéb istentiszteleti cselekményeket elvégezhetnek. Az ekként legalább egy éven 
át folytatott lelkészi gyakorlat után, de legfeljebb öt éven belül, a lelkészképesítő vizsgá-
lati bizottság elnökénél lelkészképesítő vizsgálatra jelentkezhetnek. 

7. §. A jelöltek az egyetemes lelkészvizsgálóbizottság elnökénél való jelentkezé-
sükkel egyidejűleg tartoznak a bizottság elnökének életrajzukat és okmányaikat (szü-
letési bizonyítvány, az illetékes lelkész által kiállított erkölcsi bizonyítvány, érettségi bi-
zonyítvány, fakultási végbizonyítvány, alapvizsgálati és szigorlati bizonyítvány, valamint 
az illetékes lelkész által a legalább egy évi gyakorlati működésről kiállított működési bi-
zonyítvány) egyidejűleg beküldeni. Az elnök az ekként jelentkezett jelöltek névsorát a 
püspökökkel közli és egyúttal összehívja őket az írásbeli tételek megállapítása céljából 
tartandó értekezletre. 

8. §. A lelkészvizsgálat részben írásbeli, részben szóbeli. 
a) Az írásbeli vizsgálat tárgya: egy közönséges vasárnapi, vagy ünnepnapi prédi-

káció, továbbá egy alkalmi beszéd és egy katechizáció teljes kidolgozása azokon a nyel-
veken, amelyekre a jelölt képesítést nyerni óhajt. 

b) A kidolgozott írásbeli tételeket a szóbeli vizsgálat előtt hat héttel minden jelölt 
az egyetemes lelkészvizsgálóbizottság elnökéhez beküldeni tartozik. Az egyetemes lel-
készvizsgálóbizottság elnöke a jelöltek írásbeli dolgozatait hozzászólás végett megküldi 
püspöktársainak és, amennyiben a 4. pont értelmében a bizottságot rendkívüli ülésre kel-
lene összehívni, ennek időpontjára nézve egyidejűleg javaslatot tesz. 

c) A szóbeli vizsgálat tárgyai a lelkészi szolgálat gyakorlati teendőire kiterjedő 
körben : a gyakorlati exegesis, a gyakorlati theológiai tárgyak körébe tartozó tudnivalók, 
nevezetesen: liturgika, homiletika, katechetika, cura pastoralis, szimbolika és apológe-
tika, továbbá egyházjogi és különösen egyházkormányzati ismeretek; vallástanítási anyag, 
főként az egyetemes tanterv és vallástanítás módszertana s azon nyelvek, amelyeken a 
jelölt istentiszteletet végezni óhajt. 

9. §. A vizsgálóbizottság lelkészképesítő bizonyítványt állít ki, amelyet a bizottság-
nak a vizsgálaton résztvett valamennyi tagja aláír. Amennyiben a jelölt a szóbeli vizsgálat 
egy, vagy két tantárgyából a vizsgálatot legalább elégséges eredménnyel nem állja meg,úgy 
három hó múlva az elnökből, az illető tárgy szaktanárából és a reá nézve illetékes egy-
házkerület püspökéből álló bizottság előtt javító vizsgálatot tehet; amennyiben pedig 
kettőnél több tantárgyból kapna elégtelen jegyet, úgy egy év multán az egész vizsgálóbi-
zottság előtt tartandó ú j vizsgálatot kíséreíhet meg. Ha a jelölt az ú j vizsgálaton is kettő-
nél több tárgyból kapna elégtelen jegyet, a vizsgálatot többé meg nem ismételheti. 

10. §. A lelkészi hivatalra való felavatás csak a képesítő vizsgálatról szóló bizo-
nyítvány felmutatása alapján kérelmezhető, annak véghezvitele az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően kerületi külön intézkedés tárgyát képezi. 

11. §. Az egyetemes lelkészvizsgálóbizottság felhatalmaztatik, hogy azon esetben, 
amidőn más vallásfelekezet lelkésze óhajt egyházunkban lelkészi szolgálatot teljesíteni, az 
áttérés okainak a bizottság mindenkori elnöke által leendő szorgos megvizsgálása alap-
ján eszközlendő elnöki jelentéstétel után elvileg dönthessen a jelölt jelentkezésének el-, 
vagy el nem fogadása kérdésében és a jelentkezés elfogadása esetén a szóbeli vizsgálatot 
megelőzőleg tartandó értekezleten dönthessen a szóbeli vizsgálat tárgykörére vonat-
kozólag. 

12. §. Jelen szabályzat az 1929. év január hó 1-én lép életbe és életbeléptével egy-
idejűleg megszűnik az egyházkerületek által választott kerületi lelkészvizsgálóbizottsá-
gok működése. 

Az egyetemes közgyűlés a szabályzatot a fenti szövegezésben megállapítja 
és azt 1929. évi január hó 1-én életbelépteti. 

6(>. (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság javaslatára 
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a) az egyetemes közgyűlés részvéttel veszi tudomásul Gyalog István, volt 66—71. 
bonyhádi gimnáziumi igazgató és Thirring Sámuel, volt soproni elemi iskolai ta-
nító elhúnytát; 

b) örömmel veszi tudomásul, hogy a budapesti főgimnáziumban Mikola 
Sándor lett az igazgatói székben a nyugalomba vonult dr. Hittrich Ödön, a 
szarvasi főgimnáziumban pedig Raskó Kálmán a nyugalomba vonult Sasskó Samu 
utóda, míg a nyíregyházai reálgimnáziumban Teltsch Kornél lépett a nyuga-
lomba vonult dr. Vietórisz József igazgató helyébe; 

c) örömmel veszi tudomásul, hogy dr. Vietórisz Józsefet Magyarország 
Kormányzója a főigazgatói címmel tüntette ki, az egyetemes felügyelő pedig dr. 
Szigethy Lajost, továbbá igazgatóvá történt megválasztása előtt Mikola Sándort, 
végül Bolla Lajost címzetes igazgatókká nevezte ki; 

d) örömmel veszi tudomásul, hogy két néhai nagy igazgató-tanár emlékét 
iskolájuk megörökítette: Benka Gyulának Szarvason mellszobrot, Böhm Károly-
nak, a nagy filozófusnak, a budapesti főgimnáziumban emléktáblát emeltek. Az 
előbbi Keviczky Hugó, az utóbbi Lux Elek, szobrászművészek alkotása. A Benka 
szobrot a szarvasi öreg diákok egyesülete emelte, melynek D. Raffay Sándor 
püspök az elnöke, a Böhm-tábla létrehozásában pedig dr. Szigethy Lajosnak és 
a volt tanítványok egyesületének van a legnagyobb része. 

67. (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes közgyűlés utasítja az egyetemes tanügyi bizottságot, hogy a 
vallástanítási bizottság útján a tanítás minden fokozatára és minden iskolafajtára 
való tekintettel egységes elvek alapján vallástanítási tanterv- és utasítástervezete-
ket szerkesszen, illetőleg a már érvényben levőket megfelelően egészítse ki. 

68. (Sz.) x\ tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes gyűlés tudomásul veszi, hogy a vallástanárok képesítésére vo-
natkozó szabályzat készül. 

69. (Sz.) A dunáninneni kerület ezidei közgyűlésének 99. jegyzőkönyvi pont 
alatti felterjesztése alapján a tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés 
a) utasítja a nem evangélikus középfokú iskolákban működő hit-

oktatókat, gondoskodjanak tanítványaik legbehatóbb belmissziói vezetéséről. 
Alkalmasnak minősíti e célból a ,.Pro Christo" közös protestáns belmisz-
sziói szervezetbe való belépést, de még inkább, ahol a viszonyok lehetségessé teszik 
az illető ifjúságnak a gyülekezet körében működő, határozott lutheri iránvú ifjú-
sági szervezetekbe, gyámegyesületekbe, bibliolvasó egyesületekbe, konfirmáltak 
egyesületébe, ifjúsági Luther-szövetségekbe való bevonását; 

b) ezzel kapcsolatban figyelmébe ajánlja a lelkészeknek, hitoktatóknak, 
tanároknak és tanítóknak a Budapesten megjelenő ,,Ifjú évek" című, lutheri jel-
legű, ifjúsági folyóirat támogatását és terjesztését; 

c) a lelkészeket, hitoktatókat vallástanárokat felhívja, hogy a középfokú 
iskolákból kikerült ifjak, lányok belmissziói gondozására is különös gondot for-
dítsanak és buzdítsák őket a főiskolák körében fennálló evangélikus, illetőleg pro-
testáns jellegű ifjúsági egyesületekbe való belépésre; 

d) megbízza a vallástanítási bizottságot, hogy az ifjúság belmissziói gondo-
zása tárgyában a tanügyi bizottság útján a jövő évi egyetemes közgyűlés elé egy-
séges elven felépülő térvezetet terjesszen. 

70. (Sz.) A multévi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 82. pontja kapcsán a tan-
ügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés felhatalmazza a tanügyi bizottság elnökét, hogy 
az ötosztályú tanítóképzők már hatályba lépett vallástanítási tantervéhez készü-
lőben lévő utasítást ideiglenes érvénnyel megerősíthesse. 

. 71. (Sz.) A multévi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 56. pontja kapcsán a tan-
ügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes közgyűlés kimondja a hatosztályos elemi iskolai állami tan-
tervnek ideiglenesen iskoláinkra is kiterjedő érvényességét, felhatalmazza a tan-



40 

71— 79. ügyi bizottság elnökét, hogy az ezen tantervnek egyházi szempontból való kiegé-
szítésére készülőben lévő munkálatot ideiglenes érvénnyel a püspökök út ján az 
iskolafenntartókkal közölje. 

72. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványa alapján 

az egyetemes közgyűlés örömmel tudomásul veszi, hogy Luther Kiskátéjá-
nak jubileumi fordítása a befejezéshez közel áll, egyúttal felkéri az egyetemes fel-
ügyelőt, hogy a fordítást a püspökök véleményének kikérése után az 1929. év 
első felében, mint az 1536. évi német kiadás stereotip kiadását, képekkel ellátva, 
kinyomassa. 

73. (Sz.) Bemutattatik a vallás- és közoktatásügyi miniszter 37,552/1927. számú 
leirata. A tanügyi bizottság indítványa álapján 

az egyetemes közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy a Zeneművészeti 
főiskolán a protestáns egyházi zenekarvezetők képzésére kétéves egyházi zene-
képző tanfolyam nyílt meg és hogy erre egyházi megbízottul vitéz dr. Kendeh-
Kirchknopf Gusztáv küldetett ki. 

74. (Sz.) A bányai egyházkerület felterjesztése kapcsán a tanügyi bizottság indít-
ványára 

az egyetemes közgyűlés felhívja a tanítókat és egyházuk, vallásuk iránt 
való szeretetüktől el is várja, hogy kántori képesítést is szerezzenek. 

75. (Sz.) A dunántúli egyházkerület püspökének előterjesztése, és a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter 9777/1928. sz. leirata kapcsán, a tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez aziránt, rendelje el, hogy évenként kétszer, az illetékes egyházi főha 
tóság részéről kijelölendő napra úgynevezett deprekációs szünnap engedélyeztes-
sék a nem evangélikus középfokú iskolákba járó konfirmált evangélikus ifjúság 
részére, hogy a másnapi úrvacsorára kellőképen előkészíttessék. Az illetékes val-
lástanárokat pedig felhívja az egyetemes közgyűlés, hogy ezen szünetek megálla-
pítását egyházi főhatóságaiktól lehetőleg arra az időpontra kérjék, amikor a róm. 
katholikus ifjúság hasonló célú lelki gyakorlatait tartja. 

76. (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi az iskolák 1927—28. iskolai évi 
állapotáról szóló jelentést és elrendeli annak e jegyzőkönyv függelékébe való fel 
vételét. 

77. (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés helyeslőleg tudomásul veszi az 1927/28. egyházi 
közigazgatási év folyamán eszközölt iskolai könyv-engedélyezésekről szóló jelen-
tést és elrendeli ezen engedélyezett könyvek jegyzékének e jegyzőkönyv függelé-
kében leendő kinyomatását. 

78. (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy az evangélikus középfokú 
iskolák tanárai gyermekeinek neveltetési alapja egy év alatt 6942 pengő 64 fillérre 
emelkedett. Sajnálattal állapítja meg, hogy a polgári és középfokú iskolák egy 
része nem küldte be a tanulóktól beszedett, illetőleg beszedni rendelt járulékokat. 
Felkéri a püspököket, utasítsák ezen iskolák igazgatóit, hogy a hátralékokat sze-
mélyes felelősség terhe alatt szolgáltassák be. 

79. (Sz.) Az egyházkerületek vonatkozó előterjesztései kapcsán, a tanügyi bizott-
ság javaslatára 

az egyetemes közgyűlés felhívja az iskolafenntartó gyülekezeteket: ahol a 
viszonyok engedik, állítsák fel a nyolcosztályos elemi iskolát és ideiglenes tan-
tervül alkalmazzák az Evangélikus Népiskolában megjelent tantervet. 



80. (Sz.) A bányai egyházkerület lelterjesztése kapcsán, a tanügyi bizottság javas- 80 
latára 

az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy az elemi iskolai szakfelügyeletre 
vonatkozó eddigi szabályrendelettervezet alapján a beérkezett észrevételek figye-
lembevételével a tanügyi bizottság egy végleges tervezetet állítson össze, amely 
alkotmányos tárgyalás végett leszállílandó az egyházkerületekhez. 

81. (Sz.) A tanügyi bizottság jelentése alapján 

az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy a középfokú iskolák taná-
rainak pragmatikája készülőben van. 

82. (Sz.) A bányai egyházkerület előt 
alapján . erjesztése és a tanügyi bizottság indítványa 

az egyetemes közgyűlés a szarvasi tanítónőképzőintézet átvételének ügyét 
leveszi a napirendről. 

83. (Sz.) A bányai egyházkerület felterjesztésével kapcsolatban, a tanügyi bizott-
ság indítványára 

az egyetemes közgyűlés 
ci) kimondja, hogy egy, a Nagyalföldön létesíteni szándékolt ú j tanítókép-

zőintézet alapításához és fenntartásához anyagi támogatást nem adhat; 
b) félhívja a gyülekezetek, egyházmegyék és egyházkerületek figyelmét 

olyan szegénysorsú fiú- és leányképezdei növendékek segélyezésére, akik Miskol-
con, Sopronban és Szarvason, ottani intézeteinkben végzik tanulmányaikat; 

c) mind a három képzőintézet főhatóságát felhívja, hogy kellő számú nö-
vendék jelentkezése esetén tótnvelvű kurzusokat is tartsanak fenn, különös figye-
lemmel a tót egyházi nyelvre. 

84. (Sz.) A tanügyi bizottság jelentése és indítványa alapján 

az egyetemes közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy a tiszai egyház-
kerület Miskolc városának bőkezű támogatásával ú j épületet emel Eperjesről el-
menekült tanítóképző-intézete számára. Egyúttal köszönetét fejezi ki a maga ré 
széről is mindazokkal szemben, akik ebben buzgólkodtak és buzgólkodnak. 

85. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy a Graf-Neubauer-féle német 
elemi iskolai olvasókönyvek a szükséges javítások és nagymértékű rövidítések vég-
rehajtása és előzetes engedélyezések után, az egyetemes egyház által sürgősen ki-
adassanak, amennyiben az egyházkerületek német, illetőleg részben német tan-
nyelvű iskoláik számarányában a kiadási költségeket viselik. Megbízza az egyete-
mes felügyelőt, hogy e határozat foganatosításáról gondoskodjék és a jelzett köny-
veket Sopronban nyomassa ki. 

86. (Sz.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 57,808/1928. VIII. számú leirata és a 
bányai egyházkerület felterjesztése kapcsán az egyetemes tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés hozzájárul, hogy a tanügyi bizottság elnöke részé-
ről erre megfelelőeknek talált bibliai, vallási és egyházi tárgyú, vetítésekre alkal-
mas képek a vallástanítás keretében és azon kívül is bemutattassanak a tanulók-
nak. E határozatról a vallás- és közoktatásügyi miniszter értesítendő. 

87. (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság a bányai egyházkerület felterjesztése kap-
csán jelenti, hogy az egyetemes felügyelő által kiküldött és más evangélikus szakembe-
rek résztvettek a Magyar-Holland részvénytársaság által az iskolák különböző fokozatai 
részére készített mozgóképsorozatoknak az illetékes állami bizottság előtt végbement be-
mutatásán. Megállapíttatott, hogy e filmek egyházunk szempontjából nem esnek kifogás 
alá és didaktikai szempontból is sokkal jobbak, mint a régebbiek voltak. Ezek alapján in-
dítványozza a tanügyi bizottság, hogy e filmek egyházunk iskolafenntartó hatóságainak 
figyelmébe ajánltassanak. 

Az egyetemes közgyűlés felkéri a püspököket, ajánlják melegen a külön-
böző iskolák fenntartó hatóságainak figyelmébe a tanítás elevensége és szemle-
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93. letessége szempontjából fontos iskolai filmek bemutatását, ami a vetített képek 
bemutatását nem leszi feleslegessé. 

88. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutat ja a vallás- és közoktatásügyi miniszter több 
leiratát, amelyek a testnevelési órák számának az elemi, polgári és középfokú iskolákban 
való felemelésére vonatkoznak. Egyúttal indítványozza, rendelje el az egyetemes köz-
gyűlés a testnevelési órák számának az állami iskolákban végrehajtott mértékben és 
módozatok szerint leendő felemelését az evangélikus elemi, polgári és középfokú isko-
lákban. 

Az egyetemes közgyűlés — tekintettel a testnevelésnek nemzeti és erkölcsi 
szempontból való igen nagy fontosságára — helyesli, hogy az 1929/30. iskolai év 
elejétől kezdődőleg a testnevelési órák száma az állami iskolákban alkalmazott 
mértékben és módon egyházunk elemi, polgári és középfokú iskoláiban is fel-
emeltessék. 

89. (Sz.) A földmívelésügyi miniszter 117,000/927. számú rendelete és a dunán-
inneni és bányai egyházkerületek felterjesztése kapcsán, a tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés felhívja a gyülekezeteket: állítsanak fel téli gazda-
sági iskolákat, figyelmet fordítva a tanulók valláserkölcsi nevelésére és oktatására 
is. A tanügyi bizottság elnökét felhatalmazza, hogy amennyiben annak szüksége 
időközben előállana, ideiglenes érvénnyel megállapíthassa a jelzett iskolákban al-
kalmazandó vallástanítási tantervet. 

90. (Sz.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 74,939/1927. számú leirata és a 
tanügyi bizottság indítványa alapján 

az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek jelzett leiratában foglalt azon közlését, hogy az állami ösztöndíjakra vo-
natkozó iskolai felterjesztéseket az egyházi főhatóság út ján kéri, továbbá, hogy 
nem kívánja érinteni az egyházi főhatóságnak az 1790/91-iki törvényeken alapuló, 
adománygyűjtésekre vonatkozó jogát. A vallás- és közoktatásügyi miniszter ama 
kijelentésével szemben, hogy az iskolákban való gyűjtések engedélyezésének jogát 
állandóan az egyházi főhatóságra ruházza, megállapítja a közgyűlés, hogy az egy-
házi főhatóság ezen jogot úgyis törvény alapján gyakorolja. 

91. (Sz.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 18,297/928. számú rendelete kap-
csán, a tanügyi bizottság indítványa alapján 

az egyetemes közgyűlés felhívja az iskolafenntartó egyházakat, hogy az 
1921. évi XXX. t.-c. 2. §-ának, illetve az ezen törvény végrehajtása tár-
gyában kiadott 130,700. sz. vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet 41. és 
42. §-ainak figyelembevételével egyházi főhatóságaik út ján minden iskolai év vé-
gén terjesszék be az illetékes tanfelügyelőhöz az elemi iskolai tanulók tankötele-
zettségének meghosszabbítására vonatkozó javaslataikat. Egyúttal felterjesztésben 
kéri az egyetemes közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi minisztert, utasítsa a tan-
felügyelőket, hogy az egyházi főhatóságok út ján a tankötelezettség meghosszab-
bítása tárgyában hozzájuk intézendő javaslatokat fogadják el. 

92. (Sz.) A pénzügyminiszter 50,373/1928. IX. számú rendeletét közlő 40,445/1928. 
II. íi. o. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri leirattal kapcsolatban a tanügyi bizott-
ság indítványára 

az egyetemes közgyűlés nem ellenzi, hogy a tanítók iskolán kívül, jótékony-
célú állami sorsjegyek bizományszerű eladásával foglalkozzanak, amiről a vallás-
és közoktatásügyi miniszter felterjesztésben értesítendő. 

93. (Sz.) A kántori, lévitai és tanítói fizetések elkülönítésére, a gyülekezeteknek a 
tanítói fizetésekhez való hozzájárulására, a tanítói nyugdíjjáruléknak a politikai köz-
ségek részéről való átvállalására, a hitoktatók, vallástanárok anyagi helyzetének javítá-
sára, a tanítók családi pótlékának emelésére, az önálló hitoktatók magasabb fizetési fo-
kozatokba való sorozására, nyugdíjigényük elismerésére vonatkozó és általában az anyagi 
vonatkozású, ilyirányú kerületi előterjesztések kapcsán — a tanügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes közgyűlés helyeslőleg tudomásul veszi, hogy a tanügyi bizott-
ság a felsorolt anyagi vonatkozású ügyeket illetőleg részletes jelentéssel fordul az 
egyetemes felügyelőhöz és teljes bizalommal kéri egyházi és iskolai ügyeink leg-
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felsőbb intézőjét, hogy ezen ügyekben az illetékes minisztereknél tegye meg elő- 93—97. 
terjesztéseit akkor és olyan módon, amint az az ügy érdekében a leginkább célra-
vezetőnek látszik. 

94. (Sz.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 16,347/1928. VIII/b. számú leirata, 
valamint a bányakerületi püspök és a tiszai kerület (47/1928. közgy. jkvi pont) felter-
jesztései kapcsán a tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez ama közlésével kapcsolatban, mely szerint, ha valamely pályázatnál 
„alapos kifogás" nélkül a folyamodó B-listás, illetőleg nyugdíjazott tanerő mel-
lőztetnék, a megválasztandó tanerő részére fizetéskiegészítést nem engedélyez. Az 
egyetemes közgyűlés teljességgel méltányolja a minisztert vezérlő indítóokokat és 
a maga részéről készséggel utasítja az iskolafenntartókat, hogy a tanítói állások 
betöltésénél az úgynevezett B-listás tanítókra különös figyelemmel legyenek. Mi-
után azonban a mi tanítóink, a lelkészek munkatársai a belmisszió terén, továbbá 
kántorok és orgonisták, a folyamodóknak az illető állásra való alkalmas volta 
olyan sokféle szempontból mérlegelendő, hogy a választásnál a B-listások és nyug-
díjasok feltétlen elsőbbségben való részesítése egyházi szempontból igen káros, 
sőt veszedelmes is lehetne. Mellőzésük „alapos" oka akárhányszor olyan, amit 
pontokba szedni, okmányilag igazolni nem is lehetne. Ennek mérlegelését hagyja 
tehát a miniszter teljes bizalommal az egyházi hatóságokra, amelyeknek hazaíias-
ságára és az állani érdekeivel szemben tanúsított megértésére a kételkedésnek még 
csak halvány árnyéka sem eshetik. 

95. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutat ja a Magyar iskolaszanatórium-egyesület 
megkeresését, amelyben kéri, hogy az evangélikus polgári iskolákban évenként minden 
egyes tanuló után 75 fillér, a középiskolákban pedig 1 pengő kívántassék be a nevezett 
egyesület javára, mely a begyülő pénzből szanatóriummal kapcsolatos nevelőintézeteket 
állít fel. A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés, bár teljes mértékben méltányolja az egyesület ne-
mes céljait, tekintettel egyes iskoláink tanulóinak nagyfokú szegénységére, nem 
kíván e tárgyban általánosan kötelező érvényű határozatot hozni. Az ügyet az 
egyházkerületi iskolai főhatóságok jóakaró figyelmébe ajánlja és egyúttal kéri, 
hogy e kérdésben egyértelműleg jár janak el. 

96. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés elrendeli az ú j iskolai statisztikai táblázatok ki-
nyomatását. Ennek intézésével a tanügyi bizottság elnökét bízza meg és felhatal-
mazza őt a szükséges költségek utalványozására. Kimondja, hogy az ú j táblázatok 
csak a meglévő táblázatok teljes felhasználása után hozandók forgalomba, és pe-
dig a Luther-Társaság útján, melyet ennek fejében a táblázatok árából a tanügyi 
bizottság elnöke által megállapítandó százalék illet meg. Végül elrendeli e végle-
gesen megállapított táblázatok kizárólagosan kötelező használatát. 

97. (Sz.) A bányai egyházkerület felterjesztése kapcsán, a tanügyi bizottság indít-
ványára 

az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez: engedélyezze főgimnáziumainkban a görög nyelv mellett a németen 
kívül még egy modern nyelv tanítását, reálgimnáziumainkban pedig a modern 
nyelvek mellett a görög nyelv tanítását. Leghelyesebbnek tartaná az V. osztálytól 
felfelé a tanítás teljes bifurkációját, de mindenesetre legalább is a kétféle nyelv 
párhuzamos tanítását. Utal arra, hogy erre már van példa a Gyakorló-főgimná-
ziumban. Egyházunkra nézve a lelkésznevelés teszi létkérdéssé a görög nyelv be-
ható tanítását reálgimnáziumainkban is. 

Felkéri az egyetemes közgyűlés a theológiai fakultást, hogy görög érettségi 
nélkül is fogadja be a hallgatókat és gondoskodjék a görög nyelvi és irodalmi ta-
nulmányokba való bevezetésükről. A vallás- és közoktatásügyi minisztert meg-
keresi az egyetemes közgyűlés aziránt, hogy támogassa a fakultás körében szerve-
zendő görögnyelvi tanfolyamot. 

Az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez annak érdekében, hogy a soproni ev. reálgimnáziumban görögnyelvi 
érettségi tartását engedélyezze, amit kívánatossá tesz a görög érettségivel nem ren-
delkező és így görögül csak a fakultáson tanuló theológiai hallgatók érdeke. 
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98 - 103. 98. (Sz.) A bányai egyházkerület püspökének felterjesztése kapcsán, a tanügyi 
bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés felhívja az iskolafenntartó hatóságokat, hogy az 
illetékes bizottságok, igazgatótanácsok ülését be nem várva, elnökségük útján ve-
gyék ki ú j tanítóiktól, tanáraiktól hivatalbalépésük első két hetében a hivatalos 
esküt. 

99. (Sz.) Tárgyaltatik a dunántúli egyházkerületnek az általa leventeügyben ész 
lelt sérelemre vonatkozó felterjesztése. A tanügyi bizottság indítványa alapján 

az egyetemes közgyűlés utalással a tavalyi egyet, közgyűlési jegyzőkönyv 
69. pontjában hivatkozott vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendeletekre, uta-
sítja az érdekelt egyházi hatóságokat, hogy sérelmes esetekben forduljanak a mi-
niszteri rendeletekre való hivatkozással az illető leventeügyi helvi közegek ellen 
panasszal a leventeügyben illetékes felsőbb fórumhoz. Ha ez a lépésük sikertelen 
maradna, jelentsék az esetet egyházkerületük püspökének, aki az ügyben a mi-
niszternél eljár. 

100. (Sz.) A Luther-Társaság felterjesztése kapcsán a tanügyi bizottság bejelenti, 
hogy a társaság az ismeretes tankönyvügy folytán szenvedett károsodásáért kárpótlásul 
tankönyvárusítási monopóliumot kér iskoláinkban. A tanügyi bizottság ezt kivihetetlen-
nek minősíti, egyrészt, mert törvénybe ütközik, másrészt, mivel jóravaló, egyházi jellegű, 
továbbá hitrokon könyvkereskedéseket, illetőleg könyvkereskedőket károsítana, végül, 
miután a tankönyvek olcsóbbítását lehetetlenné tenné. A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy az egyházak és iskolák a Luther-
Társaság által az illetékes egyházi és iskolai hatóságokkal egyetértőleg megállapí-
tandó és kiadandó anyakönyveket, naplókat, tanulmányi könyvecskéket és egyéb 
nyomtatványokat a nevezett társaságtól szerezzék be. Egyúttal a Luther-Társa-
ság kiadásában megjelenő iskolai könyvek is az illetékes egyházi és iskolai ható-
ságok jóakaró figyelmébe és pártfogásába ajánltatnak. 

101. (Sz.) Beterjesztetik az egyetemes egyház számadásait megvizsgáló bizottság 
által átvizsgált és a megfelelő záradékkal ellátott, az 1927. 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 leendő kinyomatá-
sát elrendeli. 

102. (Sz.) Beterjesztetik az egyetemes számvevőszék 1928 nov. 14-én megtartót! 
üléséről felvett jegyzőkönyv, amelynek kapcsán 

az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy mind a négy egyházkerü-
let számadása mind alakilag, mind számszerűleg helyes. 

Egyben a számvevőszék javaslata értelmében felhívja a kerületeket, hogy 
számadásaikra a jóváhagyó záradékot vezessék rá és hogy a devalváció folytán 
megsemmisült, kis alapítványok a számadásba egy tételben állíttassanak be, az 
egyes alapok külön nyilvántartása mellett. Ezen utóbbi határozat az egyetemes 
egyház kisebb alapíványaira is vonatkozik. 

103. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bemutatja a beérkezett különböző segélykérvé-
nyeket és pedig a Christlicher Hausfreund, továbbá a „Jöjjetek én hozzám" című egy-
házi lapok segély iránti kérvényét, az Országos Evangélikus Tanítóegyesület kérvényét 
a Révfülöpi Üdülőház részére segély utalványozása iránt, a theológiai fakultás dékánjá-
nak kérelmét, amelyben a theológusok tandíjsegélye, valamint a lakbér és élelmezési se-
gélynek felemelését szorgalmazza, Kutas Kálmán szegedi lelkész kérelmét, a szegedi egye-
temi hallgatók segélyezése érdekében és a Magyar Protestáns Diákszövetség segélykérvé-
nyét. Az egyetemes főjegyző a pénzügyi bizottság nevében bejelenti, hogy az összes ké-
relmek a jövő évi költségvetés összeállításánál vétettek figyelembe és mindenik célra bi-
zonyos összeg beállíttatott a költségvetésbe. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentéseket és az intézkedéseket jóváhagyó-
lag tudomásul veszi. 
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104. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bemutatja a budapesti Deák-téri testvéregyhá- 104 100. 
zak közös képviselőtestületének megkeresését, melyben közli, hogy a közösen fenntartott 
pénztár 1928. évi költségeihez való 15%-os hozzájárulás összege 3,145 P 77 f, továbbá 
kéri annak elvi megállapítását, hogy a pénztáros nyugdíjbavonulásának esetére az egye-
temes egyház a nyugdíjhoz ugyanilyen 15%-os arányban hozzájárulna. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy a közös pénztár folyó évi 
költségeihez 3,145 P 77 fillérrel kell hozzájárulnia és így a költségvetésben ezen 
célra előirányzott 2,889 pengőn felüli részt pótlólag utalványozza. Egyúttal ki-
mondja, hogy a megkeresés második részéhez elvben hozzájárul. 

105. (Sz.) A pénzügyi bizottság javaslata értelmében 
az egyetemes közgyűlés a napidíj összegét további intézkedésig 16 pengő-

ben állapítja meg. 

10(). (Sz.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az egyetemes egyház 1929. évi költség-
vetését, amely annak ellenére, hogy az államsegély a jövő évre valamivel nagyobb ösz-
szegben van előirányozva, még mindig 12,000 P hiánnyal zárul. Ezzel kapcsolatban a 
főjegyző előterjeszti, hogy minden keriiletbő! felterjesztés érkezett az államsegély meg-
felelőbb elosztása tárgyában, de, tekintettel arra, a múlt évben szem előtt tartott elvre, 
hogy elsősorban az újonnan alapított nyugdíjintézet alapoztassék és erősíttessék meg 
megfelelően, a multévi felosztási kulcson sem a közigazgatási segély felosztásánál, sem 
az adóalap dotálásánál nem volt ezidőszerint változtatás eszközölhető. Azonban a pénz-
ügyi bizottság megfontolás tárgyává teszi, hogy esetleg már a jövő évi közgyűlés elé ja-
vaslatot terjeszt az ú j adóalapi és ezzel párhuzamosan közalapi összeírás tárgyában is. 

Az egyetemes közgyűlés a beterjesztett költségelőirányzatot elfogadja, azt 
megállapítja, és a függelékben való kinyomatását elrendeli, egyben elhatározza, 
hogy memorandumban fordul a kormányhoz az államsegély megfelelő feleme-
lése iránt. 

107. (Sz.) A közalap ügyében a pénzügyi bizottság beterjeszti a dunáninneni egy-
házkerület folyó évi közgyűlésének 50. jegyzőkönyvi pontban foglalt határozatát, 
amelyben az egyházkerület kijelenti, hogy a multévi egyetemes közgyűlés nyújtotta 94. 
pontban foglalt, az előző évekből fennmaradt hátralékok elengedésére vonatkozó ked-
vezményt nem veszi igénybe, hanem a hátralékos járulékokat a közalapnak beszolgál-
tatja. Egyúttal azonban felterjesztést intéz aziránt, hogy az egyet, közgyűlés a közalaphoz 
való hozzájárulást az E. A. értelmében az egyháztagok állami egyenesadójának y2%-ában 
állapítsa meg. Ezzel kapcsolatban az egyetemes főjegyző előterjeszti, hogy a még min-
dég tartó átmeneti időkre és a közalapi összeírással egybekötött nagy költségekre való 
tekintettel a bizottság azt javasolja, hogy a közalap kiszámítása alapjául továbbra is a 
lélekszám vétessék és a járulék lelkenként 1 fillér alapulvételével állapíttassék meg. 

Az egyetemes közgyűlés a dunáninneni kerület azon elhatározását, hogy az 
elengedett hátralékokat is beszolgáltatja a közalapba, köszönettel veszi tudomá-
sul. A közalapi járulékot az 1928. évre a javaslat értelmében úgy állapítja meg, 
hogy a bányai egyházkerület 2603 P-t, a dunáninneni 327 P-t, a dunántúli 1720 
P-t, a tiszai egyházkerület pedig 290 P-t köteles beszolgáltatni a folyó naptári év 
végéig. A közalap újabb összeírása tekintetében a közgyűlés az adóalapi összeírás-
sal egyidejűleg fog intézkedni. 

108. (Sz.) Az 1927. évi közgyűlés által a közalapjövedelmekből az egyházkerü-
leteknek vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére utalványozott ösz-
szeg felhasználásáról beérkezett jelentések szerint: a bányai egyházkerület a rendelke-
zésére bocsátott 500 P-t a félegyházai fiókegyháznak, Medgyesegyházának, Veresegyhá-
zának és Csepel fiókegyháznak juttatta, a dunáninneni kerület a kapott 320 P-t a szór-
ványok hitoktatására és lelkipásztori gondozására fordította, a tiszai egyházkerület sze-
gény egyházközségek és misszióknak 128 P-t, vallástanároknak 136 P-t, misszionáriu-
soknak és a nyíregyházai leánygimnáziumnak 56 P-t juttatott. 

A jelentés tudomásul szolgál, egyben az egyetemes közgyűlés újból felhívja 
a dunántúli egyházkerületet, hogy közölje az utalványozott összeg felhasználásá-
ról szóló jelentését. 

109. (Sz.) A közalap idei jövedelmeinek felosztása során a pénzügyi bizottság ja-
vaslata alapján annak előrebocsátása mellett, hogy a rendelkezésre álló összegből első-
sorban 10,000 P a nyugdíjintézetnek juttatandó, 
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-112. az egyet, közgyűlés a következő segélyeket folyósítja: 

1. A dunántúli kerületnek kárpótlásul a kikebe-
lezett fejérkomáromi egyházmegyéért . . P 100' — 

2. A Luther-Társaságnak segély címen . . . „ 80'— 
3. A kerületi missziói lelkészek javadalmazá-

sára (kerületenként 250 pengő díjazás, 
úti- és lakbérátalány) „ 1000'— 

4. Vallásoktatók, szegény egyházak, missziók 
segélyezésére : 

a) a bányai egyházkerületnek . . . P 500'— 
b) a dunáninneni egyházkerületnek . „ 320'-— 
c) a dunántúli egyházkerületnek . . „ 660'— 
d) a tiszai egyházkerületnek . . . „ 320'— 
e) a bányai egyházkerületnek a pesti 

magyar egyház hitoktatási szükség-
leteire való figyelemmel külön . . ' „ 200'— „ 2000'— 

5. A Luther-Otthonnak öt kedvezményes helyre 
à 80 pengő „ ' 400' — 

6. A Luther-Otthonnak az egyetemes egyház-
nak megtérítendő házbér címén . . . . „ 600' — 

7. Új-Komáromi egyháznak állandósegély címén „ 800'— 
8. Keszthelyi egyháznak állandó segély címén „ 800'— 
9. Egyetemes gyámintézetnek „ 140'— 

Összesen . . . P 5920'— 

mely segélyösszegek 1929 január 1-én lesznek kifizetendők és az 1929. évi szük-
ségletekre felhasználhatók. 

110. (Sz.) Az adóalap tárgyában a pénzügyi bizottság bejelenti, hogy a folyó évre 
rendelkezésre álló 24,000 pengő az év folyamán kiadatott a négy kerületnek és pedig a 
dunántúlinak 40%, a bányainak 30%, a dunáninneni és a tiszai kerületnek 15—15% 
azon felhatalmazással, hogy a rá juk eső segélyt leginkább reászoruló egyházaik között 
megfelelően osszák szét. Egyúttal bejelenti, hogy a jövő évre 36,000 pengő áll a költség-
vetés szerint rendelkezésre, amelyet hasonló arányban és felhatalmazással javasol fel-
osztani a négy egyházkerület között. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a javaslat értelmé-
ben a jövő évi költségvetés szerint rendelkezésre álló 36,000 pengőből a dunántúli 
kerületnek 14,400, a bányainak 10,800, a dunáninneni és a tiszai kerületnek 
5400—5400 pengőt kiadatni rendel. A közgyűlés a folyó évben felterjesztett összes 
segélykérvényeket az illetékes kerületeknek adja ki azzal, hogy a jövő évi felosz-
tásnál az arra leginkább reászoruló egyházakat vegyék figyelembe. 

111. (Sz.) Ezzel kapcsolatban beterjesztetnek az egyes egyházkerületek jelentései 
az adóalapi segélyek hováfordításáról. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentéseket tudomásul veszi. 

112. Kuthy Dezső ügyvivő előterjeszti a nyugdíjintézet 1928. évi működéséről szóló 
jelentést, valamint a nyugdíjintézeti bizottság javaslatait. 

Az 1927. évi egyetemes közgyűlés 105. jegyzőkönyvi pontjában foglalt határoza-
tával megalapított egyetemes nyugdíjintézet 1928. évi működéséről az alábbiakban van 
szerencsém jelentésemet a méltóságos és főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés elé terjeszteni. 

Isten iránti hálával bocsátom előre, hogy az utóbbi esztendők jeremiádái után 
végre örvendetes bejelentésekkel szolgálhatok. A nyugdíjintézet munkája megindult. A 
régi nyugdíjintézet ügyvitelében a könyveknek az ország szétdarabolása következtében 
sajnálatos hiányzása s a többszörös ügyvivő- és számvevőváltozással kapcsolatos bonyo-
dalmak kibogozása ezt a munkát nagyban megnehezítette. Azonban ma már az egész ügy 
tisztázottnak tekinthető néhány még fennforgó vitás esetet leszámítva, úgyhogy az ú j 
nyugdíjintézet rendezetten kezdheti meg és reményem szerint rendszeresen folytathatja a 
munkáját . 

A nyugdíjintézeti bizottság az év folyamán két ízben tartott ülést. Az első május 
hó 23-án főkép a törzskönyv felfektetésével kapcsolatban hozott elvi határozatokat, ame-
lyek alapján a törzskönyvi ügyek rendeztettek a beérkezett bevallási ívek és nyugdíjigény-
nyilatkozatok figyelembevételével. Ez alapon megindulhatott a járulékszámlakönyv fel-
fektetésének a munkája . Ez azonban számításon felül hosszú időt vett igénybe. Köteles-
séget mulasztanék, ha e helyütt is, amint azt a nyugdíjintézeti bizottságban már 
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megtettem, hálával nem emlékezném meg mindazokról a munkatársaimról, különösen 112. 
pedig Abaffy Gyula lelkésztestvéremről, akik ebben a nagy, bonyolult munkában hóna-
pokon át hűségesen és kitartóan segítségemre voltak. Miután e munkálatok oly időben 
fejeződtek be, hogy azokról csak a folyó évi szeptember hó 28-án megtartott második 
bizottsági ülésen tehettem érdemleges jelentést, az egyesített törzs- és járulékszámla-lapok 
kivonatainak kibocsátása csak október hó 1-én vált lehetségessé. A hivatkoztam bizott-
sági ülés a járulékokkal, különösen is a hátralékos járulékokkal kapcsolatban hozott 
részben elvi jelentőségű határozatokat, többek között kimondva azt is, hogy, miután a 
járulékszámla kibocsátása két hónappal a szabályrendeletben előírt terminus után történ-
hetett csak meg, a járulékoknak a tagok és fenntartókra nézve kötelező befizetési határ-
idejét ugyancsak két hónappal meghosszabbítja, azt 1929. évi január hó l ében állapítva 
meg, míg a pénztárak befizetési kötelezettségének teljesítésére nézve január hó 31-éig ad 
haladékot. Ugyanez a bizottsági ülés állapította meg az ügyviteli utasítást is, amelyet, 
mint az év elején a szabályrendeletet is, az illetékes hivataloknak s az összes tagoknak 
megküldöttem. 

A régi nyugdíjintézetből en bloc átvett állományon kívül újabb tagfelvételeket is 
eszközölt a nyugdíjintézeti bizottság. Az újonnan felvett tagok a következők: Bélák Sán-
dor, Chovan József, Erőss Gyula, Fabók Ferenc, Fürst Ervin, Geyer Zoltán, dr. Gunesch 
Károly, Késmárszkv Lajos, Kovács Béla, Lang János, Liska Ferenc, Lukács István, Me-
zei József, Nandrássy Elek, Pál Béla, Prőhle Sándor, Rácz Sándor, Szabó József, Szlovák 
Miklós, Torda Gyula. 

A nyugdíjintézeti bizottság a következők nyugdíjazását foganatosította: Blázy La-
jos, Moczkovcsák Ernő, Pálmai Lajos, Polgár János. 

Özvegyi ellátási díj állapíttatott meg: Boczkó Gyula és Mesterházy László özvegye 
számára, akik a szabályrendeletben előírt betegápolási díjban is részesültek és a meg-
szabott korhatárt még el nem ért gyermekeik után árvaneveltetési díj élvezetébe is léptek. 

A nyugdíjintézeti bizottság megszervezte a szabályrendelet 18. §-ában előírt al-
bizottságot, amelynek tagjaivá a következőket választotta meg: Bendl Henrik, Paulik Já-
nos, dr. Rásó Lajos. 

Az egyetemes nyugdíjintézet vagyonkimutatása. 

1928 november 1-én. 

Bevétel : Kiadás : 
Multévi maradvány 199,990-81 
Államsegély és közalap segély . . . . . 120,000'— 
Befolyt tagdíjak és alapit, jár 26,417-16 

Kamat november l - ig : 
A pénztárnál befolyt . . . . 1,782-22 
M. Földhitelintézetnél befolyt . 7,625"32 
Pesti Hazainál befolyt . . . . 51-90 
Pesti Hazainál szelv. jöv. . . 2,990-80 

12,450-24 
Folyószámla költség le 20-51 12,429'73 

Régi egyet, nyugdíjint. térítése 1,223 79 
Kifizetett nyugdíjak és betegápolási díjak . 8,688-97 
Kifizetett tiszti díjak 1,650" — 
Hozzájárulás a pénztári tisztv. fiz.-hez . . 2,097-18 
Nyomtatványok 1,785-82 
Visszatérítés 283*63 
Maradvány 345,555-89 

Pengő 360,061-49 360,061-49 
Maradvány 345,555-89 

Elhelyezve : 
Hangya üzletrész a Hangyánál 6,400-— 
7000 S 7727O záloglev. a M. Földhitelint.-nél 40,134-— 
Folyószámlán a Hangya szövetkezetnél . . 366'65 
Folyószámlán Pesti Hazai Takarékpt.-nál . 3,879-30 
Folyószámlán a M. Földhitelintézetnél . . 241,088.— 
Másként, gyümölcsözőleg elhelyezve . . . 53,687-94 

Pengő 345,555-89 
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112-113. Ezúttal is tisztelettel van szerencsém felkérni mindazokat, akiket illet, hogy a 
szabályrendelet és az ügyviteli utasítás előírásait szigorúan betartani s ezáltal abba a 
helyzetije juttatni méltóztassanak, hogy a nyugdíjintézet ügyvitelét pontosan és rendben 
láthassam el, ami nemcsak az ügyvitelnek, de az összes érdekelteknek is eminens érdeke. 

Tisztelettel kérve ügyvivői jelentésem szíves tudomásulvételét, legyen szabad a 
nyugdíjintézeti bizottság határozatából a következő javaslatokat előterjesztenem. 

Vegye tudomásul az egyetemes közgyűlés, hogy, amennyiben a Theológusok Ott-
hona építkezésére engedélyezett kölcsön részleteit a Pénzintézeti Központ az építkezés 
fokozatos előhaladásával kapcsolatban esedékessé váló vállalkozói kereseti kimutatások 
kifizetésre nem utalványozná kellő időben, a nyugdíjintézeti bizottság hozzájárult ahhoz, 
hogy a nyugdíjintézet tartalékalapjából vétessék az egyetemes egyház által mintegy 60 
80,000 pengő kölcsön 4—6 havi időtartamra igénybe, még pedig a Pénzintézeti Központ-
nak járó kamat térítésének kötelezettsége mellett. 

Vegye tudomásul az egyetemes közgyűlés, hogy a Hangya Termelő, Értékesítő és 
Fogyasztási Szövetkezet által az egyetemes nyugdíjintézetnél Hangya üzletrészekben lé-
tesített. annak idején 80 millió korona értékű alapítvány az időközi osztalékkal és a nyug-
díjintézet pénztára terhére folyósított 45 pengővel megpótolva, 71 darab, á 100 pengő, 
összesen tehát 7,100 pengő névértékű üzletrészből álló alapítványra egészíttetett ki. 
amelyről az alapítólevél három példányban kiállíttatott és rendelje el az alapítólevél el-
fogadási záradékkal leendő ellátását. 

Mondja ki az egyetemes közgyűlés azonnali hatállyal, hogy a nyugdíjintézeti bizott-
ság előterjesztéssel élhet azoknak, akik valamely újonnan létesült nyugdíjköteles állomás 
bejelentésének, vagy valamely tagságra kötelezett személy belépésének elmaradásáért fe-
lelősek, 5—50 pengőig terjedő pénzbírsággal való megrovása iránt a közalap javára. 

Miután a vallás- és közoktatásügvi miniszter az 1927. évi egyetemes közgyűlés fel-
terjesztésében foglalt azon kérést, hogy a régi nyugdíjintézet és az ú j nyugdíjintézet által 
kivetett tagdíjjárulék közötti különbözet összegével emelje fel a congruát, nem teljesítette, 
az egyetemes közgyűlés éljen ismételt felterjesztéssel hasonló eljárásra kérve fel a ref. 
egyetemes egyházat és egyben megküldve az ügyet a közös protestáns bizottságnak is. 

Az egyetemes közgyűlés az ügyvivő jelentését tudomásul veszi és a következő ha-
tározatokat hozza: 

1. Tudomásul veszi, hogy a nyugdíjintézeti bizottság hozzájárult ahhoz, 
hogy az egyetemes egyház a Theológusok Otthona építkezésével kapcsolatban a 
nyugdíjintézet tőkéjéből a Pénzintézeti Központ által kívánt kamat térítésének 
kötelezettsége mellett 4—6 hónapra 60—80,000 pengő kölcsönt vehessen igénybe. 

2. Örömmel veszi tudomásul a Hangya-alapítvány 7,100 pengő névértékű 
üzletrészre történt kiegészítését és elrendeli az alapítólevél elfogadási záradékkal 
leendő ellátását. 

3. Felhatalmazza a nvugdíjintézeti bizottságot, hogy előterjesztéssel élhes-
sen azoknak, akik nyugdíjköteles állomások bejelentésének, vagy nyugdíjinté-
zeti tagságra kötelezett egyének belépésének elmaradásáért felelősek, 5—50 pen-
gőig terjedő pénzbírsággal való sujtása iránt a közalap javára. 

4. A congrua a régi nyugdíjintézet és az ú j nyugdíjintézet által kivetett já-
rulékok különbözete összegével leendő felemelése érdekében ismételt felterjesztés-
sel él azonos eljárásra kérve fel a ref. egyetemes egyházat és felhíva az ügyre a 
közös protestáns bizottság figyelmét is. 

113. (Sz.) Beterjesztetik a Luther-Otthon szemináriumi bizottság jelentése a Lu 
ther-Otthon főiskolai internátus 1927/28. évi működéséről. 

Evangélikus egyházunknak egyetemi hallgatókat ellátó egyetlen internátusa, a 
Luther-Otthon, Isten kegyelméből az elmúlt esztendőben is teljesítette magasztos hivatá 
sát. Szerető, bensőséges, meghitt otthona volt 52 if júnak, gondoskodván egyrészt arról, 
hogy meglegyen zavartalan tanulásuk lehetősége, szorosabbá fűzvén másrészt azt a 
kapcsot, amely ezen fiatal testvéreinket evang. egyházunkhoz fűzi. 

Az Otthon ú j igazgatója, Vidovszky Kálmán, teljes egészében átvette az intézet ve-
zetését. így egy kézben van a lelki és gazdásági vezetés. De helyes is, hogy e kettő továbbra 
is egy kézben maradjon, mert még egy gazdasági vezető beállítása az intézetnek meg-
nagyobbítása nélkül, nehezen elviselhető terhet jelentene a Luther-Otthon számára. 

A Luther-Otthon legfőbb célja az, hogy evangéliumi szellemű nevelést nyújtson 
az i f jaknak. E célt most sem tévesztettük szem elől. Nagy gond fordíttatott arra, hogy az 
evangéliumi öntudat erősödjék, a krisztusi vallásosság mélyüljön az Otthon tagjainak a 
szívében. 

Az Otthon hivatalos megnyitása 1928. évi október hó 8-án istentisztelet keretében 
történt meg, melyen D. Raffay Sándor, püspök, prédikált s osztott úrvacsorát. Az isten-
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tisztelet után pedig dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a Luther-Otthon szemináriumi bizottság 11 
ü. v. alelnöke, szólt az ifjakhoz. (Ugyanaznap este kedélyes, derűs vacsora keretében tör-
tént meg az Otthon ú j tagjainak felavatása, általános, régi diákszokás szerint.) 

A vallásosság elmélyítését szolgálták a havonkint tartott ú. n. egyetemi istentisz-
teletek, amelyeken ifjúságunk minden alkalommal testületileg vett részt. Istentisztelettel 
zártuk is az esztendőt június hó 10-én. Ezeken az istentiszteleteken az igazgató többször 
prédikált. A többi vasárnapokon ifjaink a különböző ev. templomokba mentek. 

Esténkint az Otthon ebédlőtermében rövid áhitat volt, amely közös éneklésből, 
bibliaolvasásból és imádkozásból állott. Áldásban gazdagok, meghittek és vonzóak voltak 
azok a hetenként ismétlődő bibliaórák, amelyeket az ifjak egy részének kérésére tartott 
az igazgató. Sokszor késő éjszakáig együtt volt az igazságot éhezőknek és szomjúliozók-
nak e lelkes kis csapata. Nem egy komoly diákprobléma megoldásához jutottunk köze-
lebb az evangélium megvilágításánál. 

Az evang. öntudatra való nevelést szolgálta az az öt estét lefoglaló előadássorozat, 
amelyet az igazgató Luther életéről és a reformációról tartott. 

Részben a vallásos neveléshez csatlakoztak, részben egészen sajátos ismeretek köz-
lését eszközölték azok az előadások, amelyeket a mi bizalmas körünkben, a testvéri együtt-
érzésben elfogyasztott egyszerű vacsora után tartottak többen. Ilyen alkalomból és ilyen 
szolgálattal kedves vendégeink voltak (a szereplés sorrendjében) : Szigethy Lajos dr., vitéz 
dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, D. Kovács Sándor, Kapi Béla, Böhm Dezső és Jánossy 
Gábor. 

Mindezek együttvéve szolgálták azt a mindig előttünk lebegő célt, hogy a Luther-
Otthonban valóban olyan szellem gyökerezzék meg, amely méltó egy olyan intézethez, 
ahol egyházunk művelt, komoly munkára komolyan készülő ifjúsága van együtt. 

Megállapítható, hogy halad az. intézet e kitűzött cél felé. Az Otthon lakói általá-
ban testvéri jó barátságban élnek egymással, a Luther-Otthont valóban otthonuknak te-
kintik, amelyet szeretnek, ahol szívesen tartózkodnak. 

Az ifjúság nemcsak egymás között él jó egyetértésben, hanem az intézet vezető-
ségét is tiszteli, becsüli. Az igazgató intézkedéseit — nem rideg parancsként, hanem atyai, 
baráti tanácsként fogadva — szívesen teljesíti. Volt ugyan két ifjú, akik nem helyezked-
tek bele az intézet szellemébe és rendjébe, de azok — fegyelmi eljárás nélkül — önként 
adták át helyüket más egyetemi hallgatóknak. Ettől az esettől eltekintve, azt lehet mon-
dani, hogy bizonyos családias harmónia van az ifjúság és vezetője közt. 

Ezt a harmóniát csak növelték azok a kisebb csoportokban végzett múzeum-, 
képtár-, gyíijteménylátogatások, hegyek közt való séták, amelyeket az igazgató vezetett, 
úgyszintén a pompásan sikerült visegrádi hajókirándulás. 

Az ifjúság tanulmányi előmenetele is jónak mondható. A sok szorgalmas munka 
jutalma sok kitűnő vizsga volt. Természetesen akadt gyengébb eredmény, sőt utóvizsga 
is, de félévet az Otthon ezidei lakói közül hanyagság miatt senki sem veszített. 

Az egészségi állapotok is jónak mondhatók. Az ifjúság viruló egészségnek örvend 
és így ellenálló a betegségekkel szemben. A szokatlanul kemény tél sem okozott néhány 
könnyű lefolyású meghűlésnél egyebet. 

Az igazgatót azonban annál több megpróbáltatás érte. Még az esztendő megkezdése 
előtt rendkívül súlyos műtéten ment keresztül, amelyből kifolyólag decemberben újabb 
operáció alá kellett vetnie magát. így összesen hat hetet töltött a klinikán. Ez alatt az idő 
alatt dr. Scholtz Oszkár és Kuthy Dezső helyettesítették, míg az ifjúság részéről Habán 
Mihály IV. éves orvostanhallgató ügyelt az Otthon rendjére. Január óta azonban zavarta-
lanul folyt tovább a munka, a teljesen felgyógyult igazgató vezetése alatt. 

Az ifjúság körében két olyan megbetegedés történt, hogy az illetőknek orvosi ta-
nácsra haza kellett menniök, de mindkét eset könnyebb természetűnek bizonyult és a« 
ifjak hamarosan gyógyultan tértek vissza. 

Gyász nélkül azonban — fájdalom — ez az esztendő sem múlt el felettünk. Az inté-
zet első igazgatója, a magyar pedagógia büszkesége, Góbi Imre, 1927 szeptember 28-án 
elköltözött az élők sorából. Temetésén testületileg jelent meg a Luther-Otthon, melynek 
részvétét dr. Mágócsy-Dietz Sándor ii. v. alelnök, tolmácsolta a gyászoló család előtt. 

De örömnapunk is volt. Kiváltképen ennek nevezhető június hó 11-e, amikor 
kedves, hűséges volt igazgatónknak, Kermeszky Györgynek, arcképét lelepleztük ebédlő-
termünkben. Ezzel is kifejezésre akartuk juttatni azt a hálát és elismerést, amely méltán 
illeti meg Kermeszky Györgyöt 17 esztendős odaadó munkájáért. A bensőséges, kedves 
ünnepen jelen volt Kermeszky György egész családjával egyetemben. Az ünnepeltet dr. 
Mágócsy-Dietz Sándor üdvözölte, megemlékezvén elévülhetetlen szolgálatairól. 

Ugyanez alkalommal szerette volna ünnepelni az Otthon ifjúsága nyolcvana-
dik születésnapja alkalmából Sztehlo Kornélt, mint az intézet egyik megalapítóját, 
de ő korára való hivatkozással nem jelent meg az ünnepen. Szolgálatairól azonban 
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113. így is szólított dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a kisbizottság pedig jegyzőkönyvi kivonatban 
adta értésére háláját. 

Az Otthon vezetőségében változás történt az elmúlt évben, amennyiben Rátz 
László igazgató mind a Luther-Otthon szeminárumi bizottsági, mind a kisbizottsági tag-
ságáról lemondott. A szemináriumi bizottságba helyére dr. Szigethv Lajost, a kisbizott-
ságba pedig dr. Scholtz Oszkárt választotta meg az egyetemes közgyűlés. 

A személyi ügyeknél említendő meg, hogy Vidovszky Kálmán igazgatónak végle-
gesítési ügye még mindig nem intéződött el, de a minisztériumban megvan a megértés és 
jóakarat, úgyhogy remélhetőleg egészen rövid idő alatt végleges, és úgy a békéscsabai 
Rudolf-reálgimnáziumra, mint a Luther-Otthonra és magára az igazgatóra is megnyug-
tató módon nyer elrendezést ez a nagyfontosságú kérdés. 

Ezek után hadd következzék néhány statisztikai adat, amely Otthonunk életére 
vonatkozik. Az elmúlt esztendőben is megtelt minden hely. Most is sok folyamodót kel-
lett visszautasítanunk, mert csak 52 helyünk van, holott az igény legalább 100 volna. Az 
52 helyre a püspökök ajánlása szerint vettük fel az arra méltó egyetemi hallgatókat. 

Az Otthon lakói között volt: 3 bölcsész, 15 orvostanhallgató, 14 műegyetemi hall-
gató, 13 joghallgató, 4 közgazd. egyet, hallgató, 1 gyógyszerész, 1 keresk. ak. hallgató, 1 
állatorvosi főisk. hallgató. 

A bányakerületből volt 21, a dunántúliból 17, a tiszaiból 7, az elszakított Felső-
Magyarországról 3, Erdélyből 3. 51 hallgató volt evangélikus, egy református. 

Fizettek az Otthon lakói: ellátásért havi 60 P-t, lakásért a szobák minősége sze-
rint havi 10—28 P-t, felvételi díjként 3 P-t, könyvtárdíjként 4 P-t, azok, akik zongoráz-
tak, havi 1 -50 P-t. 

Az egyetemes egyház tatarozási segélyén kívül a Takarékpénztárak és Bankok 
Egyesületétől 500 P-t kaptunk segély címén. Egyébként a beszedett díjakból kellett 
fizetnünk minden kiadásunkat. 

itt említjük meg, hogy Luther Mária, somorjai lakos, 1000 cs.-koronát hagyomá-
nyozott Otthonunkra végrendeletében. Ez összeg azonban csak a ma még élő haszonélve-
zők halála után lehet az Otthoné. 

Kedves ajándékként adományozott Otthonunknak az elmúlt évben 5 darab saját 
festésű, Luther életéből vett egyes jeleneteket, valamint egyéb, a reformáció korát ábrá-
zoló olajfestményt, Sztehló Kornél. Könyvadományával gazdagította könyvtárunkat dr. 
Mágócsy-Dietz Sándor. 

A Luther-Otthon kiválóbb tagjai számára 900 P ösztöndíjadományt szavazott 
meg a legutóbbi egyetemes közgyűlés is. Ez összeg a következőképen nyert felosztást: Ko-
vács Béla 100 P; Ferjencsik Béla, Freitag János, Kardos László, Schreder Elemér és 
Varga József 80—80 P; Félix László, Habán Mihály, Neumann Ferenc, Pásztorv Gyula, 
Raskó Sándor, Szepesi János, Szokol Zoltán és Tóth Béla 50—50 P. 

Nagyon hálásak vagyunk ezekért az adományokért, de mindez rendkívül kevés 
a rengeteg szükséglet kielégítésére. Égetően szükség volna arra, hogy alapítványok léte-
sítése tegye lehetővé az egészen szegény evang. egyetemi hallgatóknak a felvételét is, akik 
ezidőszerint éppen alapítványok hiánya miatt nem részesülhetnek az Otthon áldásaiban. 
Különösen fájó, hogy éppen a lelkészek gyermekei sem jöhetnek az Otthonba, mert a kis 
gyülekezetek szegény papjai nem fizethetnek havi 70—80 P-t gyermekeikért. Üdvös 
lenne, ha az egyházak minél előbb létesítenének alapítványokat. 

Az Otthon gazdasági életének nevezetesebb jelenteni valói a következők: a Luther-
Otthon csak nagyon körültekintő, gondos számvetéssel tudja elintézni azt, hogy gazda-
sági évét hiány nélkül zárja. Pedig nagy szükség volna feleslegre, hogy a már 18 éve szol-
gáló, de alapos tatarozáson még át nem esett helyiségeket és bútorokat megújíthassuk. 
Hiszen a záraktól kezdve a szobák padozatáig minden rozoga, javításra vár. 

Az elmúlt évben is sokat javítottunk már, de mindez kevés. Üdvös volna, ha né-
hány esztendőn keresztül minden évben tudnánk nagyobb összeget fordítani a felújító 
munkára. 

Végezetül még két dologról kell megemlékeznünk. Egyik az Otthon fejlesztésének 
ügye. Nagyon fontos volna, ha egyházunk kitűnő és nagy befolyású vezetőférfiai hatha-
tósan kezükbe vennék a Luther-Otthon kibővítésének, fejlesztésének kérdését. A mostani 
idő, — amikor mindenfelé hatalmas, modern internátusokat építenek, — alkalmas is 
erre. Talán sohasem voltak nagyobb megértéssel a főiskolai internátusok iránt, mint ép-
pen manapság. Meg kellene most minden erőnket feszítenünk, hogy egyházunk jövője 
érdekében is megnagyobbítsuk a jövő intelligenciát nevelő Luther-Otthont, amely kibő-
vítve talán a továbbképző szemináriumnak is hajléka lehetne. 

A másik ügy az evang. hoszpic ügye. A mult egyetemes közgyűlés megbízta a 
Luther-Otthon vezetőségét az evang. hoszpic előkészítésével, esetleg felállításával. A ter-
vezgetések és a számítások meg is történtek, de mégis holtpontra jutott ez a nagyon 
életrevaló eszme azért, mert az egyet, egyház Üllői-úti házának két lakója, akiknek fel-
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mondtunk, hogy lakásukat hoszpiccá alakítsuk át, nem fogadta el a felmondást és a bí- 113-114. 
róság is úgy ítélt ez ügyben, hogy a lakók nem kötelesek elhagyni a lakást. így a hoszpic 
megvalósulása némi halasztást szenved. 

Ezekben foglaltuk össze évi jelentésünket, kérve annak tudomásulvételét és az 
abban foglalt kérések és felvetett gondolatok szíves meghallgatását, megszívlelését. 

Végezetül bemutatjuk az 1927—28. évi zárószámadást, amelyet a bizottság felül-
bírált és rendben talált, továbbá az 1928—29. évi költségelőirányzatot, kérve egyrészt a 
felmentvény megadását, másrészt a költségvetés elfogadását. 

Az egyetemes közgyűlés : 
1. a jelentést tudomásul veszi; 
2. örömét fejezi ki a felett, hogy Vidovszky Kálmán, igazgató, súlyos ope-

rációk után teljesen felgyógyult és jó egészségben vezetheti tovább az Otthon 
ügyeit; 

3. köszönetét fejezi ki dr. Scholtz Oszkárnak és Kuthy Dezsőnek, továbbá 
Habán György szigorló orvosnak, akik az igazgatót betegsége alatt helyettesítették; 

4. köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik akár istentiszteletek tartásával, 
akár előadásokkal segítették az Otthont legfőbb céljának elérésében: az ifjúság 
evangéliumi szellemben, evang. öntudatban való megerősítésében; 

5. hálával veszi tudomásul Luther Mária nemeslelkű adományát és a ha-
gyományozó emlékét kegyelettel megörökíti; 

6. köszönetet mond a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének 500 P 
adományáért; 

7. tudomásul veszi, hogy a hoszpic egyelőre nem volt felállítható, de a kis-
bizottságnak a mult évben e tárgyban adott megbízatást továbbra is érvényben 
tartja; 

8. szükségesnek látja a Luther-Otthon kibővítését és megbízza az elnöksé-
get, hogy ennek megvalósíthatása érdekében a kormányhoz felterjesztéssel éljen; 

9. a bemutatott zárószámadásokat jóváhagyja, a kezelőknek a felment-
vényt a szokásos fenntartással megadja, az 1928—29. tanévre szóló költségelő-
irányzatot tudomásul veszi és a bizottságot az utalványozási joggal felruházza. 

114. (Sz.) Beterjesztetik a Luther-Társaság működéséről szóló jelentés. 
A Luther-Társaság 1920-iki munkaprogramul ja alapján folytatta működését. Ki-

adványaink részben tagdíj-illetményül szolgálnak, részint különálló kiadványok, amelye-
ket azonban a tagok kedvezményes áron szerezhetnek meg. Az 1928. évet jelentőssé 
teszi, hogy az „Ösvény" újra megindult, és remélhetőleg a következő évben az évnegye-
des megjelenést pontosan betarthatjuk. 

Jelentős kiadványunk Böhm Károlynak, a legnagyobb magyar filozófusnak, egy-
házunk büszkeségének, alapvető munkájából , az „Ember és világá"-ból az V. kötet, „Az 
erkölcsi érték tana", amelyet dr. Bartók György egyetemi tanár a tanítvány odaadó buz-
galmával rendezett sajtó alá. Pár év múlva követni fogja a befejező kötet, mely az esz-
tétikát foglalja magában. Másik jelentős kiadványunk, mely most van sajtó alatt, D. Raf-
f'ay Sándor püspöknek új-szövetség fordítása, amely 30 éves theológiai tanári és lelkészi 
tanulmánynak megérett és sokat ígérő gyümölcse. 

A Luther-Társaságnak 1928. évi kiadványai a fentieken kívül a következők: az 
„Elet és vallás" című sorozatból „Nemzeti újjászületésünk erőforrásai" Pröhle Károly-
tól, a „Luther-Könyvtár és Múzeum füzetei" c. sorozatból „Magyar költők hitvilága" 
Tolna i Vilmostól, ,,Corclatus Conrád budai pap" P a y r Sándor tó l és „Mit akarnak a ma-
gyar protestánsok?" D. Raffay Sándortól, Magyar arcképek, a Luther-Társaságban 
nemzetünk és egyházunk nagyjairól tartott beszédek, felolvasások és emlékezések. (Petőfi, 
Széchenyi, Deák, Jókai, Berzsenyi, stb.), „Korképek az egyház életéből" Gineverné Győry 
Ilonától. „Békesség néktek" Drummondtól. „Mária és Márta" Weitbrechttől. Huszár Gál 
imádságai. Ezen könyvek részben sajtó alatt vannak, részben pedig most kerülnek 
nyomdába. 

A következő esztendőre, Bethlen Gábor fejedelem halálának 300 éves fordulójára 
a Társaság megiratja Bethlen Gábor életrajzát, amely a Keresztyén hithősök sorozatban 
log megjelenni. 

Folytatjuk Luther iratainak füzetes kiadását. 
A Társaság munkássága a régi mederben folyt, előadások, vidéki ünnepek rende-

zése egészítette ki a rendes életműködés formáit. 
Idei közgyűlésünket Balassagyarmaton tartottuk, a városnak és megyének nagy 

részvétele mellett, amely alkalommal 4 tiszteleti tagot választott a társaság, özvegy Rud-
nay Józsefné, özvegy Győry Vilmosné, Szabolcska Mihály és dr. Mágócsy-Dietz Sándor 
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114-117.személyében. A balassagyarmati közgyűlés elhatározta, hogy a sok budapesti selejtes köl-
csönkönyvtár ellensúlyozásául egy evangéliumi szellemű könyvtárt létesít, amely igazi 
népművelésre törekszik és a legnemesebb hagyományokat ápolja. Eszméinket nem pusz-
tán előadásokon, nem pusztán a sajtó útján terjesztjük (kiadványaink), hanem felhasz-
nálunk minden eszközt, amivel a kártékony hatásokat ellensúlyozhatjuk és egy jobb 
jövő építését megkezdhetjük. E kölcsönkönyvtár nem csupán a nemes és termékenyítő 
szépirodalmat öleli fel, hanem gondol a szegény egyetemi ifjúságra is, amelynek módja 
nincsen arra, hogy a drága tudományos könyveket megszerezze, s itt a Luther-Otthonnal 
egy épületben mód nyílik arra, hogy az ifjúság jövendő életpályájára gondosan és nyu-
godtan előkészülhessen. A Luther-Társaság ez elhatározásával igazán a kor ütőerére 
tette kezét és a legcélszerűbb utat találta meg arra, hogy a társaság eszméi minél na-
gyobb körben elterjedjenek. Egy olcsó és könnyen megközelíthető kölcsönkönyvtár az 
ifjúság egyik leghatalmasabb nevelőeszköze. A Luther-Társaság joggal számít e szán-
déka megvalósításában az egész társadalom támogatására. 

A Luther-könyvtár anyagának rendezése folyamatban van, s első jelentése nem-
sokára kikerül a sajtó alól. Egyes felajánlott könyvtárak még mindig vidéken vannak 
helyszűke miatt. A kézirattár jórésze szintén hazaszállításra vár. 

Maholnap a helyiség bővítéséről kell gondoskodnunk. 
Nyilvánvaló, hogy az a sok feladat, aminek megoldására a Luther-Társaság vál-

lalkozott, nagy anyagi erőt igényel. Igaz, hogy ú j tagok szép számmal jelentkeznek és 
jórészt oly területekről, ahová eddig a Luther-Társaság nem juthatott el, de viszont a 
régi tagok közül sokat elszegényedés miatt törölni kell. Az egész társadalom és minden 
közegyházi testület egyetértő támogatására van szükség, hogy munkásságunkat háború 
előtti mértékben tudjuk folytatni és a jelen kor követeléseinek is megfelelhessünk. Evég-
ből kérjük az egyetemes közgyűlésnek sokszor tapasztalt jóindulatát és hatásos támoga-
tását. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az elért eredmények 
felett örömét fejezi ki, a Luther-Társaságot munkásságában minden lehető, ren-
delkezésére álló eszközzel támogatja; a Luther-Könyvtár és Múzeumról szóló je-
lentést szintén tudomásul veszi és az adakozó jótevőknek köszönetét nyilvánítja. 
Ügy magát a társaságot, mint a Luther-könyvtárt a hívek és egyházi testületek tá-
mogatásába ajánlja és egyben felhívja őket tagok gyűjtésére. Az írókat és kiadókat 
felkéri, hogy műveik, illetve kiadványaik egy-egy példányát küldjék meg a Luther-
könyvtárnak, az iskolákat pedig arra, hogy könyv- és írószerszükségletüket a Lu-
ther-Társaság könyvkereskedésében szerezzék be. 

Végül a Luther-Társaság részére évi segélyként a jövő évi költségvetésbe 
160 P-t állít be. 

115. (Sz.) A multévi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 33. pontja kapcsán beter-
jesztetik a Luther-Társaság jelentése, mely szerint munkaprogrammja értelmében első-
rendű feladatának tartja hitvallási iratainknak kiadását, még pedig úgy, hogy a gyűjte-
ménybe függelékül felvenné a magyarországi evangélikus hitvallásokat is. Ez magyará-
zatos kiadásnak készül és bevezető tanulmányok előzik meg. Amennyiben az egyetemes 
közgyűlés a társaságnak a tankönyv-üggyel kapcsolatos indítványát elfogadná, az eset-
ben 1930-ban az első kötet megjelenhetnék. A fordítást és a fordítás revideálását első-
rendű theológusaink végzik. 

Az egyetemes közgyűlés ezen bejelentést tudomásul veszi. 

116. (Sz.) A multévi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 117. pontja kapcsán tár-
gyaltatik a Luther-Társaság közgyűléséből felterjesztett abbeli kérelem, hogy az egyete-
mes névtár kiadása késvén bízza meg a közgyűlés egyedül a Luther-Társaságot a névtár 
kiadásával. 

Az egyetemes közgyűlés figyelemmel arra, hogy ezen kérelem ellentétben 
áll a mult évben hozott határozattal, kiadja az iratokat az egyetemes felügyelőnek 
a multévi határozat végrehajtása céljából. 

117. (Sz.) Beterjesztetett a Magyarhoni Ag. H. Evang. Misszióegyesület multévi 
működéséről szóló jelentés. 

Az egyesületi közgyűlés folyó hó 15-én folyt le Budapesten. Az egyesület alapítója 
és 19 éven át lelkes egyházi elnöke, Scholtz Ödön, esperes-lelkész, állásáról végleg le-
mondott. Utódjául a missziói egyesület egyhangúlag Hanzmann Károly soproni lelkészt 
választotta meg. A leipzigi lutheránus misszió-egyesületnek céljaira, amellyel szoros kap-
csolatban áll, az elmúlt évben 1575 pengőt juttatott a csekélyszámú tagot számláló egye-
sület. Taggyüjtést, az egyesületi munkát, a misszió szent ügyének munkálását írta az egye-
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sülét újból aláhanyatlott zászlajára. Ezt kívánja szolgálni a dunajobbparti 3 gyülekezet-117-122. 
ben november 17. és 18-án rendezendő missziói ünnepélyek által is. 

Alázattal és bizakodó lélekkel vallja, hogy a külmisszió egyházunknak szent kö-
telessége. Ezen törekvésére a kegyelem Istenétől segedelmet, áldást, az egyetemes egyház 
tói pedig kegyes megértést és törekvéseiben való meleg támogatást kér az egyesület. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az elnöki tiszttől 
visszavonuló Scholtz Ödön esperesnek 19 évi lelkes és buzgó működéséért köszö-
netet mond. 

118. (Sz.) A multévi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 108. pontja kapcsán 
bejelenti a pénzügyi bizottság, hogy a gróf Róth-Teleki-féle ösztöndíjak az 1927—28. tan-
évre az egyetemes egyház közigazgatási pénztárából nyert ösztöndíj-segély felhasználásá-
val akként osztattak ki, hogy 17 tanuló egyenként 10 pengő ösztöndíjat kapott és pedig 
Aszódon 5, Békéscsabán 4, Budapesten 5 és Szarvason 3 tanuló. 

119. (Sz.) A pénzügyi bizottság bejelenti, hogy theológusoktól tanulmányaik 
külföldi egyetemeken leendő folytatásához nyújtandó segély iránti kérelem nem érkezett 
be, miután az ilyirányú kérvényeket az idő előrehaladott volta miatt az egyetemes fel-
ügyelő már a saját hatáskörében elintézte. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő intézkedését jóváhagyja és 
felkéri őt, hogy a Hunfalvy- és a Blankenstein ösztöndíjakat a költségvetésbe e 
célra felvett összeggel kiegészítve, juttassa arra esetleg még jelentkező érdemes 
kérvényezőknek és az esetleges többi folyamodókat is részesítse legjobb belátása 
szerint külföldi tanulmányi segélyben. 

120. (Sz.) A lelkész-segélyezési alap bizottsága nevében az egyetemes főjegyző be-
jelenti, hogy a rendelkezésre álló összegből a szabályrendelet és a közgyűléstől nyert fel-
hatalmazás alapján kiosztotta a segélyeket és pedig 76 igényjogosult gyermek után 
egyenként 20 pengő összegben, továbbá 1 családnak kivételes és rendkívüli segély címén 
55 pengőt folyósított. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és a se-
gélyösszeg megállapítása tárgyában adott felhatalmazást megújítja. 

121. (Sz.) Beterjesztetik a Hrabovszkv Zsigmond alapítványi bizottság jelentése: 
Az alapítványi gondnok által bemutatott 1927. évi zárszámadás szerint az alapít-

ványi tőke 

Az alapítványi tőke majdnem teljes devalvációja miatt az ösztöndíjak nem voltak 
kiadhatók. 

Tudomásul szolgál. 

122. (Sz.) Beterjesztetik az egyetemes egyház pénztárának kezelésében lévő báró 
Prónay Dezső emlékalapról szóló jelentés: 

1927. január 1-én a tőke összege volt 133'50 pengő 
dec. 31-én kamatjövedelem. 9-— „ 
Pfeiffer cég adománya . 4 80 „ 

1927. dec. 31-én a tőke összege volt 197 30 pengő. 

Ezen tőke elhelyezése: 

8 db. ú j Magy. Orsz. Közp. Takarékpénzt, részvény 73 73 pengő Tak.-pénztárban és készpénz * 73'57 

Jóváhagyólag tudomásul szolgál. 

az 1926. év végén . . . . 
az 1927. évi gyarapodás . 
s így az 1927. év végén kitett 24 30 pengőt. 

23-21 pengő 
1 09 „ 

Összesen . . 147 30 pengő. 

T u d o m á s u l szolgál. 
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-127. 123. (Sz.) Beterjesztetik az egyetemes levéltáros jelentése az egyetemes levéltárról: 
Jelentem, hogy az egyetemes egyház levéltára ez évben inkább csak nyomtatvá-

nyokkal gyarapodott, mert az egyetemes egyháznak az utóbbi évekre vonatkozó ügyira-
tai — azok gyakori használatának szüksége folytán — egyelőre még az egyetemes iro-
dában irattárilag kezeltetnek. 

A könyvek és egyéb nyomtatványok 1926 május havától — a levéltárnak általam 
történt átvételétől — számítva, 410 darabbal (a legutóbbi évben 241 darabbal) szaporod-
tak; a hiányzó kiadványok beküldését levélileg is szorgalmazom. 

A levéltári katalógus III. kötete és a kiegészítés alatt álló Index az 1929. év folya-
mán megjelentethető lesz. 

Az irodaátalánynak és a könyvbeszerzési átalánynak az 1929. évre való újabb fo-
lyósítását kérve, felhatalmazást kérek arra,hogy az 1928. évi könyvbeszerzési átalány-
nak az idei vásárlásokkal még ki nem merített összegét néhány hiányzó levéltári bútor-
darab megvételére fordíthassam. 

Jelentem végül, hogy az Egyetemes Gyámintézet levéltárát is kezelésbe vettem s azt 
a Luther-könyvtár és Múzeum helyiségeiből a földszintre leszállítva, egyik irodai szek-
rényben helyeztem el. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

124. (Sz.) Beterjesztetik dr. Scholtz Oszkár házgondnoknak az egyetemes egyház 
épületeinek kezelésére vonatkozó jelentése: 

Az egyetemes egyház budapesti épületeinek 1928. évi kezelésére vonatkozólag je-
lentem, hogy az épületek karbantartása ez évben már normális keretek között mozgott és 
csupán az imaházi épület lépcsőháza, valamint a Luther-Otthon folyosói stb. szorultak 
renoválásra. 

Az egyik üzletbérlő, Donáth Árminné, a f. évi április havi bérösszeggel adós ma-
radt s miután májusban sem fizetett, bérletét felmondtam és a hátralékok peresítése 
iránt intézkedtem. Miután az üzlethelyiségre csak szeptembertől tudtam ú j bérlőt kapni, 
Donáthné tartozása meglehetősen — mintegy 800 P-re — felszaporodott, melynek teljes 
összegű behajtása kétes. A végrehajtási eljárás nevezett ellen még folyamatban van. 

Másfelől azonban az üzletbéreket részben májusi, részben novemberi hatállyal fel-
emeltem és a lakások bérjövedelme is a kiadott kormányrendeleteknek megfelelően nö-
vekedett. 

A Luther-Társaság Üllői-úti boltja legközelebb megnyílik. 
Végül jelentem, hogy az egyetemes felügyelő úr hozzájárulásával Löcherer Tamás 

budapesti gyógyszerész javára egyik Üllő-úti üzlethelyiségünkre előbérleti jogot biztosí-
tottam. 

Ezen előbérleti jognak — évi 400 pengőt kitevő — ellenértéke, az egyetemes fel-
ügyelő úr rendelkezése értelmében hitvédelmi és egyéb, az egyetemes egyháznak teljesí-
tendő szolgálataim tiszteletdíjára fordíttatik. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

125. (Sz.) Tárgyaltatik a multévi 90. jegyzőkönyvi pont alatti határozat kapcsán 
a bizottságok taglétszáma leszállításának kérdése, ami által a bizottsági költségek apasz-
tása lenne elérhető. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy a nagyobb bizottságokban 
minden kerület kell hogy képviselve legyen, kimondja, hogy ezen taglétszám nem 
apasztható. 

126. (Sz.) Tárgyaltatik a dunántúli egyházkerület ezidei közgyűlése 11. jegyző-
könyvi pont 15. alpontja alatt hozott határozata értelmében tett felterjesztése, melyben 
egyházvédelmi sajtóiroda felállítását és protestáns napilap kiadását sürgeti. 

Az egyetemes közgyűlés ezen kérelmeket anyagiak hiányában ezidőszerint 
nem teljesítheti, de mint fontos egyházi szükségleteket nyilvántartja és átteszi a 
Luther-szövetséghez. 

127. (Sz.) Egyetemes főjegyző beterjeszti dr. Hebelt Ede volt jogakadémiai tanár-
nak az egyetemes felügyelőhöz intézett ama kérelmét, hogy az egyetemes törvényszék ál-
tal hozott ítéletet, mely őt állásvesztésre ítélte, helyezze hatályon kívül, mert az 1895 : 43. 
t.-c. 4. §-ával összeütközésben van, és addig is függessze fel az ítélet végrehajtását, ha pe-
dig ezt nem tenné, terjessze az egyetemes közgyűlés elé a kegyelmezési jog gyakorlása 
végett. 
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Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy nincs hivatva az egyetemes 127-131. 
törvényszék ítéletét felülvizsgálni, továbbá tekintettel arra, hogy az E. A. kegyel-
mezési jogot nem ismer és ilyen jog sehol sincs az egyetemes közgyűlésre ruházva, 
a kérelmet elutasítja. 

128. (Sz.) A püspökök által beterjesztett jelentések szerint az elmúlt 1927/28. egy-
házi közigazgatási évben lelkészi szolgálatra a következő lelkész jelöltek avattattak fel: 

a) a bányai egyházkerületben: Szabó Loránd, Pályi Dénes, Viszkok Lajos, De-
dinszky Gyula és Sikter András; 

b) a dunáninneni egyházkerületben: Pohánka Sándor; 
c) a dunántúli egyházkerületben: Asbóth Gyula, Balázs Béla, Sokoray Miklós, 

Havassy Dezső, Ittzés Mihály, Orbán Lajos, Nágel Henrik és Kovács Mihály; 
d) a tiszai egyházkerületben: Szikszav Zoltán. 

Tudomásul szolgál. 

129. (Sz.) A váci siketnéma intézet vallástanítója, Sonnner Gyula váci lelkész, je-
lenti, hogy az 1927/28. tanévben 9 evang. növendék volt az intézetben és részesült vallá-
sos gondozásban. 

Tudomásul szolgál. 

130. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az alábbi ügyek nyilvántartandók: 
a) a vasárnap megszentelése ügyében tett felterjesztésre válasz, lásd 47/1928.közgy. 

szám ; 
b) az egyke ügyében tett felterjesztésre válasz, lásd 48/1928. közgy. szám. 
c) a fogházi istentiszteleti helyiségek ügyében tett felterjesztésre válasz, lásd 

49/1928. közgy. szám. 

131. (Sz.) Végül az elnöklő egyetemes felügyelő a közgyűlés tagjainak kitartó ér-
deklődésükért, Geduly Henrik, püspök, az elnöklő egyetemes felügyelőnek a tanácsko-
zások odaadó, szakavatott, tapintatos és bölcs vezetéseért az egyetemes közgyűlés nevé-
ben köszönetet mond, mire a közgyűlést Geduly Henrik püspök buzgó imája befejezi. 

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

világi elnök. 

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

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

Bancsó Antal s. k., 
egyházi egyetemes főjegyző. 

Zongor Béla s. k., 
egyházi egyetemes főjegyző. 

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

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

Tóth József s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Kardos Gyula s. k., 
egyházi egyetemes al jegyző 

Dr. Zelenka Lajos s. k. 
Dr. Rásó Lajos s. k. 

Hitelesítjük 
D. Raffay Sándor s. k. 

Broschkó G. Adolf s. k. 
Kuthy Dezső s. k. 



FÜGGELÉK. 

I. 

Az evang. egyetemes egyház 1927. évi zárószámadása. 

a) Közigazgatási számla. 

Bevétel : 
1926. évi maradvány 11,840-42 P 
Levonva a 7000 ar. kor. államsegély 

maradványa (új számla) . . . 6,367-20 „ 5,473*22 P 
Államsegély 1848. XX. alapján. . 88,258'— „ 
Rendkívüli államsegélyek . . . . 6,210-20 „ 
4 kerülettől a sajtótudósítónak . . 960-— „ 
Kamatjövedelem 2,261'95 „ 
Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelméből . 4,865-43 ,, 
Vegyesekből 1,882-64 „ 109,911-44 P 

Kiadás : 
Egyetemes tisztviselők díjazása 7,637' 
Levéltári kiadások 5,007-
Segélyek 13,535' 
Sajtótudósítónak 3,580 
Útiköltségek és napidíjak 4,308' 
Nyomtatványok 2,990' 
Egyetemes iroda költségei 6,526' 
Vegyesek 2,922' 
Illetékegyenérték 3,710 
Theológiai célokra 7,861' 
Theológus-Otthon építésre 25,685' 
Luther-Otthon átalakításra 10,308' 
Diák-Otthon-alapnak 1,000-
Missziói alapnak 2,148' 
Zsinatelőkészítés költségeire 6,000' 
Lelkészsegélyezési alapnak '2,000' 
Diakonissza-alapnak 1,000' 
Külföldi összeköttetések fenntartására . . . . . 376" 
Egyetemes folyószámlára maradvány 3,312' 

42 P 
64 

85 
84 
06 
80 
02 
20 
85 
22 

57 

38 
56 109,911-44 P 

b) Alapok és a lapí tványok. 

1. Az egyetemes egyház szabad rendelkezési tökéi-. 

Saját tőke 369,954*61 P 
Tartalékalap 3'68 „ 
Bauhofer György-alapítvány —'02 „ 369,958'31 P 

Átvitel 369,958-31 P 
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369,958-31 P 

2. Átmeneti jellegű alapok. 

7000 ar.-kor. államsegély (külföldi összeköttetésre) 3,031-61 
5000 P államsegély (külföldi összeköttetésre) . . 3,962*13 
Egyetemes közalap 1927. évi jövedelme . . . 13,138-14 
Theol. tanárok fizetéskiegészítési tartaléka . . . 6" 16 
Egyetemes adóalaptartalék 388-31 
Segédlelkészi congrua 4*04 
Szemináriumi alap 23,222-64 
Diakonissza-alap 2,130'98 
Zsinatelőkészítő költségszámla 7,755'82 
Fogházmissziói offertórium 3-93 
Bibliavasárnapi offertórium 24-94 
Nyugdíjas lelkészek, özvegyek és árvák áll. segélye 7,875-87 
Kopenhágai Lutheránus Világgyűléssel kapcsolatos 

adomány 1,000'— 
Theológusok ruházati segélye 887*80 
Egyetemes egyház folyószámlája . . . . . . 3,312'56 66,744-93 P 

3. Ösztöndíjalapok. 

Gróf Teleki-Róth Johanna-alapítvány folyószámla 
tőke . . 
tartalékalap 

Szinovitz Lajos-alapítvány . . . 
Lissovényi László-alapítvány . . 
Gróf Blankenstein György-alapítvány 
Hunfalvy Pálné-alapítvány . . . 
Hrabovszky Zsigmond-alapítvány . 

1-12 P 
7-29 » 

—•03 » 
1,504-84 » 

— •59 « 

2 0 4 » 
11-25 
10-58 » 1,537-74 P 

4. Határozott célú alapok és alapítványok. 

Régi egyetemes nyugdíjintézet tőkéje . . 
Új egyetemes nyugdíjintézet folyószámlája . 
Hangya szövetk. új nyugdíj intézeti alapítványa 
Kegy díjalap 
Egyetemes közalaptőke 
Pozsonyi theol. akadémia tőkéje 
Zelenay Gedeon-alapítvány (theol. akadémia javára 
Eőry Sándor-alapítvány (a Luther-Otthon javára) 
Haubner Máté-alapítvány (gyámint. és árvasegély) 
Dr. Weszter Lajos-alapítvány 
Lelkészsegélyezési alap 
Lelkész-árvaalap 
Jubiláris szeretetházalap 
Báró Prónay Dezső-emlékalap 
Báró Prónay Dezső szeretetházalapítvány . 
Báró Prónay Dezső egyházi és családi alapítvány 
Ezredéves pályaműalap 
Brassói ev. magyar egyház letétje . . . . 
Báró Solymossy Lajos leányiskolái alapítványa 
Diák-Otthon-alap 
Luther-Otthon-alap 
Theol. tanárok segélyalapja 
Sajtóalap 
Theológusok Otthona építési számla . . . . 

9,028 
199,990 

6,400 
1,953 
6,693 
1,484 

2 
8 
3 
6 

897 
88 

1,460 
147 
170 
169 

6 
1,827 

1 

612 
74,443 

•61 P 
81 

92 
29 
88 
92 
67 
64 
96 
25 
21 
02 
30 

81 
07 
•70 
•40 
•76 
55 
•36 
•63 305,398-76 P 

A tőkék összege 743,639-74 P 
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c) A tőkék elhelyezése. 

1. Értékpapírokban 47,215-47 P 
2. Takarékpénztári betét és készpénz . . . . . 282,300-48 n 
3. Ullői-út 24. és Szentkirályi-u. 51. sz. házak . 370,000'— » 
4. Egyet, adóalapnak előlegezett összeg . . 623-63 M 
D. Egyéb követelések 43,500-16 >} 

A vagyon összege 743,639 74 » 

II. 

A magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyházegyetem 
1929. évi költségvetése. 

1. Összes államsegély. 

BEVETEL. 
Pengőértékben. 

a) 1848: XX. t.-c. alapján 258,000"— 
b) Orsz. közalapsegély 15,300'— 
c) Theol. akad. segély 4,900'— 
d) Nyugdíjasok, özv. és árvák segélyezésére 230,862'— 
e) Segédlelkészek kongruájára 31,279'68 
_/) Tábori püspök államsegélye 10,800'— 
g) Szeminárium alapjára _ 16,000'— 
h) Theológusok otthona javára 18.000'— 585,141-68 

KIADÁS. 
a) Bányai kerületnek közig, célra V 25,000'— 
b) Dunáninneni „ „ „ 13,000'— 
c) Dunántuli „ „ „ * 28,000 — 
d) Tiszai „ „ „ 16,000-— 0 0 C 
e) Új egyet, nyugdíjintézetnek 1848: XX. t.-c. alapján járó 

államsegély egyharmadrésze 86 000'— 
f ) Új egyet, nyugdíjintézetnek rendk. segély 14.C00'—' 
g) Közalappé'nztárnak . . 15,300'— 
h) Egyet, adóalappénztárnak 36,000"— 
i) Theol. célokra 4 900'— 
j) Nyugdíjasok, özv. és árvák segélyezésére 230,862*— 
k) Segédlelkészi kongruára 31,279 68 
l) Tábori püspöknek tiszteletdíj 10,800'— 
m) Egyet, közigazgatási pénztárnak 40,000' — 
n) Szemináriumi alapra 16,000' — 
o) Theológusok otthona javára 18,000"— 585.141-68 

2. Közalappénztár. 

BEVÉTEL. 
a) Kamatjövedelem 500'— 
b) Kerületek járulékaiból 4,940"— 
c) Országos közalapsegély 15 300'— 20,740' 

KIADÁS. 
a) A jövedelem 20%-a a tőkéhéz 4,148"— 
b) Uj egyetemes nyugdíjintézetnek rendkívüli segély . . . . 10,000'— 14,148' 

A közgyűlés rendelkezésére áll . . . . 6,5^2* 

3. Régi egyetemes nyugdíjintézet. 

BEVÉTEL. 
Kamatokból 450'— 

KIADÁS. 
Régi nyugdíjak részbeni fedezésére 450'— 
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BEVÉTEL. 

a) 1848: XX. t.-c. alapján járó államsegélyből 
b) Tagok és fenntartók alapítási díjának 3/.5 része . . . . 
c) Tagok és fenntartók évi járulékai 
d) Kamatokból 
e) 1848: XX t.-c. alapján járó áll. segélyből rendkív. segély 
/ ) A közalapból állandó segély 
g) Egyéb alapok maradványaiból _ 

86,000 
72,000 

108.000 
12,000 
14,000 
10.000 
10.000 

Pengőértékben. 

312,000" 

KIADÁS. 

a) Nyugdíjasok, özv. és árvák ellátása . . . . . . 
b) Hozzájárulás a pénztári tisztviselők javadalmazásához 
c) Költségekre 

A maradvány tőkésítendő. 

50,000' — 
2,100"— 
5.000'— 57.100-

251,000' 

5. Egyetemes adóalappénztár. 

BEVETEL. 

1848: XX. t.-c. államsegélyből 36,000-— 

KIADÁS. 

Városi és missziói egyházak segélyezése, adóterhek csökken-
tése és rendkívüli segélyezés . . . . 36,000" 

6. Lelkészsegélyezési alap pénztár. 

BEVÉTEL. 

a) Kamatjövedelem 
b) Közigazgatási pénztárból 

KIADÁS. 

a) 25% tőkésítendő • 
b) Segélyekre marad 

íoo-
2,000-

525 — 

2,100-— 

525-— 
l,57ö.— 

7. Egyet, egyház közigazgatási pénztára. 

BEVÉTEL. 

a) 1848: XX. t.-c. alapján járó államsegélyből 40,000 — 
b) Kamatokból . . 5,000-*— 
c) Üllői-út 24. sz. ház bérjövedelméből 6,000 — 5LOOP'— 

KIADÁS. 
1. Tisztidíjak : 

a) Egyházi főjegyző 100-— 
b) 2 egyházi aljegyző 50'— 
c) Egyetemes levéltáros 600'— 
d) Pénztári hivatal fenntartásához 15°/o-°s hozzájárulás, a 

Deáktéri testvéregyházaknak 3,200'— 
e) Tanügyi bizottsági előadó 200'— 
/ ) Theol.-Otthon pénztáros . . 200 — 4,350'— 

2. Eçyet. egyházi elnök útiátalánya 1,000*— 
3. Napidíjak és útiköltségek 3,000"— 
4. E'jyet. törvényszéki költségek 1,600'— 
5. Nyomtatványok 2,400'— 

Átvitel- " ! " " 12.350'— 
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Áthozal 
6. Az egyetemes központi iroda költségei . . 
7. Missziói költségek 
8. Iltetekegyen rték 
9. Zsinatelökészítési költség 

10. Külföldi összeköttetések fenntartására és reprezentációs 
költségekre 

11. Vallástanítás a váci siketnémaintézetben . . . . . . . 
12. Ösztöndijak 
13. Segélyek : 

a) Soproni tanítóképzőnek 
b) Miskolci „ 
c) Szarvasi tanítónőképzőnek . . • 
d) Luther-Otthonnak 5 kedvezményes hely 500'—, dologi ki-

adás 2000-•— 
e) Az „Evangélikusok Lapja" részére 
j ) A „Harangszó" részére 

A „Christlicher Hausfreund" részére 
h) Papnék lapja részére . . . 
i) Ma^y. Prot. Írod. Társ. részére 
j) Luther-Társaság részére 
k) „Jöjjetek én hozzám" részére 
I) Tanítók üdülőháza részére 

m) Az E. E. E. Gyámintézetnek 
n) Prot, diákszövetség részere 

14. Luther-könyvtár és múzeum részére 
15. Sajtó személyi és dologi kiadásai 
16. Lelkeszsegélyzési-alapnak 
17. Didksegélyzö-atapnak „ 
18. D ia ko vi issza intézmény létesítésére és fenntartására . 
19. Lelkészképzési célokra : 

Theológusok lakbér- és élelmezési segélye 
Theológusok tandíj- és vizsgadíj-segélye. . . . . . 

20. Egyetemes levéltárnak : 
a) Irodaá'alány . 
b) Könyvbeszerzésre 

21. Előre nem látható, rendkívüli költségek fedezésére . . . . 

1,600 
1,600" 
1,600--

2,500-
360--
120" 
40-

200-
160-
160-
100-
500-

1,000 
500-

Pengőértékben. 

12.350 — 
6,000 — 
2,000"-
1,200-— 
2,000' -

2,000 — 
8 0 - — 

400"— 

10,440 
1,000 
4 000 
2,000 
1,000 

800 

5,000'— 
7,000— 12,000-

200-
300- 500-— 

5.230— 63,000-

Összes kiadás 
Összes bevétel . 
Fedezetlen hiánv 

63.000-— 
51,000'-
12,000"— 

« 



Jelentés az iskolák 1927/28. évi állapotáról. 

Az iskolákban a tanulmányi és fegyelmi állapotok megfelelők voltak. Betegségek, járványok 
feltűnő szüneteléseket nem okoztak. A tanárok, tanítók nagy többsége a belmissziói és egyháztársadalmi, 
valamint általában társadalmi téren is megtette kötelességét. A tanár- és tanítóegyesületek buzgón mű-
ködtek. A tanítóegyesületek már az önkormányzati fokozatok mindegyikén megalakultak, mint egy-
házmegyei. egyházkerületi és országos egyesületek. 

Az országos tanítóegyesület balatonrévfülöpi üdülőháza sikeresen fejezte be első évét. 
Az országos tanáregyesület a tanárok gyermekeinek neveltetésére már az első évben közel 7000 

pengőnvi alapot gyűjtött. 

A) Az eperjes—miskolci jogakadémia. 

Egyetlen és féltve őrzött főiskolánk ideiglenes otthonában államsegély nélkül is szépen virág-
zik. Tizenkét tanára kiváló tudományos, egyházi, egyháztársadalmi és társadalmi működést fejtett ki 
az idén is. Az if júság az előadások hallgatásával, különösen pedig a szemináriumi munkássággal buz-
gón készült jövendő hivatására. Társadalmilag, különösen bajtársi és egyéb körei, egyesületei ú t ján 
számottévő tényezője Miskolc társadalmi életének. Sportélete virágzik. A jótékonysági intézményeket 
támogatja az ifjúság. Az akadémia jótékonysági alapjai, bár lassan, növekednek 

Az akadémia Almanachja, melyet Bruckner Győző dékán szerkesztett, érdekes képet nyújt 
a főiskola egész életéről. 

Méltó a jelentésben való megemlítésre Bruckner Győző tudományos értékű műve a „Svéd 
a lko tmányi ró l , amely a régi eperjesi svéd összeköttetéseket fölelevenítve, alkalmas arra is, hogy nem-
zetünk iránt a svéd nemzetben a baráti érzést ápol ja, annyival inkább, mert a műhöz kimerítő német 
kivonat is van csatolva. 

B) Fiú-középiskolák. 

A két gimnáziumban (budapesti és szarvasi) és az öt reálgimnáziumban (aszódi, békéscsabai, 
bonyhádi, nyíregyházi, soproni) buzgón és sikeresen folyt a tanítás és nevelés munká ja . 

Örvendetes, hogy a görög nyelvet ál talában a reálgimnáziumokban is tanít ják, mint rendkí-
vüli tárgyat. így némileg fenntart ják a szellemi egységet a tantervet illetőleg is, mely azelőtt a fiúközép-
iskolák között fennállt. Mint modern nyelvet, a német mellett Békéscsabán, Bonyhádon és Sopronban 
az angolt, Aszódon és Nyíregyházán a franciát taní t ják. 

Az egyháziasság és vallásosság fejlesztésében a különböző nevű belmissziói egyesületek sike-
resen működtek. A cserkészet az idén is virágzott, mint eddig. A lélek és test harmonikus fejlesztésére 
gondot fordítottak. 

Az értesítők elején megvan az intézetek rövid története. Az annyira fontos történeti érzék fej-
lesztésére ez üdvösen hat. Kívánatos, hogy a különösen kiváló nagy tanárok nevei is benne legyenek 
egy-két jellemző jelző kíséretében e rövid történet ben. A kegyelet ápolása vallásos és hazafias szem-
pontból egyaránt fontos. Értékes értekezések és megemlékezések irodalmi jelentőséget is adnak az 
értesítőknek. 

A hét fiúközépiskolában 112 rendes, 4 helyettes és 32 rendkívüli tanár, tehát összesen 148 
tanár tanított. Örvendetes, hogy a helyettes tanárok száma csekély. A tanulók száma 2698 volt. Kö-
zülök 2604 rendes, 94 magántanuló. 

Itt jegyezzük meg, hogy azonkívül 41 — többségükben protestáns — rendkívüli leánymagán-
tanuló is volt. Kellő felügyelet alatt állottak. Az iskolai élet harmóniájába teljesen beleilleszkedtek. A 
leánymagántanulók száma csökkenőben van. Tavaly 49, azelőtt 79 volt a számuk. 

A tanulók 46%-a evangélikus, 59%-a protestáns, 84 %-a keresztyén. 63 német, 20 tót és 3 egyéb 
anyanyelvű tanulót leszámítva, mind magyarok. Helybeli 1480, megyebeli 621, más megyebeli 558, kül-
földi és az elszakított területekről való 39. Könnyű betegség miatt mulasztottak 6067, súlyos betegség 
miatt 349, fertőző betegség miatt 67 esetben. Haláleset 4 volt. 

421 tanuló egy órát sem mulasztott. Az igazoltan mulasztott órák száma 87,924, az igazolatla-
nul mulasztottaké 164. 

A rendes tanulók közül példás magaviseletű volt 1428, jó magaviseletű 1092, szabályszerűnek 
minősíttetett 84 tanuló. Az összes fiútanulókból volt: 223 jeles, 576 jó, 1328 elégséges. Egy tárgyból 
324, két tárgyból 128, több tárgyból 119 tanuló kapott elégtelent. Az osztályozásokban mind a maga-
viseletet, mind a tanulást tekintve, egyforma szempontok érvényesültek mind a hét iskolában. 

A szülők között 300 volt lelkész, tanár, tanító. Érettségi vizsgálatot 257 tanuló tett. Közülök 15 
lett theológus, 20 bölcsész. 

1. Az aszódi reálgimnázium értesítőjében dr. Oravecz Ödön, igazgató, megemlékezik az intézet 
legrégibb jóltevőjéről, Szontagh Sámuelről. 14 rendes tanár tanított 391 tanulót. A tanulók 25%-a evan-
gélikus, 34%-a protestáns, 92%-a keresztyén. A görög nyelvet rendkívüli tárgyként 17 növendék ta-
nulta. Vallásos estélyek, az Ifjúsági Gyámintézet, a vidékről bejáró tanulókra való gondos felügyelet 
is jelei annak, hogy a tanári kar nevelni igyekszik az ifjúságot. 
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2. A békéscsabai reálgimnáziumban 20 rendes, 1 helyettes tanár tanított 424 tanulót. A tanulók 
45%-a evangélikus, 55%-a protestáns, 88%-a keresztyén. Élénk belmissziói munka folyik. A sport-
élet, a cserkészet virágzik. A vidékről bejáró tanulók gondos felügyelet alatt állanak. If júsági Gyám-
intézet, Luther-szövetség van. A tanulók nagyobb száma tanári gondos vezetés alatt Ausztriába tett ifjú-
sági kirándulást. 

3. A bonyhádi reálgimnáziumban 15 rendes tanár tanított 323 tanulót. A tanulók 52%-a evan-
gélikus, 58%-a protestáns, 96%-a keresztyén. Internátusa van. A Belmissziói kör 160 tagot számlál, 
akik együtt a bibliát olvassák. A tanári kar tervszerüteg látogatja a tanulókat lakásaikon. Eleven a 
cserkészélet. Virágzó a sportkör. A leánymagántanulók száma 23. Leleplezték Marhauser Imre, egy-
kori lelkes tanár arcképét. 

4. A budapesti gimnáziumban 23 rendes tanár tanított 580 tanulót. A tanulók 48%-a evangé-
likus, 62%-a protestáns, 73%-a keresztyén. Virágzó ifjúsági gyámegylet működik. Van önképzőköre: 
Benczúr Gyula művészeti önképzőkör. A volt tanítványok egyesülete is szép munkát végez. Az intézet-
nek van internátusa. Az iskola 6 év alatt az országos tanulmányi versenyeken 62 ponttal első lett; az 
utána következő iskolának csak 58 pontja volt. 

Az értesítő közli Jánossy István október 6-iki beszédét. Góbi Imre nyugalmazott igazgató meg-
halt. Hittrich Ödön, igazgató és Tóth Kálmán tanár, nyugalomba mentek. Az iskola és a volt tanítvá-
nyok egyesülete közadakozásból és Szigethy Lajos Schiller-fordításának jövedelméből Szigethy Lajos 
kezdeményezésére Böhm Károlynak, a nagy tanárnak és tudósnak, Lux Ede alkotásában művészi 
emléktáblát állított. 

5. A nyíregyházi reálgimnáziumban 14 rendes tanár és 2 óraadó tanár tanított 446 tanulót. A 
tanulók 21%-a evangélikus, 57%-a protestáns, 70%-a keresztyén. Van virágzó ifjúsági gyámintézete. 
Igen eleven a cserkész- és a sportélet. Van Természettudományi, van Mathematikai kör, Sakkor és 
Gyüjtőegyesület. A nyugalomba vonuló igazgató, Vietorisz József, mintegy búcsúajándékul közli az ér-
tesítőben Horatius Ars poétikájának kitűnő fordítását. 

6. A soproni reálgimnáziumban 17 rendes tanár tanít 267 tanulót. A tanulók 87%-a evangé-
likus, 91%-a protestáns, 99%-a keresztyén. Deákkúti cserkészcsapata és Líceumi Ifjúsági Diákszö-
vetsége, mely egyúttal belmissziói egyesület is — buzgón működik. Érdekesen van megírva az iskola 
története. 

7. A szarvasi gimnáziumban 16 rendes tanár tanított 319 tanulót. A tanulók 58%-a evangé-
likus, 65%-a protestáns, 91%-a keresztyén. Virágzó élet folyt a körökben. Vajda Péter önképzőkör, 
Ifjúsági gyámintézet, If júsági Luther-szövetség működik és lüktető a cserkészélet. Az értesítőben ol-
vassuk Wagner Géza fizikai értekezését, Plenczner Lajos tanár nekrológját és a Kutlik Endre nyuga-
lomba vonuló tanárról szóló búcsúzó megemlékezést. Leleplezték Benka Gyulának,a néhainagy igazgató-
tanárnak, Reviczky Hugó által megalkott mellszobrát, melyet az Öreg diákok egyesülete emelt. 
Benne van az értesítőben az Öreg diákok elnökének, Raffay Sándor püspöknek, szoboravató beszéde és 
Melich János, iskolafelügyelő, beszéde Freitag János tanár beiktatásakor. Közli az értesítő az értékes is-
kolai könyvtár címjegyzékének folytatását Neumann Jenő, tanár, könyvtáros tollából. 

C) Leány-középiskolák. 
A három leányközépiskolában (budapesti, kőszegi, nyíregyházai) a tanárok száma 57 volt, 

ezek közül 32 rendes, 5 helyettes, 20 óraadó tanár. A tanulók száma: 667 rendes, 41 magántanuló, 
összesen 708. 35%-uk evangélikus, 51%-uk protestáns, 83%-uk keresztyén. Helybeli 425, megyebeli 91. 

1. A budapesti leánykollégiumban 7 rendes és 14 óraadó tanár tanított 288 rendes és 4 magán-
tanulót. A tanulók 48%-a evangélikus, 71%-a protestáns, 90%-a keresztyén. Bőségesen mutattak be 
szemléltető képeket. Eleven élet folyt az ifjúsági körökben. Az értesítő közli Szelényi Ödön értekezését: 
„Ibsen emlékezete" és Zelenka Margit értekezését: „Kedély- és jellemnevelés iskoláinkban". Interná-
tusában 60 növendék volt. Az iskola most van átalakulóban líceumi és polgári iskolai alakzatból egy-
séges kollégiummá. 

2. A Koszig Gyurátz Ferencleány nevelőintézetben 15 rendes, 2 helyettes és 4 óraadó tanár ta-
nított 155 rendes és 6 magántanulót. A tanulók 60%-a evangélikus, 69%-a protestáns és 91%-a ke-
resztyén. Internátusában 75 növendék volt. A görög nyelvet, mint rendkívüli tárgya1, 7, a latint 8 ta-
nuló tanulta. Van virágzó Belmisszió-Egyesíilete. 

Az értesítőben Krafka Borbála értekezik: „Az if júság szépérzékének fejlesztése és irányítása" 
címen. 

3. A nyíregyházi leányliceumban 10 rendes, 3 helyettes és 2 óraadó tanár tanított 239 tanulót. 
A tanulók 13%-a evangélikus, 37%-a protestáns és 70%-a keresztyén. Vannak virágzó ifjúsági egve-
sületei: Önképzőkör, Daloskör, Mathematikai és Természettudományi kör, Ifjúsági Segítő-Egyesület, 
I f j . Vöröskereszt-Egyesület, I f j . Sportkör. Kívánatos belmissziói kör alakítása. 

Az értesítőben van Fehér Gábor értekezése: „A gyermeklélek és az alsófokú nevelés", és az 
iskola „Salzburgi tanulmányút ja" Adorján Eszter igen érdekes leírásában. 

D) Az aszódi polgári leányiskola és leánynevelőintézet. 
Az aszódi polgári leányiskolában 14 tanár, illetőleg nevelőnő gondoskodása alatt állott 164 ta-

nuló. A tanulók 60%-a evangélikus, 70%-a protestáns és 92%-a keresztyén volt. Mind példás magavise-
letet tanúsítottak. 4-en magántanulók voltak. 23-an jeles, 60 jó, 68 elégséges, 13-an elégtelen bi-
zonyítványt érdemeltek, 11,075 igazolt órát mulasztottak. Pap-, tanár-, tanítócsalád gyermeke volt 25. 
A gazdasági tanfolyamnak 17 növendéke volt. A növendékek közül helybeli volt 39, pestvármegyei 53, 
más megyebeli 58, budapesti 12, elszakított területről 2. A tanítói és nevelői munka szolgálatában álltak 
a tanulmányi kirándulások és az ifjúsági egyesületek: Jókai-önképzőkör, Ifjúsági Luther-szöve lség. Ez 
utóbbi aránylag nagy szeretet-tevékenységet gyakorolt. Külön megemlítésre méltó, hogy a növendékek 
egy alkalommal 16 szegény elemi iskolás gyermeket „nekik mesébe illő gazdag uzsonnával" láttak el. 
Erre a célra saját kedves gondolatukat végrehajtva, lemondtak egy uzsonnájukról. Iskolai ünnepek 
egész sorával ápolták a hazafias és egyházias szellemet. 



E) Tanítóképzők. 

1. A miskolci tanítóképzőben 6 rendes, 2 helyettes, 4 óraadó és 3 vallástanár tanított 181 növen-
d é k e t . A z utóbbiak mind keresztyének, 20%-ban evangélikusok, 58%-ban protestánsok. Helybeli 64, 
megyebeli 84, elszakított területről való 2. 135 példás, 44 jó, 2 szabályszerű magaviseletű. Jeles 15, jó 
51, elégséges 59, egy tárgyból 25, két tárgyból 25, több tárgyból 6 bukott. 28-an szereztek tanítói ok-
levelet. 

Kívánatos volna ifjúsági gyámegylet alakítása. Internátus nincs. De 8 tanuló ingyen lakást ka-
pott az iskola épületében, 22 tanuló pedig ingyen ebédet és vacsorát segíteni kész családok bőkezű-
ségéből. 

2. A soproni tanítóképzőben 8 rendes, 2 helyettes tanár és 4 óraadó tanár tanított 117 nyilvános 
tanulót. A könnyű megbetegedések száma 304 volt, a súlyosaké 16. Lelkész, tanár, tanító gyermeke 
volt 26 tanuló. Soproni 13, sopronvármegyei 20, más vármegyei 84, elszakított területről való 1. 

A tanulók 79%-a evangélikus, 82%-a protestáns, mind keresztyén. Magaviseletük általában 
megfelelő volt, 4 kapott igazgatói, 2 tanárkari megrovást. 4-en jeles, 40-en jó, 50-en elégséges osztály-
zatot érdemeltek. Az internátusnak 67 növendéke volt. 

Virágzó egyesületei vannak: Kapi Gyula Ifj . Belmissziói egyesület, egyúttal segítőegyesület is, 
Pálfy Önképzőkör, Sportkör, Pálfy-cserkészcsapat. Szorgalmasan folyt a leventeoktatók képzése. 

A kisebbségi (németnyelvi) tanfolyamon 22 növendék vett részt. Tanítói oklevelet 12, kántorit 
5 végzett növendék szerzett. 

F) A szarvasi tanítónőképző. 

8 rendes, 4 óraadó tanár, 2 nevelőnő gondoskodása alatt állt 133 növendék. Ezek mind keresz-
tyének voltak, 69%-uk evangélikus, 83%-uk protestáns. 131 példás, 2 jó magaviseletű volt. 40 jeles, 63 
jó, 26 elégséges, 4 elégtelen bizonyítványt érdemelt. 6098 igazolt és 7 igazolatlan órát mulasztottak, 
50-en lelkész, tanár, tanító gyermekei voltak. Az internátusban 94 növendék lakott. Az ifjúsági egyesü-
letek egész sorozata segítette a tanárokat tanítói és nevelői munkájukban , köztük az I f j . Luther-szövet-
ség és az Ifjúsági Gyámegylet is. 

Megemlítésre méltó, hogy gróf Bolza Géza róm. katholikus vallású földesúr, a szarvasi iskolák 
egykori jóltévőinek rokonlelkü ivadéka, az intézetnek állandó, figyelmes és bőkezű támogatója. 

G) Elemi iskolák. 

1. Bányai egyházkerület. Lélekszám 247,130. Tanítók száma: 239. Ezek közül nő 34. Van 227 
iskolaterem. Mindennapi iskolás 6008 fiú, 5583 leány, összesen 11,591. Ezek közül evangélikus 10,665. 
Magyar 6214, német 477, tót 4900. Ismétlőiskolás 1247 fiú, leány 1082, összesen 2329. Köziilök evangé-
likus 2260. A mulasztott félnapok száma az elemi iskolában 158,485 igazolt, 12,282 igazolat-
lan. Az ismétlőiskolában igazolt 6135, igazolatlan 1626. 

Az iskolák felszerelése: 246 asztal, 318 szék, 196 dobogó, 1003 napló, 157 biblia, 687 vezér-
könyv, 336 feketetábla, 171 vonalzó és egyéb rajz szer, 135 számológép, 1329 fali olvasótábla, 1531 
szemléltető kép, 567 térkép, 129 földgömb, 152 méter, 229 súlymérték, 236 űrmérték, 538 egyházi jel-
legű kép, 1705 történeti kép, 1177 természetrajzi kép, 1594 természettani eszköz, 4332 könyv a tanítói, 
8539 az ifjúsági könyvtárban 

Az iskolák kiadása volt: tanítói fizetésre 630,906, építkezésre 91,709, nagyobb javításokra 
28,402, évi rendes tatarozásra 27,881, fűtés-világításra 34,948, felszerelésre 4965, nyugdíjjárulékra 
32.876, adóra és biztosításra 19,035, iskolai könyvtárra 3543, segélyre és jutalomra 3617, egyéb kiadás 
12,491. Összes kiadás 893,453 pengő. 

Az iskolák bevétele volt: vagyon jövedelme 13,647, tőkekamat 372, az egyháztól 466,257, állami 
fizetéskiegészítés 369,838, tandíjkárpótlás 1542, rendkívüli segély 8000, községtől 15,208, egyéb forrás-
ból 18,589. Összesen 893,453 pengő. Tanítók föld javadalma 633 katasztrális hold szántó, 111 egyéb. 

2. Dunáninneni egyházkerület. Lélekszám 32,294. Tanítók száma 59. Közülök 10 nő. Elemi is-
kolás 171 fiú, 162 leány. Összesen 333. Közülök evangélikus 326, magyar 13, német 317, tót 3. Is-
métlőiskolás 217, közülök evangélikus 215. 

Az iskolák felszerelése: 59 asztal, 60 szék, 32 dobogó, 274 napló, 69 biblia, 141 vezérkönyv, 80 
feketetábla, 40 vonalzó és rajzeszköz, 42 számológép, 396 fali olvasótábla, 223 szemléltető kép, 146 tér-
kép, 36 földgömb, 39 méter, 54 súlymérték, 99 űrmérték, 99 egyházi jellegű kép, 405 történeti kép, 228 
természetrajzi kép, 591 természettani eszköz, 758 könyv a tanítói, 4156 az ifjúsági könyvtárban. 

Az iskolák kiadása volt: tanítói fizetésre 149,219, javításra 1740, tatarozásra 3884, fűtés-világí-
tásra 4551, felszerelésre 912, nyugdíjjárulékra 7956, adó, tűzbiztosításra 2470, iskolai könyvtárra 521, 
segélyre és jutalomra 118, egyéb kiadás 314. Összesen 166,685 pengő. Bevétel volt: vagyonból 4291, 
egyháztól 53,399, állami fizetéskiegészítés 99,268, tandíjkárpótlás 151, községtől 9226, egyéb 350. Ösz-
szesen 166,685. Tanítók földjavadalma 323 hold szántó, 44 egyéb. 

3. Dunántúli egyházkerület. Lélekszám 162.483. Tanítók száma 365, ezek közül nő 32. Van 368 
tanterem. Tanulók száma: elemi iskolás 7190 fiú, 6803 leány, összesen 13,993. Ezek közül evangélikus 
12,868, magyar 9540, német 4361, tót 92. Istmétlőiskolás 6590. Közülök evangélikus 6139. Mulasztott 
félnapok száma az elemiben 133,975 igazolt. 7787 igazolatlan, az ismétlőiskolában 18,053 igazolt, 3690 
igazolatlan. 

Az iskolák felszerelése: 360 asztal, 448 szék, 280 dobogó, 1735 napló, 305 biblia, 1275 vezér-
könyv, 563 feketetábla, 354 rajzszer, 270 számológép, 2728 fali olvasótábla, 2515 szemléltetőkép, 1030 
térkép, 235 földgömb, 273 méter, 1253 súlymérleg, 675 űrmérték, 3972 egyházi jellegű kép, 3158 történeti 
kép, 3128 természetrajzi kép, 6024 természettani eszköz. A tanítói könyvtár 8590. az ifjúsági könyv-
tár 28.577 kötetből áll. 



V. 

AZ EGYETEMES EGYHÁZ TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAI 

TAGJAINAK NÉVSORA. 

A) Az egyetemes egyház tisztviselői. 

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

hivatalára nézve legidősebb püspök : Geduly Henrik (Nyíregyháza). 
dr. Szelényi Aladár (Budapest, IV., Ferenc József-rakpart 

(Telefon: Aut. 8 4 3 - 0 7 . ) 
dr. Lehotzky Antal (Monor). 
dr. Petrik Aladár (Budapest, IV., Molnár u. 17). 
Zongor Béla (Körmend). 
Tóth József (Fancsal). 
Kardos Gyula (Balassagyarmat). 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, I., Márvány-u. 33). 
dr. Melich János (Budapest, VIII., Baross u. 77). 
báró Feilitzsch Berthold (Budapest, V., Deák Ferenc u. 6). 
Ziermann Lajos (Sopron). 

Egyetemes világi főjegyző (1929-ig): 

„ világi tb. főjegyző (1929-ig) 
aljegyző 

„ egyházi főjegyző 
aljegyző 

3). 

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

Egyet. egyh. gyámint. világi elnöke 
„ egyh. gyámint. egyh. elnöke 

számvev. vil. elnöke (1932-ig): Zsigmondy Géza (Budapest, VII., Damjanich ucca 8.) 
egyh. 

ügyész 
főtitkár 
pénztáros 
ellenőr 
levéltáros 
nyugdíjint. ügyvivő 

dr. Dómján Elek (Sátoraljaújhely). 
(1929-ig): dr. Rásó Lajos (Budapest, IV., Kígyó ucca 2. Tel. 881—00). 

— Kuthy Dezső (Budapest, VIII., Szentkirályi u. 51.1. 5. Tel. J.413-07). 
Bendl Henrik (Budapest, IV., Deák-tér 4. Tel Aut. 811—09). 
Szelényi Gyula (Budapest, IV., Deák-tér 4. Tel. Aut. 811—09). 

„ dr. Scholtz Oszkár (Budapest, VIII., Szentkirályi ucca 51. II). 
Kuthy Dezső (Budapest, VIII., Szentkirályi ucca 51. I. 5. Tel. 

J. 413—07.) 

Az egyetemes törvényszék tagiai : 

Világiak: dr. Mészáros Gyula (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), dr. Dómján Elek (1929), Csővári Géza 
(1929). 

Tanártagok: Rátz László (1932), dr. Mikler Károly (1932), Bancsó Antal (1929), dr. Hittrich 
Ödön (1929). 

Jegyző: dr. Vietórisz 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, lándori dr. Kéler Zoltán, dr. Zelenka Lajos, dr. Mesterházy Ernő, Geduly .Henrik, Kapi Béla, D. Raffay 
Sándor, Kiss István, dr. Pesthy Pál, Sztehló Kornél, dr. Szelényi Aladár, Tomcsányi 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, dr. Dómján Elek. 

A magyar református egyház kiküldöttei : a) Rendes tagok : Benedek Sándor, dr. Bernáth Géza, 
dr. Ravasz László, dr. Antal Géza, dr. Balogh Jenő, Medgyaszay Vince, dr. Segesdy Ferenc, Dókus 
Ernő, Janka Károly, Meczner Béla, dr. Révész Kálmán, dr. Baltazár Dezső, dr. Dóczi Imre, dr. Révész Imre, 
dr. Kun Béla, nagybányai Horthy István, b) póttagok: Kiss Zsigmond, dr. Kovács J. István, dr. Huszár 
Aladár, Cziáky Endre, Török Imre, Szomjas Gusztáv, Berey József. 
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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. 
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), dr. Melich János alelnök (1929). dr. Szigethy Lajos 
előadó, dr. Böhm Dezső jegyző, (1929), az egyházkerületek püspökei és felügyelői, továbbá dr. Schneller 
István, dr. Hittrich Ödön, Kardos Gyula, dr. Bruckner Győző, Blatniczky Pál, dr. Beyer Ede, dr. Zelenka 
Frigyes, Reif Pál. Gaudy László, Krug Lajos, Hanzmann Károly, Hollós János, Hamar Gyula, Kruttschnitt 
Antal, Uhrin Károly, Kiss Sándor, Balog István, Adorján Ferenc, Gerhard Béla és a theológiai fakultás 
mindenkori dékánja. 

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, Labocsa Lajos, Kemény Lajos, Vidovszky 
Kálmán és a theológiai fakultás mindenkori dékánja. 

V. Theológiai bizottság. 

Elnök : báró Radvánszky Albert egyet, felügyelő. Tagok : a négy püspök és kerületi felügyelő, 
a tanügyi bizottság elnöke, a theol. fakultás mindenkori dékánja és prodékánja, mint az egyházkerületek 
által kiküldött tagok: Blatniczky Pál, Mihalovics Samu, Ziermann Lajos, dr. Dómján Elek; póttagok: vitéz 
dr. Kendeh—Kirchknopf Gusztáv, Podhradszky János, Zongor Béla, Túróczy Zoltán, a szervezendő három 
albizottság elnökei és a theológusok otthona felügyelőtanára. 

VI. Lelkészvizsgáló-bizottság. 

Az egvetemes közgyűlés püspök-elnökének elnöklete alatt: a püspökök, a theol. fakultás dékánja, 
a theol. fakultás gyakorlati theológiai, egyházjogi és rendszeres theológiai tanszékének tanárai, a lelkész-
képző szeminárium vezető tanára. Jegyzőről a bizottság maga gondoskodik. A bizottság ülésére mindenkor 
meghívandók : az egvházkerületi felügyelők, az egyetemes ügyész és az egyetemes tanügyi bizottsági elnök. 

Javító vizsgálat esetén : az elnök, az illető tárgy szaktanára, a jelöltre nézve illetékes püspök. 

VII. Alkotmány- és jogügyi bizottság] 

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy püspök és egyházkerületi felügyelő, vagy ezen állások 
egyikének üresedesben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, továbbá Okolicsányi 
Gyula, Csemez István, Tomcsányi V. Pál, dr. Händel Béla, dr. Mikler Károly, dr. br. Kaas Albert, 
Sztehló Kornél, dr. Bruckner Győző, dr. Sztranyavszky Sándor, dr. Félix Antal, dr. Nendtwich Andor, 
Kruttschnitt Antal, dr. 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, továbbá Földváry 
Elemér, Osztroluczky Miklós, Pranger József, Landgraf János, dr. Mikler Károly, Okolicsányi Gyula, Lichten-
stein László, Zongor Béla, dr Dómján Elek, Jakabfi György, Duszik Lajos, Podhradszky János, Radó Lajos, 
Mikler Gusztáv, dr. báró Kaas Albert Hanzmann Károly, Kovács Kálmán ; hivataluknál fogva tagjai : 
az egyetemes ügyész, dr. Rásó Lajos, az egvetemes pénztáros, Bendl Henrik, az egyetemes ellenőr, Szelényi 
Gyula és dr. Szelényi Aladár, egyetemes főjegyző. 
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IX. Egyetemes számvevőszék. (1932.) 

Zsigmondy Géza és dr. Dómján Elek elnöklete alatt: Földvár/ Elemér, Broschkó G. Adolf, Ajkay 
Béla, Benyó Vilmos, Zsigmondy Dezső, Tóth József, Saguly János, Meskó Károly, dr. Horvay Róbert. 

X. Egyetemes számvizsgálóbizottság. (1932.) 

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

XI. Hrabovszky-alapitványi 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. Zelenka Lajos és D. Raffay Sándor elnöklete alatt : lándori dr. Kéler Zoltán, Szántó Gyula, 
dr. Haberern J. Pál, Geduly Lajos, dr. Szelényi Aladár úgyis, mint jegyző. 

XIII. Egyetemes egyházi nyugdíj intézeti bizottság. 

Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és Geduly Henrik püspök elnöklete alatt: dr. Rásó 
Lajos, egyetemes ügyész, Kuthy Dezső, ügyvivő, Bendl Henrik, egyetemes pénztáros, Szelényi Gyula, 
egyetemes ellenőr, Paulik János, a Meie elnöke, mint az egyházkerületek által delegált tagok.: Sárkány 
Béla, Mihalovics Samu, Wagner Ádám, dr. Dómján Elek. 

XIV. Egyetemes levéltári bizottság. 

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

XV. Luther-Otthon-szemináriumi bizottság. 

Az egyetemes közgyűlési elnökség elnöklete alatt és dr. Mágócsy-Dietz Sándor ügyvezető alelnöksége 
mellett a kerületi elnökségek, továbbá dr. Szelényi Aladár, dr. Rásó Lajos, dr. báró Kaas Albert, dr. Szigethy 
Lajos, dr. Scholtz Oszkár, Bendl Henrik, Zsigmondy Dezső, Sándy Gyula, dr. Händel Béla és Kuthy Dezső. 

XVI. Egyetemes énekiigyi bizottság. 

Kapi Béla elnök, Pa}'r Sándor (egyet, tanár, Sopron), Kirchner Elek (ny. Karnagy, Celldömölk), 
D. Kovács Sándor (egyet, tanár, Budapest), Kapi Gyula (tanítóképzőintézeti tanár, Miskolc), Chugyik 
Pál (lelkész, Aszód), Paulik János (lelkész, Nyíregyháza), dr. Vietorisz József (gimn. igazgató, Nyíregyháza), 
Keviczky László (lelkész, Kondoros), Holéczy Zsigmond (lelkész, Csornád), Uhrin Károly (igazg.-tanító, 
Békéscsaba). 

XVII. Lelkészsegélyezési-alap bizottság. 

Dr. Zelenka Lajos 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. Zelenka Lajos és D. Raffay Sándor elnöklete alatt: lándori dr. Kéler Zoltán, dr. Mágócsy-
Dietz Sándor, Hoepfner Guidó, Sándy Gyula. 

XIX. Egyetemes 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. 
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XX. Külügyi egyezményi bizottság. 

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

XXI. 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, Mihalovics 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. Püspöki javadalmi földek kerületközi bizottsága. 

Az egyetemes felügyelő, a kerületi elnökségek, dr. Szelényi Aladár, egyetemes főjegyző, dr. Rásó 
Lajos, egyetemes ügyész, dr. Mészáros Gyula, bányakerületi ügyész, dr. Händel Béla, dunáninneni kerületi 
ügyész, dr. Berecz Abel, dunántúli kerületi ügyész és dr. Vietórisz István, tiszai kerületi ügyész, Laszkáry 
Gyula és Platthy Mihály. 

XXIII. A Theológusok Otthona helyi bizottsága. 

Ziermann Lajos elnöklete alatt rendes tagok : dr. Zergényi Jenő, D. dr. Pröhle Károly, dr. Deák 
János, Stráner Vilmos, Schleiffer Richard, dr. Töpler Kálmán, Forster Gusztáv, Hanzmann Károly, 
Zergényi Arthur, a theol. fakultás mindenkori dékánja és prodékánja. Póttagok : dr. báró Podmaniczky 
Pál és Klausz Lajos. 

\ 
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