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A löWNTOtl a EGYHAWERpi ET S ä g j j g j j g A j 

E d ; . K o B S Z 

A magyarországi ágostai hitv. evang. keresztyén egyház 

1930. évi november hó 21. napján Budapesten megtartott 

RENDES E G Y E T E M E S KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZÖKÖNYVE. 

A közgyűlés D. báró Radvánszky Albert , egyet, egyházi és iskolai felügyelő, és D. 
Geduly Henrik, a tiszai egyházkerület püspöke, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, 
elnöksége alatt tartatott meg. 

Az ü l é s e n j e l e n v o l t a k : 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: 

dr. Mágócsy-Dietz Sándor, az egyetemes 
tanügyi bizottság elnöke; 

dr. báró Feil itzsch Berthold, az egyetemes 
gyámintézet világi elnöke; 

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

jegyző; 
vitéz dr. Pétery Aladár, egyet, világi al-

jegyző; 
dr. Rásó Lajos, egyet, ügyész; 
Ben dl Henrik, egyet, pénztáros; 
Szelényi Gyula, egyet, ellenőr; 
dr. Scholtz Oszkár, egyet, levéltáros; 

dr. Deák János, a theol. fakultás dékánja; 
Ziermann Lajos, az egyet, gyámint . egy-

házi e lnöke; 
Zongor Béla, egyet, egyházi főjegyző; 
Tóth József, egyet, egyházi aljegyző; 
Kardos Gyula, egyet, egyházi aljegyző; 
Kuthy Dezső, egyet, nyugd.-int. ügyvivő; 

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

dr. Mészáros Gyula, dr. Krayzell Miklós, Varga Gyula, Balog István, Duszik Lajos, 
Lichtenstein László, Rupprecht Olivér; Sárkány Béla, dr. Dómján Elek, Csővári 

Géza; 
dr. Hittrich Ödön, dr. Mikler Károly. 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: 

dr. Zelenka Lajos, a tiszai egyházkerület 
felügyelője; 

dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli egyház-
kerület felügyelője; 

dr. Pesthy Pál, a bányai egyházkerület fel-
ügyelője; 

dr. Sztranyavszky Sándor, a dunáninneni 
egyházkerület felügyelője; 

dr. Bruckner Győző, jogakad. dékán. 

D. Kapi Béla, a dunántúli egyházkerület 
püspöke; 

D. D. Raffav Sándor, a bányai egyházker. 
püspöke; 

Kiss István, a dunáninneni egyházkerület 
püspöke; 
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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. báró Kaas Albert, D Szeberényi L. Zs igmond, 
T o l n a y Kornél, Kovács Andor, 
dr. Haberern J. Pál, B a k a y Péter, 

Saguly János , 
Do lescha l l Lajos, 
Blatn iczky Pál , 
B r o s c h k ó G. Adolf , 
Bartos Pál . 

dr. Reil Lajos, 
R a s k ó Ká lmán . 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Fö ldváry Elemér , 
vitéz n a g y m e g y e r i Raies Károly 
Landgráf János , 
dr. Sailer Vi lmos , 
dr. Székács István, 
dr. Ben iczky Péter, 
Sárkány Jenő, 
dr. Mázór Elemér , 
dr. Pazár Zoltán, 
Sárkány László, 
dr. Csermák Béla, 
Hézer Béla, 
dr. Sz igethy Lajos, 
dr. Z i m m e r m a n n Ágost, 
herceg H o h e n l o h e E g o n Károly, 
Mikolik Ká lmán , 
dr. B ö h m Dezső , 
Font Henrik , 
dr. P a p p Elek, 
Szeszlér Hugó , 
dr. Hittr ich Ödön, 
dr. Mikola Sándor, 
dr. Sailer Ferenc , 
dr. Mikler Gusztáv, 
Gzitó Győző, 
dr. Vangye l Endre, 
Záborszkv Zoltán, 

Bódy Pál , 
dr. Szeberényi Gusztáv, 
Majba Vi lmos , 
Hiittl Ármin, 
S o m m e r Gyula, 
Draskóczy Ede, 
K á l m á n Rezső, 
Kutas Ká lmán , 
B a k a y Zoltán, 
Geduly Lajos, 
N o s z k ó István, 
dr. Gaudy László, 
R o h á l y Mihály , 
Csermák Elemér , 
H o n é c z y Pál , 
Magócs Károly, 
Rimár Jenő, 
Liptai Lajos, 
J a k a b f i György, 
Sz imonidesz Lajos, 
Kirner Gusztáv. 

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

Okol icsányi Gyula, 
dr. H a e n d e l Béla, 
Laszkáry Gyula, 
Csatáry Elek, 
dr. Ze lenka Frigyes , 
Ze lenka Ottó, 
dr. lándori Kéler Bertalan. 

a) Megbízólevéllel: 
W e n k Károly, 
Balog István, 
Mihalovics Samu, 
Kirchner Rezső, 
Kardos Gyula, 
P o d h r a d s z k y János, 
Meskó Károly, 
Irányi Kamil l , 
dr. Csengődy Lajos, 
D. Kovács Sándor. 

Draskóczy Lajos, 
Se lmeczy Miklós, 
dr. Draskóczy Pál , 
dr. F a r k a s Béla, 
Draskóczy Béla, 
dr. T h é b u s z Aladár, 
Kirchner Gyula, 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 
Veress Imre, 
H a n z é l y Ferenc , 
Veres Zoltán, 
Schütz Nándor , 
Purg ly Lajos, 
P r ó n a y József , 
Melna Géza. 
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Csővári Géza, 
Huszágh Gyula, 
Szeke] András, 
Csővári Dezső, 

Péter Henrik, 
F a d g y a s Aladár, 
Piri Károly, 
Sztolár Miklós. 

I I I . 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 : 

Dukai T a k á c h Ferenc, 
dr. szentmártoni Radó Lajos, 
Mihály István, 
Mihály Sándor, 
dr. Rupprecht Olivér, 
dr. Schindler András. 

dr. Berzsenyi Jenő, 
dr. Bertha Benő, 
dr. H a z a y Árpád, 
dr. Kring Jenő, 
Koritsánszky Ottó, 
dr. Nádossy Imre, 
dr. Grosch József , 
Jánossy Gábor, 
dr. Mihály Kálmán, 
Arató István. 

a) Megbízólevéllel: 

Scholtz Ödön, 
N é m e t h Károly, 
H a n z m a n n Károly, 
Takács Elek, 
Nagy Lajos, 
Molitorisz János , 
Farkas Elemér , 
Krug Lajos. 

Hol lós János. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

dr. Kiss Jenő, 
Kiss Samu, 
Turóczy Zoltán, 
P á l m a y Lajos, 
Szekeres Sándor, 
Horváth Olivér, 
Zulauf Henrik, 
N é m e t h Gyula, 
Vértesi Zoltán, 
Stráner Vi lmos , 
Hani f fe l Sándor, 
dr. Tirtsch Gergely, 
Varga József , 
Hering János , 
dr. M o h á c s y Lajos, 
Pócza Ferenc , 
Jónás Lajos, 
Menyhár István, 
Herints Lajos, 
Molnár Gyula. 

Plat thy Mihály, 
Zorkóczy Samu, 

dr. Bartus Dezső, 
dr. Fol t in Endre, 
dr. Zelenka István, 
dr. Szopkó Dezső, 

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: 

Marcsek János , 
Vietorisz László, 
Paul ik János, 
Rapos Viktor. 

Adorján Ferenc, 
Tel tsch Kornél. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Hronyecz József , 
Tavassy Zoltán, 
Erdős Mihály, 
Pályi Dénes . 

1. (Sz.) Az egyetemes közgyűlést beveze tő istentisztelet a Deák-téri t e m p l o m b a n 
a közgyűlést mege lőző napon, este 6 órakor tartatott m e g és azon Zongor Béla, főesperes , 
egyet egyházi főjegyző, végezte a szent szolgálatot . A közgyűlés napján, a közgyűlés 
tagjai a Deák-téri l eányko l l ég ium dísztermében összegyűlvén, D. Geduly Henrik püspök, 
a közgyűlés egyház i e lnöke, e lmondta a k ö v e t k e z ő magasz tos gondolatokat tarta lmazó 
és mélységes érzelmeket kiváltó imát . 

Dicsőség és h a t a l o m örök Királya, szerető m e n n y e i Atyánk! 
2 
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1, Munkára hívó, új nap reggelén hála lelt szívvel borulunk le szent színed előtt, 
hogy minket eleddig megtartottál s a letűnt éjszakában is Gondviselésed szárnyai alatt 
őriztél. 

Bizonyára Tőled jő minden áldás és segedelem s mi önerőnkre hagyatva, csak 
gond és baj, kísértés és megtántorodás, b ű n és gonoszság martalékaivá válunk. 

Lelkünk csak Tőled nyer üdvöt és erőt abban, akit Te váltságunkra elküldöttél. 
A Te égi zsámolyod fe lé száll tehát h ívő szívünk fohásza, — őrizz és áldj meg min-

ket e mai nap munkájában is, — segíts, buzdíts, áldj és lelkesíts a Te szent lelked aján-
dékai által anyaszentegyházunk buzgó szolgálatára. Távoztasd tőlünk a bűnös versen-
gések, testvérietlen egyenetlenségek és szeretetlenségek minden kísértő ostromát, — ne-
héz idők súlya alatt küzködő s vergődő le lkünket óvd meg a csüggedés és kétségbeesés 
lelki gyászától, hit és reménység összeomlásától . 

Add, termékenyítsék lelkünket 400 esztendő lelkes hitvallóinak példája s magasz-
tos emlékei, hogy mint a te szent Sionod történelmi idők válságainak nagyszerű küzdel-
mére és a próbatételben való megállásra hivatott nemzedéke: töretlen hittel, tántorítha-
tatlan odaadással álljunk őrt a történelem szent emlékeivel megszentelt ősi bástyafokon 
s adjuk át egykor a kezeinkből kihul ló zászlót egyházban és hazában o lyan nemzedék-
nek, amelynek legyen hite, ereje, bizodalma, reménye és lelkesedése, ha kell, új száza-
dok viharai elé lépni bátor szívvel, benned bízó lelkülettel, haza- és egyház-, nemzet- , és 
hitvalláshűség legszentebb eszményeiért rendületlenül küzdeni kész odaadással . Áldásod 
gazdagságát és egyházépítő erejének bőségét töltsed ki mai egyházias testvéri együtt-
létünkre, érzéseink és gondolataink egész világára, tanácskozásunk minden szavára s 
szándékára, hogy dicsérhessünk és dicsőíthessünk áldásaidért most és mindenkoron a 
mi Urunk, a Jézus Krisztus által. Ámen. 

Az i m a elhangzása után D. báró Radvánszky Albert, egyetemes egyházi és isko-
lai felügyelő, a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést. 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

Problémákkal telített korunkban, amikor az egyházon belül és azon 
kívül annyi az egyházat érdeklő és annak egész jövőjét befo lyásoló kérdés vár meg-
oldásra, sok tárgy kínálkozik egy elnöki megnyi tó anyagául . Ámde, amikor magát 
az ágostai hitvallásról nevező honi egyház legfelsőbb tagozata, az egyetemes egy-
ház, az ágostai hitvallás négyszázadik emlékesztendejében közgyűlését tartja, né-
zetem szerint n e m lehet mást elébe he lyeznünk az ágostai hitvallásnak. 

Jubi leumi évek sorozatába esnek mostani esztendeink. Az 1930-ik esztendő-
vel pedig elérkeztünk a jubi leumok csúcspontjára. Mindaz ugyanis, ami a reformá-
ció történetében 1530 előtt végbement , az ágostai hitvallást készítette elő, és 
mindaz, ami azután következett, annak f o l y o m á n y a volt. Az ágostai hitvallásban 
jut kifejezésre a lutheri reformáció fe l fogása az evangéliumról, s ebből fo lyólag hite 
és v iszonya a világhoz és az élethez. Adjunk hálát az Istennek, aki az augsburgi 
ősöket ennek a hitvallásnak megalkotására ihlette. Legyen áldott a hitvallók em-
lékezete, akik ebben a hitvallási iratban a lutheri reformáció örökségét reánk hagy-
ták és legyenek áldottak poraikban is azok a nemzedékek, amelyek azt h íven kö-
vették, megőrizték, egymásnak tovább adták és számunkra is átmentették száza-
dok viharain és válságain. Mi pedig tegyünk fogadalmat , hogy az ágostai hitvallás-
ban lefektetett igazságokhoz törhetetleniil ragaszkodunk és épségben adjuk át mi 
is azokat az utánunk következő nemzedékeknek . Ha így lesz, megnyugsz ik raj-
tunk és m u n k á n k o n az Istennek áldása, mert ez n e m más, mint a leghívebben fel-
fogott krisztusi evangél iumi fe ladatok szolgálata. 

Ez az ágostai hitvallással kapcsolatos fogada lom álljon tehát e jubileumi 
esztendő egyetemes közgyűlésének az élén. N e k e m pedig legyen szabad mindazt, 
amit ez elnöki megnyi tó keretében e lmondani időszerűnek vélek, az ágostai hit-
valláshoz fűznöm. 

Az ágostai hitvallás abban a nehéz helyzetben, amelyben hitvalló őseink 
voltak, n e m jöhetett volna létre, ha az augsburgi birodalmi gyűlés evangélikusai-
nak körében n e m élt volna az egyetértés lelke. Ők egy emberként tartották szem 
előtt és szolgálták a kitűzött célt: a reformáció hitigazságait és életigazságait minél 
tisztább, tömörebb, méltóságteljesebb szövegezésben tárni a birodalmi gyűlés, a 
világ nyi lvánossága és az utókor elé. Csak így tudtak tökéleteset, örökérvé-
nyűt alkotni. 

Megtanulhatjuk tehát ebből, hogy egy evangél iumi nevet viselő közösség 
minden munkája a hit szolgálatába állítandó, továbbá, hogy egyetemes célok szol-
gálatában maradandót alkotni csak egy célra törekvő, egyező akarattal lehet. 
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Ezek hangsúlyozását azért tartom szükségesnek, mert közgyűlési életünk- 1. 
ben jogi és anyagi kérdések sokszor előtérbe tolulnak a hitéletiek rovására és pedig 
oly módon, mintha öncélú kérdések volnának. Egy kritikában azt o lvastam egy-
szer, hogy közgyűlési életünk magta lan önadminisztrálásban merül ki. Ha ennek 
a kritikának elfogultsága kézenfekvő is, n e m célttévesztett dolog felette elmél-
kednünk, hogy a fogyatkozásokra ráeszméljünk. 

De időszerű annak is tudatára ébrednünk, hogy maradandót csak az egyező 
akarattal egy célra törekvés alkothat. Egyéni elgondolások keresztülhajtása, par-
ciális érdekek érvényesítése éppoly kevéssé munkál ja a köz magasabb értelemben 
vett javát, mint a mindenáron mást, el lenkezőt akarás. így van ez az alsóbb és fel-
sőbb egyházi közületek életében, a legkisebb egyházközség közgyűlését és az egye-
temes közgyűlést illetőleg egyaránt. Egyházunk falait ellenséges erők ostromolják. 
Vigyázzunk! „A háznép amely meghasonl ik magában, meg n e m maradhat". 

A bibliának ez a mondása egy másikhoz kapcsolódik, amely a magában 
meghasonlott országról tartalmaz lesújtó megállapítást. Felette megszívle lendő ez a 
mi országunkat illetőleg, amelynek számára csak nagynehezen tud Trianonban 
porbatiport igazságának vészkiáltása megértő barátokat szerezni a világban. Nem-
zetünknek a megtévesztett világbírák igaztalan ítélete szinte létfenntartási lehetősé-
geit rabolta el és hazánk testén osztozott ellenségek országunknak pusztulást szán-
nak. Különösen nagy fájdalommal tölti el mindez szíveinket a trianoni békediktá-
tum tizedik évfordulója alkalmából , amely erre az évre esett. Gyászbaborult lélek-
kel emlékezünk meg mi is erről a szomorú évfordulóról és kérjük az Istent, hogy 
állítsa helyre megcsonkított hazánk régi határait, régi boldogságát. 

Ebben az országban a létérdek követeli meg minden nemzetalkotó tényező-
nek fenntartás nélkül való összefogását közös honmentő munkára. Az ál lamnak 
tehát kettőzött gonddal kell ügyelnie arra, hogy az egyenlő elbánás elve az egész 
vonalon a gyakorlatban is kidomborodjék. Hogy ne lehessenek e hazában soha 
megkülönböztető kedvezések, de ne lehessen soha méltánytalan hátratétel se a fe-
lekezetek között, amelyek, amint egyik püspökünk találóan fejezte ki, azt a szere-
pet töltik be e honban, amelyet a magyar címeren az angyalok. 

Egyházunknak a felekezeti egyenlőség és viszonosság gyakorlati keresztülvi-
tele terén az á l lammal szemben fennál ló kívánságait magasabb egyházi szerveink ez-
idei közgyűléseiken is kifejezésre juttatták. E kérdéskomplexummal kapcsolatban 
rá kívánok mutatni a vallás- és közoktatásügyi miniszternek legutóbb éppen a sop-
roni theológiai fakultás fe lavatásának a felekezeti egyenlőség és viszonosság jegyé-
ben lejátszódott ünnepélye keretében tett, kétségtelenül nagy horderejű nyilatkoza-
tára, ame ly—és ezt örömmel ál lapítom meg—kifejezésre juttatja e kérdésben elfog-
lalt ál láspontunkat. A miniszter ugyanis ezt mondotta: ,,Az olyan, felekezeti leg 
megoszlott és széttagolt nemzetnek, mint amilyen a magyar, gondosan őrködnie 
kell a felekezeti béke fenntartásán, de ez csak akkor érhető el, hogyha történelmi 
egyházaink jelentőségüknek megfe le lő megbecsülésben részesülnek a társadalom 
és az ál lam részéről is". Hogy itt a miniszter úr a megbecsülés alatt, ami egyébként 
annak fogalmában rejlik, a gyakorlati elbánást is értette, kitűnik abból, hogy to-
vábbmenve, arról az osztóigazságról beszélt, amely alapjául szolgált egyházunk 
egyetembe bekapcsolt theológiai fakultás elnyerésére irányuló igénye kielégítésének. 
Bizonyos, hogy a fakultás székházának az ál lam jelenlegi, súlyos helyzetében való 
létesítése az ál lam egyenlő elbánásra irányuló törekvésének nagy horderejű ténye. 

De n e m csupán más egyházakkal való viszonylatban érdeke az á l lamnak 
is a törvény és a méltányosság szempontjainak érvényesítése egyházunkkal szem-
ben, h a n e m egyébként is. Az állam, amikor az egyházat erősíti, a maga erejét is 
növeli, az egyház gyengítése pedig az államra nézve is erőben való fogyatkozást 
jelent. Az ál lam érdekeinek szempontjából is hátrányos tehát, ha az egyházat nem 
abban a mérvben részesíti á l lamsegélyben, amelynek birtokában az egyház meg 
tud felelni az általa való teljesítésre váró fe ladatoknak. Természetesen teljes mér-
tékben méltányoljuk és szükségesnek is tartjuk az ál lamháztartásban a takarékos-
ság elvének érvényesítését, de egyrészt más forrás hiányában, másrészt pedig a 
velünk szemben megnyi lvánuló kívánalmakra való tekintettel, ragaszkodnunk kell 
ál lamsegélyeink csorbítatlan mértékéhez, legyenek azok akár személyiek, akár do-
logiak, akár a templom, akár az iskola céljait szolgálók. Nem vagyok sérelmek 
konstruálásának embere, nem is tartom sem helyénvalónak, sem időszerűnek, hogy 
az ál lammal szemben tényleges és vélt sérelmeket hangoztassunk, de hallgatólag 
vegyük tudomásul az ál lam azon tényeit, amelyek annak sokszor a törvény betűjén 
messze túlmenő jóindulatát és segítségnyújtásban megnyi lvánuló méltánylását bizo-
nyítják egyházunk ügyeivel szemben. Azt hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, 
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hogy az á l lamhata lommal való szembehelyezkedés politikájának elítélését jelenti 
Luthernek az augsburgi birodalmi gyűlésről való távolmaradása. A wormsi biro-
dalmi gyűlés óta birodalmi átok alatt álló reformátor ugyanis, bármily nehezére 
esett, távol maradt az augsburgi birodalmi gyűlésről, bizonyára n e m félelemből, 
hanem bölcs megfontoltságból , n e m akarva megjelenésével a császárt kihívni. Ta-
nulhatunk tőle ebben a vonatkozásban is. Viszont azonban az állam is legyen 
mindenkor tudatában annak, hogy egyházunk n e m gazdag küszöbén morzsákra 
váró Lázár, hanem törvényes fia a hazának, aki méltó az apa szeretetére is, akit 
megillet és pedig a többi f iakkal azonos jog illet meg erkölcsiekben és anyagiak-
ban egyaránt. 

Törvényes fiú a mi egyházunk a szülői házban, a hazában, ahol a többi 
testvérekkel egyetértésben és szeretetben akar élni, együtt munkálva velük a szülői 
ház boldogságát. N e m vagyunk mi az a bibliai testvér, aki irigyen nézi a másik 
hízott tulkát, amikor magának sovány kecske is alig jut. A római katolikus egyház 
vagyonára mi n e m vetünk szemet. Az ál lammal szemben fennál ló törvényes jo-
gaink érvényesítésével a magunk szegénységében akarjuk építeni itt az Isten orszá-
gát. Római katol ikus testvéreinktől csak egyet várunk, becsüljék meg a mi hitbeli 
meggyőződésünket és ne kicsinyeljék le a mi egyházi cse lekményeinket . Ennyit 
joggal várunk el annak a Krisztusnak a nevében, akinek a nevét együtt viseljük, 
akinek halála együtt váltott meg minket . 

A haza és az egyetemes keresztyénség létérdekében azonban mi még többet 
is szeretnénk. Egységes védelmi vonalat szeretnénk alkotni római katolikus test 
véreinkkel is azokkal az áramlatokkal szemben, amelyek Krisztust a lelkek orszá-
gának trónjáról letaszítani, a keresztyén vallást és erkölcsöt megsemmisí teni igye-
keznek. Az oroszországi val lásüldözés rémségei vésztjósló intelem, amely mind-
nyájunknak szól: eddig és ne tovább, szűnjék meg a testvérharc, mert aki ma 
egyenetlenséget szít, a keresztyénség sírásóinak táborához szegődött. 

Valósággal fáj a szívem, érthetetlen előttem és aggódás vesz erőt a le lkemen, 
valahányszor felekezetközi ellentétekről hallok. Mintha vakság ejtette volna hatal-
mába a lelkeket, hogy egymásra támadjanak azok, akiknek minden erejüket a 
közös ellenség legyűrésére kel lene egyesíteniök. 

A legtöbb bajt a reverzális-ügy okozza. Ezért tettünk a mult évi egyetemes 
közgyűlésből felterjesztést a reverzális-törvény hatályon kívül helyezése és az 1868. 
évi L i l i . törvénycikk érvényének visszaáll ítása érdekében. Megítélésünk szerint a 
reverzális-törvény hatá lyon kívül helyezése volna az a megoldási mód, amely a bé-
kesség ügyének a legjobb szolgálatot tenné. 

Örömmel és megnyugvássa l tapasztalom, hogy egyházunk felelős tényezői 
és hívőserege, miként az egyházunk szel leméből és tradícióiból folyik, messzemenő, 
bölcs mérsékletet tanúsítanak a felekezetközi kérdésekben. Az ágostai hitvallás 
ebben a viszonylatban is irányítást tartalmaz számunkra. Ugyanis az általános ke-
resztyéninek a kidomborítására törekszik, ami összeköt, és nem keresi azt ,ami el-
választ. 

Nagyon kívánatosnak tartom, hogy a felekezetközi helyzetben mi ezt az 
arany középutat továbbra is féltő gonddal megőrizzük és még áldozatok árán is 
ápoljuk a békességet. Szószéken és egyházi sajtóban egyaránt evangél iumi hitünk 
pozitív tartalmának a kifejtésén fáradozzunk és a lehetőség szerint kerüljünk 
mindent, ami mélyí thetné azt a szakadékot, amelyet testvéri megértésben ha n e m 
sikerül áthidalnunk, a keresztyénség ügye soha többé jóvá n e m tehető kárt vallhat. 

A napjaink gazdasági válsága n y o m á n járó munkanélkül i ség és nyomor 
ugyanis keresztyénel lenes eszmék melegágyává teszi a lelkeket és kétségbeesés felé 
tereli az igája alatt roskadozókat. Itt az egyházakra akkora feladat vár, hogy, ha 
azt k o m o l y a n veszik és h íven teljesítik, idejük sem marad az egymás között való 
villongásra. Igyekezniök kell helyreáll ítani híveik mill ióinak megingott lelki egyen-
súlyát és fel kell rázniok a jobb sorsban élők alvó lelkiismeretét, hogy azok a köz-
nyomorral szemben való kötelességeik tudatára ébredjenek. 

Mi megdöbbenéssel látjuk a szomorú helyzetet és mélységes együttérzéssel 
vagyunk eltelve annak sujtottai iránt. Ne szűnjünk meg a v iszonyok javításán köz-
remunkálni és a viszonyok javulásáéit imádkozni . 

Adjon az Isten nekünk és mindazoknak, akiken múlik, komoly akarást és 
erőt arra, hogy egyházunk belső építése, az ál lam és egyház viszonyának további 
fejlődése, a felekezetközi helyzet a lakulása és a gazdasági viszonyok konszolidáló-



dása jó eredményeket hozzon a bajokkal küzdő egyház, az ellenséges áramlatok 
ostromolta keresztyénség, a nehéz helyzetbe sodródott ál lam és a gazdasági válság 
súlyos napjait élő emberiség javára. 

Ezzel a hő kívánsággal — tisztelettel és szeretettel üdvözölve a főtisztelendő 
egyetemes közgyűlés megjelent tagjait — 1930. évi egyetemes közgyűlésünket 
Isten nevében megnyitottnak nyi lvánítom. 

Az egyetemes fe lügyelő megnyitóbeszéde után a közgyűlés egyhangú helyeslés nyil-
vánítása elcsendesedvén, az egész közgyűlés felemelkedett helyéről, miközben az egyete-
mes felügyelő i lyen beszédbe kezdett: 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

Mielőtt egyetemes közgyűlésünk tanácskozásait megkezdenők, magyar szí-
vünk indítására igaz öröm és hála érzetével emlékezünk meg, helyeinkről felállva, 
arról a nagyjelentőségű eseményről, hogy ennek a munkaévnek a fo lyamán ünne-
pelte nemzetünk Magyarország kormányzója, vitéz nagybányai Horthy Miklós úr 
Őfőméltósága, kormányzóságának tizedik évfordulóját. 

Öröm és hála érzete tölti el szívünket, ha Őfőméltósága fennkölt személyére 
tekintünk. Ő az a szilárd pont, am»ly köré nyugtalan idők zűrzavarában csoporto-
sult a magyarság és amelynek a látása nyugalmat varázsol a le lkekbe és azokat 
annak munkálására készteti. 

Vitéz nagybányai Horthy Miklós úr Őfőméltósága személyében olyan fér-
fiút állított az isteni gondviselés nemzetünk élére, aki gazdagon meg van áldva 
mindazokkal a tulajdonokkal, amelyeknek az ország kormányzásában való érvé-
nyesítése nemzetünknek a nemzetközi viszonyok háborgó tengerének hul lámain 
hányódó hajóját a biztos kibontakozás, a boldog jövendő révpartjai felé irányítja. 

Adjon az Isten szemeinek éleslátást, lelkébe hitet, erőt és bizakodást, — 
tartsa meg a magyar népnek kormányzójába vetett bizalmát, iránta való hűségét 
és őt követni akarását, hogy bölcs országlása alatt idebent béke honoljon, jólét fa-
kadjon, a trianoni határokon túlra mágneses erő áradjon, a nagyvi lág előtt a ma-
gyar igazságra fény derüljön, a magyar nép erénye új f ényben ragyogjon és a nagy, 
szabad, boldog Magyarország napja ismét felvirradjon! 

Ennek a magyar reménységnek valóraválásáért dobogjon a szívünk, és kér-
jük a Mindenhatót, őrizze meg hazánk javára testi és lelki erejének teljességében 
Őfőméltóságát az emberi kor legvégsőbb határáig. 

Az egyetemes közgyűlés a nagyszabású megnyitóbeszédet feszült érdeklő-
déssel és többször megújult tetszésnyilvánítással hallgatván, elrendeli, hogy az a 
jegyzőkönyvbe teljes terjedelmében felvétessék, és egyhangú lelkesedéssel elhatá-
rozza: hódoló táviratban fejezi ki Magyarország kormányzója, vitéz nagybányai 
Horthy Miklós úr Őfőméltósága előtt az egyetemes egyház törhetetlen ragaszkodá-
sát és áldó kívánságait kormányzóságának tízéves jubi leuma alkalmából . 

2, (Sz.) Ezzel kapcsolatban D. Geduly Henrik, a közgyűlés egyházi e lnöke meleg 
szavakban üdvözli D. báró radványi és sajókazai Radvánszky Albert egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelőt abból az alkalomból, hogy a Kormányzó úr Őfőméltósága őt a mai hi-
vatalos lap szerint a hitélet fejlesztése és kulturális téren szerzett érdemei elismeréséül az 
elsőosztályú magyar érdemkereszttel tüntette ki. Az üdvözlésre az egyetemes fe lügyelő 
meghatva válaszol. 

Az egyetemes közgyűlés közszeretetben álló felügyelőjét hosszasan ünnepli 
és vele szemben meleg ragaszkodásának ád kifejezést. 

3. (Sz.) Az egyetemes fe lügyelő — 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 kiküldendő. , . 

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökség elnöklete alatt a 
jegyzői karon kívül kiküldi D. D. Raffay Sándor, dr. Zelenka Lajos, dr. Rásó La-
jos, Broschkó G. Adolf és Kuthy Dezső közgyűlési tagokat. 
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- 6 . 4 . (Sz.) Az egyetemes közgyűlés megalakulását követőleg az elnöklő egyetemes fel-
ügyelő feláll helyéről, a következő kegyeletes szavakban emlékezik meg dr. lándori Kéler 
Zoltánról, a dunáninneni egyházkerület e lhunyt felügyelőjéről. A kegyeletes megemléke-
zést a közgyűlés állva hallgatja meg. 

Mielőtt a Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés imént végbement megalakulása után 
megkezdené tárgyalásait, egy fájdalmas kötelesség teljesítése néhány pil lanatnyi megál-
lásra készt. 

Amióta ugyanis utolszór gyűltünk itt egybe, súlyos veszteséggel látogatta meg az 
isteni gondviselés egyházunkat , elszólítva a javáért munkálkodók köréből lándori dr. 
Kéler Zoltán úr Őméltóságát, a dunáninneni egyházkerület felügyelőjét, aki az egyetemes 
egyháznak is kiváló munkása volt. 

Markáns egyéniségének jellegzetes tulajdonságai rányomták bélyegüket egész köz-
egyházi munkájára. Eles judicium, szigorú logika, vasakarat és áldozatos egyházszeretet 
jellemezték egyéniségét és irányították egyházi ténykedését . Minden terén közegyházi 
munkánknak , ahol, és mindig, amikor szükség lesz i lyen tulajdonok érvényesítésére ne-
héz kérdések megoldásánál , érezni fogjuk lándori dr. Kéler Zoltán hiányát és nehéz lesz 
őt nélkülöznünk. 

Érték volt. Elvesztettük. Szegényebbek lettünk. Legyen áldott az emlékezete. 

Az egyetemes közgyűlés meghatva áldoz a dunáninneni egyházkerület el-
hunyt felügyelője, dr. lándori Kéler Zoltán emlékének és azt jegyzőkönyvében 
megörökíti . • 

5. (Sz.) Napirend előtt dr. Krayzell Miklós egyházmegyei fe lügyelő és egyetemes 
törvényszéki bíró kért és kapott felszólalásra engedélyt, amely felszólalásban igazolni kí-
vánta a Szimonidesz Lajos lelkész elleni perújítási ügyben közvádlói működésével kap-
csolatban egyes napi lapokban megjelent köz lemények téves voltát és amely nyilatkozatot 
a közgyűlés hozzászólás nélkül hallgatott meg. 

6 . (Sz.) Az egyetemes fe lügyelő beterjeszti következő évi jelentését. 
Amikor a m u n k a é v határán Isten iránt való hálával eltelve azért, hogy annak fo-

lyamán munkálkodásra képesített, abban megsegített és annak eredményeit megáldotta, 
egyetemes felügyelői évi jelentésemet a főt isztelendő egyetemes közgyűlés elé terjeszteni 
szerencsém van, visszatekintve az esztendő folyására, elsősorban annak két kimagasló, 
jubiláris eseményével kapcsolatban tartozom bejelentéssel. 

A kormányzó jubileuma. 

Az első Magyarország kormányzója, vitéz nagybányai Horthy Miklós úr ő f ő m é l -
tósága, kormányzóságának tíz éves jubileuma. 

Előre kell bocsátanom, hogy arra a hódoló táviratra, amelyet mult évi egyetemes 
közgyűlésünkből a nemzet i hadsereg Budapestre való bevonulásának tizedik évforduló-
ján Őfőméltósága elé terjesztettünk, a kabinetiroda útján legkegyelmesebben válaszolni 
méltóztatott. 

Amint a fővezér bevonulását rövid idő múlva kormányzóvá való megválasztása kö-
vette, fe l ismervén a magyar nemzet, kit adott neki az ő személyében az isteni gondviselés a 
bekövetkezett, válságos időkben, úgy a fővezér bevonulása jubi leumának megünneplését 
is a kormányzói jubileum ünnepségei követték. Az ünneplésnek külső kereteit szűkre 
szorította és az ünneplő nemzet érzelmei külső megnyi lvánulásának méreteit lefokozta 
Ófőméltóságának arra vonatkozólag kifejezésre juttatott kívánsága, de nem csökkenthétté 
az az Isten iránt való hála, az Őfőméltósága magas személyisége iránt való hódolatteljes 
ragaszkodás és bensőséges szeretet érzelmeit, amelyek a nevezetes évfordulón az egész 
nemzetet eltöltötték és amelyeket még inkább elmélyített az a betekintés, amelyet Őfőmél-
tóságának jubileumát illetőleg kifejezett k ívánsága útján a nemzet az ő fennkölt egyéni-
ségének puritán gondolat- és érzésvilágába nyert. 

A nemzet örömében, hálaadásában és hódolatnyi lvánításában egyházunk is részt-
vett. Alkalom adatott arra, hogy nagyrabecsült e lnöktársammal a jubileum napján rövid 
kihallgatáson je lenhessünk meg Őfőméltósága magas színe előtt, előterjesztve egyházunk 
hódolatos üdvözletét. — Az egyházegyetem a pesti magyar egyházzal közösen a Deák-
téri templomban hálaadó istentiszteletet tartott, amelynek szolgálatát, mint az egyetemes 
közgyűlés egyházi elnöke, D. Geduly Henrik püspök végezte. Fe lkértem az egyházkerüle-
tek püspökeit, hogy a nagy napnak templomban és iskolában való megünnepléséről egy-
öntetűen szíveskedjenek intézkedni. A református testvéregyháznak a Calvin-téri refor-
mátus templomban megtartott hálaadó istentiszteletén dr. Szelényi Aladár, egyetemes fő-
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jegyző, a Hold-utcai német templomban pedig D. Kapi Béla püspök volt szíves az egy- 6. 
házegyetem képviseletét a vett meghívás alapján, fe lkérésemre ellátni. 

Adja Isten, hogy szolgált legyen ez a jeles évforduló, amelyen közös öröm és hála 
dobogtatott minden magyar szívet, a magyar szívek honszerelemben és honfitársi szeretet-
ben való egybeforrásának erősítése által nemzetünk javára. 

Az ágostai hitvallás jubileuma. 

Az esztendőnek másik, jelentőségében kimagasló eseménye az ágostai hitvallás 
négyszázéves jubileuma. 

Augsburgban. 

Mult évi jelentésem végén, bepillantást vetve az 1930. esztendő akkor még jövő kö-
débe burkolt, ismeretlen világába, mintha jubileumi ünnep dicsfényében láttam volna ra-
gyogni a hitvallás városa, Augsburg tornyait és kupoláit. Isten kegye lme meg engedte ér-
nem azt az örömet, hogy az ágostai hitvallás fe lolvasásának jubileumi napján a Német 
Evangél ikus Egyházi Bizottság e lnökének megtisztelő meghívása alapján a Német Evan-
gélikus Egyházi Szövetség által rendezett ünnepségeken Kuthy Dezső egyetemes főtitkár 
kíséretében én is ott lehettem a jubiláló Augsburgban és a Barfüsser-templomban, a főíin-
nepély keretében elhangzott fe lszóla lásomban kifejezést adhattam hazai egyházunk jubi-
leumi örömének és az ágostai hitvalláshoz való törhetetlen ragaszkodásunknak. A vezető 
német egyházi férf iaknak személyemmel és általában a jelenvolt magyarokkal szemben 
tanúsított kitüntető szívessége megerősített abban az eddigi tapasztalatokon alapuló meg-
győződésemben, hogy hazai egyházunk különös megbecsülésnek örvend a lutheri refor-
máció anyaországának egyházi körei részéről és a közös vérhullatással megpecsételt ma-
gyar-német testvériség nemcsak a múltnak emléke. Számomra felette megtisztelő jele a 
német testvérek megbecsülésének és rokonérzésének, hogy a német Evangél ikus Szövetség 
a jubileum alkalmából az arany Luther-éremmel tüntetett ki. Ügy fogadtam azt, mint 
ami személyemen keresztül egyházunknak szói. A német hittestvérekhez fűződő kapcso-
latok minél inkább való kiépítését egyházi m u n k á m egyik legfontosabb fe ladatának kí-
vánom ezután is tekinteni. 

Nagy öröm volt számomra a hitvallás városának falai között egyházunknak több 
lelkészével, köztük Scholtz Ödön esperessel való találkozás, akinek az ünnepnapok helyi 
rendezősége a több napon át tartott ünnepségek egyik istentiszteleti funkciójának a fel-
ajánlásával fontos szerepet is juttatott. Külön köszönet illeti őt azért az értékes nyomtat-
vány- és képadományért , amelyet a jubi leummal kapcsolatban odakünt összegyűjtött és 
levéltárunk részére felajánlott. Én is szereztettem be ünnepi k iadványokat az egyetemes 
levéltár és a Luther-könyvtár és m ú z e u m gyűjteménye számára, amelyeket egyéb nyom-
tatvány- és képanyaggal is gyarapítottam. 

Sajnos, a miskolci jogakadémia tanárainak és hallgatóinak dr. Bruckner Győző 
dékán vezetése alatt Augsburgban járt lelkes csapata az én megérkezésemkor már elhagyta 
a várost, hogy folytassa evangél ikus öntudatának erősítését célzó németországi útját. Meg-
elégedéssel hal lottam azonban illetékesek ajkáról ottlétükről és a kedvező benyomásokról , 
amelyeket augsburgi látogatásuk mindazokra tett, akikkel érintkezésük volt. Mint a haza-
fiúi kegyeletnek megkapó »jelenetét, meg kell eml í tenem azt az ünnepséget, amelyet ez a 
kis csapat a szomorú emlékű lech-mezei csata színhelyén rendezett, magyar és német be-
széddel áldozva az ott halálukat lelt ősmagyarok emlékének és a Szózat hangjai mellett 
nemzetiszínű szalagos koszorút bocsátva le a Lech folyón, amelynek habjait közel egy 
évezreddel ezelőtt őseink vére pirosra festette. Ez a jelenet könnyeket csalt a szemekbe, 
minden résztvevőnek örök emléke marad és méltó, hogy az utókor számára ezen a he-
lyen is megörökíttessék. 

Örömteljes találkozásom és szívélyes érintkezésem volt Augsburgban olyan ma-
gyar, német és tót testvérekkel is, akik az elszakított területekről siettek a hitvallás ün-
nepére. Ilyen találkozások alkalmai mindég erősítik bennem a vágyat, vajha bizonyítaná 
meg az Isten az elszakított testvérekhez való v iszonyunkban annak valóságát, hogy a lel-
kek közösségét új országhatárok, faji elkülönülés és nyelvek különbözősége meg n e m 
szüntethetik. 

Az augsburgi napoknak mindezeken kívül is volt még egy örvendetes ténye. Ott 
voltak a hazai református testvéregyház képviselői is. Gondoskodtak ugyan képviseletük-
ről más országbeli reformátusok is, de nekem különösen jól esett, a magyar református 
egyház hivatalos képviseletét dr. Benedek Zsolt egyetemes conventi tanácsos és Mak-
láry Károly egyházkerületi főjegyző személyében ott üdvözölhetni. Ebben a körülmény-
ben ugyanis ismételt, félreismerhetetlen jelét látom annak az őszinte, testvéri viszonynak, 
amely minket egymáshoz fűz és annak az igazi atyafiúi érzésnek, amely a testvér örö-
mét a magáénak tekinti. 

3* 
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Az augsburgi ünnepségek második, nagy felvonása az Általános Lutheri Evangé-
likus Konferencia rendezésében szeptember 22-én és az azt követő napokon folyt le. Ezen 
D. D Raf fay Sándor püspök és D. dr. Pröhle Károly egyetemi tanár képviselték az egyház-
egyetemet. D. D. Raffay Sándor püspök, aki a konferencia első nyi lvános estjén az összes 
Németországon kívüli evangél ikusok nevében üdvözlő beszédet mondott, az utóbbi esz-
tendők összes jubileumi ünnepségein megjelent. I). dr. Pröhle Károly egyetemi tanár ér-
tékes előadással szerepelt a programmon. Ezeken az ünnepségeken a theológiai fakultás 
képviseletében dr. Karner Károly egyetemi tanár is résztvett, a pesti magyar egyházköz-
séget pedig Kemény Lajos lelkész képviselte. Tudtommal kívülük volt ott a magyar luthe-
rániának még néhány képviselője. Sajnos, a Magyarhoni Evangél ikus Lelkészegyesület, 
bár szűk költségfedezet is állott rendelkezésre, a körülmények kedvezőtlen összejátszása 
miatt n e m küldte el képviseletét Augsburgba. 

így is azonban nagymérvben nyi lvánult meg egyházunk részéről az érdeklődés az 
augsburgi ünnepségekkel szemben, ami feltétlenül jó benyomást tett az ott ünneplőkre 
és amiből bizonnyal áldás árad küntjárt képviselőink munkája útján honi egyházunk 
életébe. 

Itthon. 

Ámde nem csupán a nagy horderejű, történelmi esemény színhelyén, Augsburgban 
lefolyt ünnepségeken jutott hazai egyházunk öröme és hálája kifejezésre, i tthon is méltó 
volt az ünneplés az eseményhez , amelynek emlékére rendeztetett. 

A mult évi egyetemes közgyűlés határozatából június hó 22-én minden egyház-
községben volt hálaadó istentisztelet és ünnepi közgyűlés, szeptember hó 22-én pedig min-
den iskolánkban ünnepély. A püspöki kar közös körlevelet intézett a jubileum alkalmá-
ból a lelkészekhez és közös szózatot a hívekhez, amely az ünnepi istentiszteletek kereté-
ben a szószékről felolvastatott. 

Több egyházmegye közgyűlése keresett fel engem annak kifejezésével, hogy az 
ágostai hitvallásban lefektetett, örökérvényű igazságok mellett rendületlenül kitart és 
magát ahhoz való hűségében semmifé le hata lmasság által megingatni nem engedi. Az 
egyházkerületek közgyűlései is egy értelemmel vallást tettek az ágostai hitvallásban ki-
fejezett igazságokról. 

A jogakadémia tanárai jubileumi emlékkönyvvel ajándékozták meg egyházunkat , 
sőt, miután azt német nyelven is megjelentették, az egész protestantizmust. Ennek a mű-
nek a megjelenése irodalmi e seményszámba megy. A hazai napisajtó elismeréssel üdvö-
zölte és az külföldi körökben is feltűnést keltett. A jogakadémia jeles tanárai ezzel a mun-
kával is ismételten megmutatták, hogyan lehet egy evangél ikus nevet viselő intézmény 
alkotásaiban is evangélikus. Művük, amely létrejöttét történelmi a lkalomnak köszöni, 
történelmi értékű marad. 

A Luther-Társaság értékes alkalmi k iadványokkal áldozott a jubileumi esemé-
nyek emlékének. Számtalan ünnepély keretében is megemlékezés történt az ágostai hit-
vallás jelentőségéről. 

A jubileum jegyében folyt le a h i t tudományi kar által ez év júliusának elején Sop-
ronban rendezett theológiai konferencia is, amely első ténye kívánt lenni a kar pro-
grammjába elismerésre méltó m ó d o n felvett nagyvonalú vál lalkozásnak, a minden évben 
megtartani szándékolt theológiai konferenciák sorozatának. A* konferenciáról megjelent 
emlékkönyv ennek a jubileumi esztendőnek értékes emléke lesz. 

A Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesület a fo lyó év májusában Balassagyarma-
ton konferenciát tartott, amelyen deklarációban jutott kifejezésre, hogy a magyarhoni 
evangél ikus lelkészi kar szilárdan áll és akar a jövőben is megállani az ágostai hitvallás 
alapján. A konferencia határozatából Paulik János egyesületi elnök azzal a kéréssel jut-
tatta el hozzám ezt a deklarációt, hogy azt az egyetemes közgyűlésnek is tudomására hoz-
zam és az lehetőség szerint az egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvében is megörökíttessék. 
Kötelességemnek ismerem, ezt a deklarációt ezennel teljes szövegében bemutatni a főtisz-
telendő egyetemes közgyűlésnek azzal a javaslattal, hogv azt magáévá tegye. 

A Magyar Evangélikus Lelkészegyesület jubileumi deklarációja. 

„Mi, a magyarhoni ágostai hitvallású evangél ikus keresztyén egyház Isten 
akaratából az evangél ium szolgálatára elhívott és ebben a szent szolgálatban az 
isten kegye lme szerint m u n k á l k o d ó lelkészei, az Úrnak most folyó, kedves eszten-
dejében hálaadó ünnepet tartunk. Hálás kegyelettel ünnepeljük az egyházunk 
egyik dicsőséges oszlopául szolgáló ágostai hitvallás megalkotásának, a német biro-
dalmi gyűlésen való bemutatásának, e l fogadásának ós megerősítésének 400 éves , 
fordulóját. 
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Ez ünneplésünk alkalmából alázatos magasztalással áldjuk a maga ügyét 6. 
diadalra juttató, mindenható Isten szent nevét, aki üdvözítő kijelentését és bölcs 
rendelkezéseit az ágosta i hitvallásban az üdvösségre vágyó ember elé tárta. 

Dicséretet mondunk a bűnön és a halálon is győzedelmes Úr Jézus Krisztus-
nak, aki igazán hívő szívek buzgóságában az ő szent igéjének evangél iumát az em-
beri elgondolások sziklasírjából új életre támasztotta fel. 

Ünnepet ülünk az Isten Szentlelke újból való kitöltésének örömére, hogy a 
reformációban új pünkösdöt szerzett és a reformáció hit vallóiban új apostolokat 
támasztott a Krisztus anyaszentegyházának. 

Kegyeletes hálával emlékezünk meg az evangél ium hőseiről, akik, a refor-
mációban az evangél iumi tiszta hit nyílt megvallásával és bátor hirdetésével késő 
nemzedékeknek is kényszerítő példát adtak az Isten igéjéhez való törhetetlen ra-
gaszkodásra, az Isten igéjének hűséges megtartására és kitartó szolgálatára. 

Örömmel, hódolattal és hívő le lkünk igaz meggyőződéséből fakadó ragasz-
kodásunk bensőséges hűségével valljuk magunkénak azt a hitvallást, melyet evan-
géliumi anyaszentegyházunk bölcs hitvallói az Űr 1530. esztendejének június hava 
25. napján Augsburg városában a német birodalom hatalmasainak és ezzel az 
egész világnak eléje tártak. Mert ebben a hitvallásban Krisztus egyházának nagy 
reformátora, dr. Luther Márton és a melléje állt tudósok, névszerint Melanchton 
Fülöp, Justus Jónás, Bugenhagen János, Spalatin György és Agricola János az Úr 
Jézus Krisztusnak az Új Szövetség szent irataiban feljegyzett, isteni tanításait cso-
dálatos bölcsességgel, teljes hűséggel és mindenkinek érthető világossággal foglalták 
össze és állították a hitre vágyó és üdvösségre rendelt emberek elé. 

Őszinte meggyőződés hűségével ragaszkodunk az ágostai hitvalláshoz, mert 
ez a hitvallás a minden hitnek és vallásnak igazi mivoltát, az Isten és ember egy-
máshoz való viszonyát Jézus Krisztus tanításához híven, az evangél ium alapján 
másítás nélkül tárja elénk. Hitvallásunk szerint a mennybél i , hatalmas Isten ne-
künk^ gyarló földi embereknek, szerető édes Atyánk, aki n e m törvények rendel-
kezéseivel, n e m hatalmi szó parancsaival és megszabásaival , h a n e m a gyermekeit 
még tévedéseikben is megértő és a megbocsátásra nyitott atyai szív szeretetével 
intézi földi, ideig és örökkévaló életünknek útjait. 

Komoly meggyőződés hűségével ragaszkodunk az ágostai hitvalláshoz, mert 
Jézus után arra tanít, hogy a hívő embernek mindenkor a gyermeki hála, bizalom 
és szeretet közvetlen nyíltságával kell az ő mennye i Atyjához járulnia. Még akkor 
is, ha megbántotta őt. Még akkor is, ha vele szemben háládatlan volt. Még akkor 
is, ha bűnbe esett. Mert az Úr Jézus Krisztus tanítása szerint az Isten az élő szere-
tetnek és megelőző kegyelemnek örök valósága, akihez az ő földi gyermekei min-
dig nyíltan, bizalommal, szertartások és közvetítők nélkül fordulhatnak. 

Sőt így is kell fordulniok, mert senki sem bocsáthatja meg az emberek 
bűnét, egyedül csak az üdvösséget adó, kegyelmes Isten. És nincsen más közben-
járó az Isten és az emberek között, mint az Ur Jézus Krisztus (I. Tim. II. 5.), aki 
életével, igéjével és bűntörlő, engesztelő halálával mindenkinek megszerezte a sza-
bad bemenetelt az Isten országába és megváltott mindenkit az örök életre. 

Teljes meggyőződéssel ragaszkodunk azért az ágostai hitvalláshoz, mert az 
ember megigazulásáról az evangél ium n y o m á n azt tanítja, hogy „megigazulunk 
ingyen az Isten kegyelméből , a Jézus Krisztusban való váltság által" (Róm. 3, 24.). 
Nincsen tehát senki, aki kiérdemelhetné, nincsen senki, aki kijárhatná, nincsen 
egyház, testület, szervezet, tekintély vagy hatalom, amelyik kezeskedve biztosít-
hatná, vagy gőgös szívtelenséggel meggátolhatná a Krisztusban hívő ember meg-
igazulását és üdvösségét. Aki hitével megragadta és meg is tartja az üdvösséget 
szerző Megváltóban nekünk adott isteni kegyelmet, annak nincsen szüksége többé 
semmifé le közbenjáróra, engesztelésre, vagy biztosításra, mert Jézus maga mondja; 
„Aki hisz, annak örök élete van!" (János 3, 36.) 

Törhetetlen meggyőződéssel ragaszkodunk tehát az ágostai hitvalláshoz, 
mert Jézus kijelentésével egyezően azt tanítja, hogy az üdvözülés egyetlen emberi 
föltétele az élő hit. Nem az a hit, me ly puszta elhívás, vagy meghódolás , h a n e m 
az a bizodalmas és őszinte lelki összeforrás és hűséges egybeolvadás az Úr Jézus 
Krisztussal és az Ő igéjével, amely az egyszülött Fiút egységbe forrasztotta az ő 
mennyei Atyjával, hogy elmondhatta magáról: ,,Én és az Atya egy vagyunk!" 
(János 10, 30.) 

Ebből következik, hogy az egyház a Krisztusban hívők közössége. Az egy-
ház fölséges hivatása, hogv az emberekben a Jézus Krisztusban való igaz, tehát 
bensőséges, élő, tehát cselekedetekben gazdag, megszentelő, tehát üdvözítő hitet 
fölkeltse, ápolja és uralkodó hata lommá tegye. így teremti meg a látható egyház 
a láthatatlan egyházat, amelyben az igazán hívők közössége, mint egy nyáj az egy 
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6. pásztor Jézus Krisztus alatt boldogan legelteti lelkét az Isten üdvözítő kegyelmé-
nek nemes cselekedetektől virágzó, kies mezején. 

Az élő és éltető hit szent meggyőződésével ragaszkodunk az ágostai hitval-
láshoz azért is, mert az evangél iumhoz híven azt tanítja, hogy az Isten Igéje s a 
Megváltó által rendelt két szentség teljesen e lendő arra, hogy az embernek lelke 
Istenhez térjen és nála meg is marad jon az örök életre. Mert az Isten igéje az Isten 
akaratának igaz és elégséges kijelentése, amely mellett semmifé le más igazságra 
és kijelentésre nincsen szükségünk, hogy az üdvösségünket megismerjük és abban 
megmaradjunk. A Jézus Krisztus által rendelt két szentség pedig teljesen elegendő 
a Krisztus Jézussal való lelki összeforrásra. Mert a szent keresztségben az ember 
adja át magát egészen az üdvösség szerzőjének, az Úr Jézus Krisztusnak. Az Ür 
szent vacsorájában pedig az üdvösség szerzője, Jézus Krisztus adja át magát egé-
szen a hívő embernek. Aki pedig Krisztusé és akié Krisztus, annak nincsen más és 
több szentségnek mondott kegyes cselekedetre szüksége. 

S végül azért is ragaszkodunk az ágostai hitvalláshoz, mert azt tanítja, hogy 
az újszövetségi, a lelkészi szolgálatot maga Jézus rendelte az Isten igéjének hir-
detésére és a szentségek kiszolgáltatására. Hálás kegyelettel tartjuk tiszteletben hit-
val lásunknak amaz evangél iumi tanítását, mely szerint nincsen különbség a hívők 
között és mi lelkészek csak sáfárkodásra rendelt és méltatott szolgái vagyunk az 
Úr Jézus Krisztusnak a hívők közösségében, az anyaszentegyházban. Ezt a mi 
szolgálatunkat és sáfárkodásunkat az Isten kegyelnie boldogító bizonyságtételé-
nek, hűségre kötelező kiválasztásának és e lhívásának tekintjük. Ezért is az ünnepi 
megemlékezés e szent órájában az Isten iránt érzett alázatos hálával, az evangé-
l iumhoz való igaz hűséggel, egyházunk bensőséges szeretetével és az ágostai hitval-
láshoz való kegyeletes ragaszkodással fogadalmat teszünk, hogy az Úrnak igaz 
szolgái, az Igének hűséges sáfárai, egyházunknak önzetlen munkásai és a hívek 
nyájának gondos pásztorai leszünk és maradunk mindörökké. Az egyház Urát pe-
dig buzgó fohászkodással kérjük, hogy minket e fogadalom megtartására az ő 
szent lelkével megerősítsen és megál lásunkban hitvalló őseinkhez méltókká te-
gyen. Ámen." 

Ehhez a deklarációhoz, amely az ágostai hitvallás jubi leumának megünneplésé-
ről szóló beszámolónak legméltóbb befejezése, csak az a hozzáadnivalóm lehet, hogy 
mondjon arra a főtisztelendő egyetemes közgyűlés is áment. 

A lefolyt közigazgatási esztendő, bár arra a hitvallás jubi leuma minden vonatko-
zásban rányomta bélyegét, természetesen nemcsak ünnepségeket hozott, de komoly , építő 
munkát is jelentett és annak eredményeivel is gazdagított. 

Amikor rátérek az erről a munkáról szóló számadásra, álljon annak élén 

az állammal való érintkezés. 

A mult évi egyetemes közgyűlés határozatai alapján többrendbeli felterjesztést in-
téztünk a kormányhoz . 

Egyetemes közgyűlési felterjesztések. 

Az ál lamháztartásban programmba vett, nagyon kívánatos és teljes helyeslésünk-
kel találkozó takarékosság elve akkori hírlapi köz lemények szerint az 1930/31. évi állami 
költségvetést illető gyakorlati keresztülvitelének a kérdése, bár jogosan reméltük, hogy a 
költségvetési redukció egyházunkat n e m fogja érinteni, mégis arra indította az egyetemes 
közgyűlést, hogy államsegélyünk csorbítatlan folyósítása, sőt lehetőséghez mért felemelése 
érdekében nyomatékos intézkedések megtételét határozza el. Sajnos azonban, a m. kir. 
miniszterelnökhöz, valamint a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez és a pénzügy-
miniszterhez intézett felterjesztés sem tudta biztosítani jogos igényeink kielégítését. Mind-
össze annyi történt, hogy a m. kir. miniszterelnök 5120/1930. szám alatt kelt válaszleira-
tában közölte velem, hogy a kérdéses ügyben átirattal fordult a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi miniszterhez, de annak 2 1 0 — 2 / 5 7 4 — 1 9 2 9 . számú leirata alapján ál lamsegélyeink 
mintegy 16.000 pengős redukciója mégis bekövetkezett . Az egyetemes pénzügyi bizott-
ság, amelyet az így előállt helyzetben egybehívni kényszerültem, úgy határozott, hogy ha 
a redukció összegének pótlólagos biztosítására vonatkozólag a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter elé terjesztendő kérése n e m hozná meg a kívánatos eredményt, más megoldás 
nem lévén, a még fel n e m állított le lkészképző szeminárium céljaira szóló, évi 16.000 
pengő államsegélyt használja fel a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyása 
mellett a költségvetési hiány pótlására, minek következtében a szeminárium felállítása 
természetesen egyelőre keresztüluihetetlenné válik. A pénzügyi bizottság határozata alap-
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ján tett felterjesztés a miniszter 210—2/102—1930 . számú válaszában a redukció össze-
gének pótlását ugyan nem, de a szemináriumi ál lamsegély fentebb körvonalazott, időle-
ges fe lhasználásának az engedélyezését eredményezte. Most már n e m is a szeminárium 
megnevezésével utalványozza a miniszter ezt az összeget. 

Az 1868. évi Lili. törvénycikk 12. §-a rendelkezéseinek törvényhozási úton leendő 
visszaállítása tárgyában tett felterjesztésünkre egyelőre 5119/1930. szám alatt csak az a 
válasz érkezett a m. kir. miniszterelnöktől, hogy megkereste a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi minisztert, közölje vele erre a kérdésre vonatkozó álláspontját. 

A 4578/1920. M. E. számú rendeletnek a sajtó szabadságát korlátozó rendelke-
zése hatályon kívül helyezését szorgalmazó felterjesztésre 665/1930. szám alatt a m. kir. 
miniszterelnöknek oly értelmű válaszleiratát vettem, hogy a szóbanforgó rendeletnek azon 
általános elvi rendelkezése alól, amely új időszaki sajtótermékek megindítását a m. kir. 
miniszterelnök előzetes engedélyétől teszi függővé, a hitbuzgalmi lapok, így különlege-
sen az evangélikus egyházi vonatkozású sajtótermékek sem mentesíthetők. Tovább 
menve, a leirat a következőket tartalmazza: ,,A törvényhozás a kormányzatra ruházott 
kivételes hatalomnak az említett számú rendeletben foglalt joggyakorlatát továbbra is 
fenntartotta és az appropriációval megújította, minél fogva annak törvényes hatálya alól 
kivételnek helye nincs. A sajtótörvény reformjának, mely előkészítés alatt áll, az ország-
gyűlés által való törvényerőre emelése után a sajtószabadságnak mindazok a tartozékai, 
amelyeknek életbeléptetését az egyetemes közgyűlés felterjesztése szorgalmazza, az 1914. 
évi XIV. t.-c.-ben kifejezésre jutott jogelveknek megfe le lően helyreállanak. De meg kell 
említenem, hogy a jelenlegi törvényes intézkedések ellen tárgyi alapon sem emelhető ki-
fogás, mivel minden esetben, amidőn val lástudományi , hitbuzgalmi, vagy egyháztársa-
dalmi jellegű időszaki sajtótermék engedélyezése kérelmeztetett, az, ha a vé leményezés 
céljából megkeresett illetékes egyházi főhatóság javasolta, kedvező elintézést nyert, viszont 
elutasításban csak akkor részesült, ha a lap indítás ellen a megkérdezett egyház részéről 
kifogás merült fel ." 

A házasságkötési célokra szolgáló állampolgársági okmányok sürgős kiadatását 
szorgalmazó felterjesztésünkre 20 .617—1930 . szám alatt vett válaszleirat szerint a m. kir. 
belügyminiszter ezeknek a kéréseknek sürgős elintézésére eddig is nagy súlyt helyezett és 
a jövőben is azon lesz, hogy az i lyen természetű ügyek soronkíviil intéztessenek el. A szór-
ványos esetekben előforduló késedelmek ,,oka — amint a miniszter közli, — többnyire az, 
hogy a felek ügyük elintézéséhez feltétlenül szükséges okmányaikat n e m mutatják be 
és azoknak beszerzéséről kell gondoskodni . A házasságkötés megkönnyítése céljából azok-
ban az esetekben, mikor a házasságra lépni szándékozó felek, vagy azok egyike magyar 
ál lampolgárságukat a trianoni békekötés fo lytán vesztették el, részükre az 1894. évi 
XXXI. t.-c. 113. §-ában megkívánt fe lmentés elnyerése céljából nemleges ál lampolgársági 
bizonyítványt adok ki. Az ily bizonyítványt már kizárólag születési b izonyítvány 
(anyakönyvi kivonat) alapján is kiállítom, és azt a fo lyamodók személyes megjelenésük 
esetén azonnal átvehették; egyéb esetben pedig azt részükre a legsürgősebben kézbe-
síttetem." 

Az országos adománygyűjtések tárgyában hozzá intézett 1928. évi egyetemes köz-
gyűlési felterjesztés alapján a m. kir. belügyminiszter 251.310/1929. számú válaszában ki-
fejti, hogy nem emel kifogást az ellen, hogy a részéről evangél ikus egyházközségeknek 
megadandó adománygyűjtés i engedélyeknél az egyes egyházközségek területén folytatott 
gyűjtések naptárilag megál lapítható időtartama tekintetében az illetékes püspök javaslata 
az engedélyezésnél lehetőleg f igyelembe vétessék. Ez o lykép valósítható meg, hogy az ille-
tékes püspökök az időtartam tekintetében már az engedélyezésre irányuló kérés vélemé-
nyezésekor nyilatkoznak. Ahhoz azonban elvi okokból n e m járulhat hozzá, hogy az en-
gedélyezett időtartam keretei között lefolytatandó gyűjtések egyes időpontjait az illető 
püspök állapítsa meg. -

A vasárnapi vásárok hétköznapra való áthelyezését sürgető, ismételt felterjeszté-
sünkre a m. kir. kereskedelemügyi miniszter 122.910/1930. szám alatt megadott, meg-
értést tanúsító válaszában kifejti, hogy a jelenlegi jogállapot mellett nem áll módjában 
ily értelmű, általános érvényű rendelkezés kiadása. Közli azonban, hogy törvénytervezet 
van készülőben, amely, ha törvényerőre emelkedik, az egyházakat is megnyugtató meg-
oldást hoz ebben a kérdésben. 

A takarékossági nap áthelyezésére irányuló felterjesztésünk a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 820—05/690/VIII. d. ü. o. sz. válasza szerint a pénzügyminisz-
tériummal egyetértőleg nem részesíthető kedvező elintézésben. 

A hadikölcsön valorizálásának egyházi jegyzéseinkre való kiterjesztése érdekében 
a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszterhez tett felterjesztés alapján a miniszter 4 9 3 4 — 
1930. Hk. számú válaszleirata kapcsán 50.000 pengő hadikölcsönsegélyben részesültünk, 
amelynek felosztása tárgyában mai közgyűlésünk hivatott határozni. 

A segédlelkészi congruának a tényleges szükségletnek megfe le lő mérvben való fel-
emelése tárgyában a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézett felterjesztés, 
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6. amint a 2 1 0 — 2 / 3 6 8 — 1 9 3 0 . számú válaszleirat tanúsítja, sajnos, nem járt az óhajtott ered-
ménnyel . 

Más felterjesztések. 

Felterjesztéssel fordultam a m. kir. kereskedelemügyi miniszterhez, valamint át-
irattal a budapesti kir. törvényszékhez, mint cégbírósághoz, gazdasági alakulatok egyházi 
elnevezése ügyében, kérve, hogy gazdasági alakulatok nevébe egyházi jelző felvételét csak 
hozzájárulásunk alapján engedélyezze. Dr. Rásó Lajos, egyetemes ügyész, aki ebben a kér-
désben értékes fáradozást fejtett ki, rövid úton azt az értesítést kapta, hogy a cégbíróság 
kérésünk értelmében fog eljárni. A miniszter 131.716/1930. K. M. XIV. számú válasz-
leiratában magáévá tette kérésünket. Azonos intézkedés céljából megkerestem a refor-
mátus egyetemes eonventet. Az ügy mai tárgyalásunk anyagához tartozik. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztést adtam be a boletta-
törvény végrehajtására vonatkozó miniszteri rendelet oly értelmű módosítását szorgal-
mazva, hogy miután egyházi közületeink és egyházi tisztviselőink annak rendelkezései kö-
vetkeztében súlyos károsodást szenvednek, és az a biztosíték, amit a köztartozások fede-
zésével kapcsolatban a törvény a kincstárnak szán, ezen egyházi közületeink és tisztvise-
lőink rovására, tekintve, hogy az adót nem a bérlő fizeti, tulajdonkép a bérlő e lőnyévé 

. válik, tegye meg a lépéseket a törvény oly értelmű módosítása érdekében, hogy vagy mi-
nősíttessenek a mi érdekeltjeink termelőknek, vagy szolgáltattassék ki részükre a bér 
gabona boletta nélkül. Erre a felterjesztésemre válasz még n e m érkezett. 

Egyéb érintkezések a kormánnyal. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter arról értesített, hogy a vegyesházas-

ságban élő felek egyházi adója ügyében felekezetközi értekezletet kíván egybehívni . Eb-
ben a kérdésben dr. Mikler Károly, ny. jogakadémiai dékán, egyházmegye i felügyelő, fel-
kérésemre értékes munkálatot készített. A jelzett értekezlet azonban mindeddig n e m hi-
vatott egybe. 

E helyütt még csak azt á l lapítom meg, hogy minden, a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium II. ügyosztályának hatáskörébe tartozó kérdésben a legmesszebbmenő jó-
indulatot és készséget tapasztalom úgy az ügyek élén álló dr. Petri Pál, államtitkár, mint 
az ügyosztály kiváló vezetője, dr. Tóth István, helyettes államtitkár, és az ügyosztály min-
den mérvadó tényezője részéről, amiért köte lességemnek i smerem itt, az egyetemes köz-
gyűlés színe előtt, is kifejezést adni hálás köszönetemnek. Már csak ezen oknál fogva is 
természetesen örömmel ragadtam meg az alkalmat arra, hogy dr. Petri Pál államtitkárt 
a II. rangosztályba való előléptetése a lkalmából üdvözöl jem és a legmelegebb érdeklődés-
sel kísértem dr. Tóth István, h. államtitkár, h u z a m o s időn át tartott, sajnálatos betegségét, 
amely örvendetes módon kedvező fordulatot vett és remélnünk engedi, hogy egyházunk-
nak ez a melegszívű barátja mie lőbb visszanyeri régi egészségét. 

Felekezetközi viszonylat-
ban sajnálatos m ó d o n ma is fennál lanak ugyanazok a visszásságok, amelyek az utóbbi 
esztendők során következetesen sérelmeztettek. Különösen a reverzális-iigy, a történelem-
átértékelés akciója, egyes időszaki lapoknak és egyes felelőtlen tényezőknek a magyar pro-
testantizmussal hozzánk és önmagukhoz méltatlan hangnemben foglalkozó cikkei és 
egyéb megnyi latkozásai foglalkoztatják egyházunk közvéleményét . 

Egyházunk vezető férfiai felelős helyről rámutattak az egyházkerületi közgyűlése-
ken ezekre a visszásságokra, amelyeknek kiküszöbölése komoly ál lamérdek. Sajnálatos, 
hogy a sajtó egy része ezeket a ténymegál lapításokat o lyan színben állította olvasóközön-
sége elé, mintha azok nem fednék a valóságot és az illető egyházi férfiakat a bántó tények 
feltárásában a békebontás és n e m a békeszerzés szándéka vezette volna. Ezt a beállítást 
vissza kell utasítanunk. 

Amilyen sajnálatosak a felekezeti ellentétek folyton megismétlődő jelenségei, any-
nyira örvendetes, hogy egy protestáns egyháztársadalmi szervezetnek sikerült a különböző 
keresztyén egyházakhoz tartozó egyháztársadalmi szervezeteket égető társadalmi problé-
mák megbeszélésére megnyerni . Jelentős e seménye ennek az esztendőnek ebben a vonat-
kozásban az a tiltakozó gyűlés, amely az oroszországi vallásüldözés ellen tartatott, és 
amelynek keretében az összes keresztyén egyházak tekintélyes közéleti pozíciókat betöltő 
egyéniségei részéről hangzottak el egyazon lélekből fakadt felszólalások. 

Adná Isten, hogy az oroszországi vallásüldözés, amely az egész keresztyénség ellen 
tör, ráeszméltetné az egész keresztvénséget a fenyegető veszedelemre és azt eredmé-
nyezné, hogy ki-ki a maga hitelveinek fenntartásával a testvéri békesség szel lemében 
munkálkodnék a veszedelem elhárításán és a maga Istentől vett missziójának minél tö-
kéletesebb betöltésén. 

A református egyházhoz való viszonyunk 
örvendetes m ó d o n a legjobbnak mondható . Érintkezésünket a megértés és a szeretet szel-
leme hatja át. 
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Ennek egyik megnyi lvánulása volt részünkről, hogy vezetésem mellett a tiszai egy- 6. 
házkerület elnökségét és a lelkészegyesület elnökét is magában foglaló, nagyobb küldött-
ség jelent meg gróf Degenfeld-Schomberg Pálnak a tiszántúli református egyházkerület 
főgondnoki tisztébe való, az egyházkerület közgyűlése keretében lejátszódott beiktatásán 
Debrecenben. Az új főgondnok viszont a testvéri érzésnek minden beszédnél ékesebben 
szóló kifejezését adta azzal a multévi egyetemes közgyűlésünkön tárgyalt tényével, hogy 
az evangélikus rokonairól örökségképen reászállt, fejedelmi könyvtárat egyetemes egy-
házunknak adományozta . Üdvözlőbeszédemben n e m mulasztottam el erre a tényre rá-
mutatni és az ünnepi közgyűlés nyi lvánossága előtt is kifejezésre juttatni vele szemben 
egyetemes egyházunknak őszinte, mély háláját. 

Hogy a református testvéregyház részéről mint nyilatkozott meg az irántunk táp-
lált atyafiúi érzés ebben az esztendőben, arról, minden egyébtől eltekintve, maga az augs-
burgi ünnepségekről szóló jelentésemben foglalt ténymegál lapítás is minden szónál éke-
sebben beszél. 

A protestáns közös bizottság 
egy ízben ülésezett. 

A főiskolai képesítésű, lelkészi oklevéllel bíró, önálló állami hitoktatók sérelmeinek 
orvoslása érdekében ismételt felterjesztéssel fordult a bizottság a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi és a pénzügyminiszterhez. 

Felterjesztésben kérte a m. kir. belügyminisztert, hogy az 1868. évi LII1. törvény-
cikk 3. §-ában, illetve az 1895. évi XLIII. törvénycikk 23. §-ában szabályozott kilépésnek 
és belépésnek módját rendeletileg állapítsa meg olykép, hogy a bejelentés csak az illetékes 
lelkész parochusi székhelyén legyen megtehető. 

Foglalkozott még a bizottság az 1848. évi XX. törvénycikk ügyével és a m. kir. val-
lás- és közoktatásügyi miniszter leirata alapján az 1868. évi Lili. törvénycikk 12. §-a 
hatályának a kérdésével. 

Felekezetközi kérdések szerepeltek még a bizottság napirendjén, nemkülönben az 
a kérdés is, lehetne-e a gyermekek vallására vonatkozó megegyezés jogát a régi Magyar-
ország elszakított területein honossággal bíró egyének részére is biztosítani. 

. Tudomásul vette végül a bizottság a m. kir. pénzügyminiszternek az egyházi adók-
nak az ál lami adókkal együttes kezelése és behajtása tárgyában kibocsátott, 48.90011930. 
számú rendeletét, amely az előbb e tárgyban kiadott rendelettel kapcsolatban az adó-
hivatalok részéről történt félreértéseket eloszlatja. A hivatkozott rendelet a dolog érdemére 
vonatkozólag a következőket tartalmazza: 

„Tájékozódás, valamint az egyöntetű és helyes eljárás biztosítása végett közlöm 
a következőket: 1. A 29.743/1930. VII. a. számú körrendeletem (8) bekezdése szerint a 
községi elöljáróságoknak a hitközségi adókat nem szabad külön kezelni, h a n e m az i lyen 
tartozásokat az együttes adókezelésbe kell bevonni. — Ez a szabály — amint az úgy a 
K. K. H. Ö. 9. §-ához fűzött utasítás (1) bekezdésének, mint a hivatkozott körrendelet (9) 
bekezdésének határozott rendelkezéseiből folyik — csak olyan helyekre vonatkozik, ahol 
a hitközségi adót n e m a hitközség saját szervei útján szedi, h a n e m a községgel kezelteti. 
Minthogy a községnek a hitközségi adókat külön kezelni n e m szabad, az átlagban 10%-ot 
meghaladó hitközségi adók — ide n e m értve a felekezeti iskolai adót és párbért — 
azonban csakis külön engedélyem mellett vonhatók az együttes kezelésbe, ehhez képest 
a 10%-ot meghaladó hitközségi adók kezelését a község csak abban az esetben vállal-
hatja, ha annak együttes kezelését előzetesen engedélyeztem. 2. Olyan helyeken, ahol a 
hitközségi adót az egyházközség saját szervei útján maga kezeli és szedi az adóköteles 
felektől, a község feladatát kizárólag az egyházközségi pénztárba önként be n e m fizetett 
adóknak — az illetékes egyházi hatóság részéről a K. K. H. Ö. 44. §. (3) bekezdéséhez 
fűzött utasítás (8) bekezdésében körülírt eljárás mellett megküldött megkeresés és ki-
mutatás alapján — a közadók módjára való biztosítása és behajtása, valamint a behaj-
tott összegeknek — a K. K. H. Ö. 44. §. (3) bekezdéséhez fűzött utasítás III. fejezetében 
előírt eljárás mellett — a megkereső egyházi hatósághoz való elküldése képezi. 3. Azon 
a címen, hogy az egyházközség a hitközségi adókat n e m a községgel kezelteti, h a n e m 
saját szervei útján szedi, a kimutatott hátralékoknak közadók módjára való behajtását 
megtagadni, vagy pedig az i lyen adóknak községi kezelésbe átadását kívánni és az együt-
tes kezelését elrendelni nem lehet, mert az egyházközségeket megilleti az a jog, hogy a 
két kezelési rendszer közül a nekik legmegfelelőbbet szabadon választhassák. Meghagyom 
a m. kir. adóhivataloknak, hogy a jelen körrendeletemben foglaltaktól esetleg eltérő ren-
delkezéseiket helyezzék azonnal hatályon kívül s jelen körrendeletemben foglaltakhoz 
szigorúan alkalmazkodjanak." 

A miniszternek ez az intézkedése megnyugvásunkra szolgálhat. 

A protestáns közös bizottság keretein kívül 
is több, egyházainkat közösen érdeklő kérdésben konform jártunk el az egyetemes con-

4 
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6. venttel, amellyel minden nagyobb jelentőségű, közös érdekű ügyben kölcsönös érintke-
zést keresünk és lehetőleg azonos eljárást követünk. 

Kedves kötelességemnek ismerem, őszinte elismerés és hála hangján emlékezni 
meg itt az egyetemes conventi elnökségről és dr. Benedek Zsolt egyetemes conventi. ta-
nácsosról, aki minden ügyben messzemenő előzékenységet és megértő készséget tanúsít. 
Huszonötéves szolgálati jubi leuma alkalmából melegen üdvözöltem őt egyetemes egy-
házunk nevében. Ugyancsak fe lkerestem üdvözletemmel D. dr. Ravasz László püspököt 
tb. doktori kitüntetésével és a Corvin-lánccal való dekorálásával kapcsolatban. 

A közös protestáns térképre vonatkozó, előzetes megbeszélések befejezést nyertek. 
Hogy a térkép még n e m volt elkészíthető, annak egyedüli oka az egyetemes névtár hiánya. 
A tényleges helyzetet híven feltüntető térkép előfeltétele pontos adatok rendelkezésre 
állása. Ez viszont csak a névtár adatgyűjtése útján biztosítható. Nagyon sajnálom, hogy 
ez az ügy még mindig n e m jutott el a megvalósulás stádiumába, aminek oka n e m a mun-
kára való készség hiányában, h a n e m a különböző körülmények kedvezőtlen közreját-
szásában keresendő. 

A speyeri birodalmi gyűlés négyszázados évfordulóján rendezett, közös ünnepsé-
geink emlékkönyvét közös költségen k inyomattuk. A füzeteket úgy osztottam szét, hogy 
az ünnep áldásai azok útján egyházunk széles rétegeire kiáradjanak. 

A báró Baldácsy-alapítvány közgyűlése engem választott meg 1935-ig terjedő 
megbízással az alapítvány elnökévé. 

A közös sajtószolgálat. 

A reformátusokkal közös m u n k á n a k két legértékesebb szerve: a közös hazai sajtó-
szolgálat és az Ungarisch-Protestantischer Pressedienst, szépen működik. A Protestantiz-
must Védő és Előmozdító Nemzetközi Szövetség ezidei zürichi gyűlésén a Pressedienst 
külön el ismerésben részesült. A református egyház az előállítás költségeihez újabban 
évi 780 pengővel járul hozzá. A Pressedienst híreivel gyakran találkozunk a külföldi 
protestáns sajtóban. A vál lalkozás külföldi barátai pedig már több ízben nyi latkoztak oly 
értelemben, hogy még nagyobb az anyag kelendősége tudományos anyaggyűjtés szem-
pontjából. Kívánatos, hogy a Pressedienst nye lvünk elszigeteltsége mellett, továbbra is 
vigye ki híreinket a külföldre, engedjen annak betekintést a hazai protestantizmus éle-
tébe, a protestáns testvériség szel lemébe és erősítse idebent is a református testvérekben 
és bennünk a testvéri összetartozás és egymásra utaltság érzetét. 

A külföldi összeköttetések-
ről szólva, a multévi egyetemes közgyűléssel kapcsolatos e seményekhez fűzöm első 
szavaimat. 

A német testvéreinkkel való kapcsolat. 

Megemlékezem arról a jólesően meleghangú köszönetről, amelyet D. dr. Kapler 
Hermann, a Német Evangél ikus Egyház i Bizottság elnöke, intézett hozzám nálunk tett. 
hivatalos látogatásával kapcsolatban. Hason ló sze l lemben írt a kíséretében körünkben 
járt lie. Heckel Tivadar, konzisztóriumi főtanácsos, is. E látogatás óta fokozott érdek-
lődés mutatkozik berlini egyházi vezető körök részéről egyházunk ügyeivel szemben. 
Ránk vonatkozó nyomtatványanyagot kértek és kaptak a hivatalos érdeklődők, azokat 
németre fordíttattam ,illetve fordíttatták és meleg érdeklődésüknek és rokonszenvüknek 
más m ó d o n is kifejezést adtak. Értékes könyvkü ldeménnye l gyarapították könyvtá-
runkat. , 

Augsburgi találkozásunk alkalmából D. dr. Kapler Hermann, elnök, meghívott, 
hogy itteni látogatását a tavasz fo lyamán Berlinben hivatalosan viszonozzam. 

Természetesen én is fe lhasznál tam a kínálkozó alkalmakat a német egyházak-
kal, azok vezetőivel és egyéb szerveivel szemben táplált rokonszenvünk kifejezésére. így 
üdvözöltem a Német Evangél ikus Egyházi Nagygyűlést , amely ez évben Nürnberg falai 
között játszódott le. Hasonlóképen köszöntöttem az Evangél ikus Szövetséget coburgi 
gyűlései alkalmából . Részvétemet fejeztem ki a Német Evangél ikus Egyházi Bizottságnak 
D. dr. Duske, h. elnök, halála felett, az Evangél ikus Szövetségnek pedig elnöke, dr. 
Scholtz Hermann, elhalálozásakor. Felkerestem üdvözle temmel dr. Ti lemann oldenburgi 
egyházi elnököt 25 éves szolgálati jubileuma, dr. Conzet, az Evangél ikus Szövetség el-
nökévé való megválasztása és lie. Heckel Tivadart, theológiai tiszteletbeli doktori kitün-
tetése alkalmából . 

Kapcsolatok a világ lutheranizmusával. 

Természetesen szoros összeköttetést tartottam fenn DD. Morehead Alfréddel, a 
Lutheránus Világgyülés végrehajtóbizottságának e lnökével . Az ő kezdeményezése alap-
ján kértem fel a püspököket, hogy, mint a vi lággyűlésen képviselt evangél ikus egyházak 
mindenikében, egyházunkban is történjék a március 2-iki istentisztelet keretében meg-
emlékezés az oroszországi vallásüldözésről. 
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A Lutheránus Világgyűlés hazai külön bizottságát e lnökletem mellett, a következő 6 . 
tagokból vélem megalakítandónak: D. Kapi Béla, D. D. Raffay Sándor, D. dr. Pröhle Ká-
roly, dr. Tomcsányi Vilmos Pál, dr. Gaudy László és Kuthy Dezső Kérem ennek szíves 
jóváhagyó tudomásul vételét. 

A világgyűlés végrehajtóbizottságának elnöke útján az amerikai testvérek 500 dol-
lár adománnyal örvendeztettek meg, amelynek felosztása az adományozásnál kikötött 
intenció értelmében történt és abban, kisebb összegű ösztöndíjaktól és egyéb személyi 
segélyektől eltekintve, különböző szeretetintézmények részesedtek. 

D. D. Morehead elnökkel fe lvettem az összeköttetést Délamerikában élő híveink 
gondozásba vétele ügyében. Erről a még kezdetleges s tádiumban levő ügyről, remélem, 
jövő évi jelentésemben tehetek érdemleges bejelentést. Egyelőre csak annyit, hogy mon-
tevideoi híveink részére vallásos nyomtatványokat küldöttem. 

Az Általános Lutheri Evangélikus Konferencia szűkebb bizottságának a mult év 
novemberében Dresdenben megtartott ülésén résztvett D. D. Raffay Sándor, püspök, is 
A konferencia augsburgi ülésein és ünnepségein pedig, mint jelentésem más helyén már 
említettem, kívüle D. dr. Pröhle Károly, professzor, volt az egyetemes egyház képviselője. 

Kapcsolatok a világ protestantizmusával. 

A Nemzetközi Protestantizmust Védő és Előmozdító Szövetség ez évi gyűléseit 
Zürichben tartotta meg. A vezetőség megemlékezésül legutóbb Budapesten megtartott 
gyűléseire, a zürichi nyi lvános ünnepély bevezető előadását egyházunk egy vezetőférliá-
nak ajánlotta fel. Felkérésemre D. Geduly Henrik, püspök, igen tisztelt elnöktársam, vál-
lalta ezt a szerepet, amelynek, amint a svájci lapok rokonszenves híradásaiból is meg-
győződhettem, fényesen megfelelt . Az olaszországi protestantizmus érdekében előter-
jesztett javaslata határozaterőre emelkedett . Köszönet illeti őt, de kísérőtársát, dr. Gaudy 
László vallástanítási igazgatót is, utóbbit a zárt ülésen egyházunk helyzetéről tartott ér-
tékes előadásáért és azért is, hogy ő tájékoztatta jeles c ikkben belmissziói munkánkról a 
Nemzetközi Belmissziói és Diakóniai Szövetséget is. Itt emlékezem meg röviddel ezelőtt 
megjelent ,,A gyakorlati theológia vázlata" c ímű kötetéről, amely az első összefoglaló 
gyakorlati theológiai m ű irodalmunkban. 

Ennek a protestáns világszervezetnek elnöke, a budapesti napok alatt körünkben 
is nagy rokonszenvet aratott dr. Wyngaarden, a protestantizmus ügyének nagy veszte-
ségére elhúnyt. Haláláról őszinte részvéttel értesültem és annak mind a Szövetség vezető : 

ségével, mind pedig a gyászoló családdal szemben kifejezést adtam. 
Az új elnökre írásban megejtett szavazás eredményekép dr. Slotemciker de Bruine, 

v. holland munkaügyi miniszter, foglalta el az elnöki széket. A D. Pfannensti l l , svéd 
dómprépost, lemondásával megüresedett, másodelnöki székbe pedig dr. Tomcsányi Vil-
mos Pál, ny. igazságügyminisztert, egyetemes törvényszékünk bíráját, választotta meg 
a zürichi gyűlés. Abban a biztos meggyőződésben üdvözlöm őt, amint már a választás 
után írásban megtettem, ebből az alkalomból , erről a helyről is, hogy ebben a tisztség-
ben úgy fejti majd ki a világ protestantizmusának érdekében kiváló képességeit, hogy 
fokozni fogja azt a különös megbecsülést , amelynek egyházunk ebben a nagyfontosságú 
világszervezetben részese. Az Isten áldása legyen működésén. 

A Nemzetközi Belmissziói és Diakóniai Szövetségnek a fo lyó év márciusában 
Berlinben megtartott bizottsági ülésén való képviseletünkről, sajnos, n e m állt m ó d o m b a n 
gondoskodni. Az augusztusi, uppsalai bizottsági ülésen való képviseltetésünket azonban a 
D. D. Söderblom, érsek, által felajánlott költséghozzájárulás és vendégbarátság aránylag 
csekély költséggel lehetővé tette. Képviseletünket Wolf Lajos, lelkész, látta el, aki, mint 
svéd egyetemek egykori diákja, a svéd nyelvet bírja és svéd egyházi körökben nagy isme-
retséggel rendelkezik. A berlini központ kezdeményezésére foganatosított belmissziói 
adatgyűjtésünk eredményeit ő dolgozta fel. Lelkiismeretesen végzett munkájával egy-
házunknak jó szolgálatokat tett. 

A berlini központ gazdag belmissziói nyomtatványanyagot bocsát újabban rend-
szeresen rendelkezésünkre, amely a szövetségben tömörült, különböző nemzetbel i egy-
házak és belmissziói szervezetek munkájáról kimerítő tájékoztatást nyújt. A szövetség-
nek az oroszországi ínséges hittestvérek felsegélyezésére indított akcióját kisebb ado-
mány kiutalásával támogattam. 

Az Egyházi Segélyakciók Európai Központja a hazai közös protestáns segélyző-
bizottság útján 320 pengő adományt juttatott el hozzánk, amelyet, 500 pengőre kiegé-
szítve, a theológiai tanárok könyvkiadó alapjára fordítottunk. Ezenfelül két, egyenként 
600 svájci frankos, külföldre szóló ösztöndíjat nyújtott a központ, amelyek az adomá-
nyozó szel lemében egyenként 300 frankkal kiegészítve, kiadattak Rusznyák Ferenc 
Baselben és Kotyinszky Károly Erlangenben tovább tanuló lelkészjelölteknek. A központ 
újabb két 500 frankos, Baselhez kötött ösztöndíja, amely egyházunk részéről szintén 
kiegészítendő, olyan időben érkezett, amikor tanulmányaikat külföldön folytatni szán-

4* 
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6. dékozó theológusaink a külföldi egyetemekre már beiratkoztak. Ennek felhasználását 
illetőleg tárgyalások fo lynak a központtal. A közös protestáns segélyző-bizottság hatá-
rozatából a központ által nyújtott ösztöndíjak theológusoknak egész tanévre, lelkészek-
nek félévre adhatók ki. 

A dán egyháznak a központra való utalással megküldött 300 dán korona ado-
m á n y a két nyugalmazott lelkész és két le lkészözvegy között került az adományozó inten-
ciói szerint felosztásra. 

Kapcsolatok az ökumenikus világmozgalmakkal. 

A Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszövetségének magyar osztálya többízben 
tartott az év fo lyamán választmányi és egy ízben közgyűlést. A magyar osztályban egy-
házunknak tíz tagsági hely jut, miért is az addigi létszámot néhány új tag benevezésé-
vel ki kellett egészítenünk. Részben régi jogon, részben az általam foganatosított újabb 
benevezés alapján, amelyet illetőleg a főt isztelendő egyetemes közgyűlés jóváhagyását 
kérem, egyházunk képviselete rajtam kívül a következőkből áll: D. Geduly Henrik, her-
ceg Hohenlohe Egon Károly, dr. l3áró Kaas Albert, D. Kapi Béla, dr. Pékár Gyula, dr. 
báró Podmaniczky Pál, D. dr. Prőhle Károly, dr. Prőhle Vilmos, D. D. Raf fay Sándor, 
aki egyébként D. dr. Ravasz László püspökkel évenként váltakozó megosztással a magyar 
osztálynak elnöke. 

A magyar osztálynak a fo lyó évi október hó első napjaiban Grazban lefolyt, regio-
nális konferencián résztvett képviseletében részünkről dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész 
és Blatniczky Pál főesperes foglaltak helyet, akiket buzgó és eredményes munkájukért 
egyházunk köszönete méltán megillet. 

A szövetség lelkészelnökét, Sir Dickinsont, az őt ért magas kitüntetés alkalmá-
ból a magyar osztály üdvözlő iratban köszöntötte, amelyet én is el láttam aláírásommal. 

Ezek bejelentésével kapcsolatban kívánok megemlékezni a rendkívül értékes mun-
kásságról, amelyet dr. Boér Elek, a magyar osztály főtitkára az ügy érdekében, az egye-
temes közgyűléstől nyert megbízás alapján, egyházunk nevében is kifejt. 

A Hit és Szervezet v i lágmozgalmának nagybizottságában dr. báró Kaas Albert pro-
fesszor sajnálatos l emondása következtében megüresedett póttagsági helyre D. dr. Prőhle 
Károly professzort hoztam javaslatba. Ő ugyanis évek óta buzgón és eredményesen vesz 
részt ennek a v i lágmozgalomnak a munkájában. Az i lynemű megbízatásra való kiváló 
a lkalmasságának bizonysága az is, hogy a dr. Stange professzor vezetése alatt álló apologe-
tikai szeminárium helmstetti konferenciáján felkérésre ez évben már másodízben tartott 
előadásokat. 

A Gyámintézet és a Misszióegyesület külföldi vonatkozású munkája. 

Külföldi összeköttetésekről szólva, n e m h a g y h a t o m említés nélkül a Gyáminté-
zet és a Misszióegyesület ezirányú, jelentős munkáját . 

A Gyámintézet képviseletében a Gusztáv Adolf Egylet ezicíei stuttgarti közgyűlé-
sén és azzal kapcsolatos ünnepségein résztvett a Gyámintézet mindkét elnöke. Báró 
Feilitzsch Berthold üdvözlő-beszédet mondott , Ziermann Lajos pedig ezen útja alkalmá-
ból prédikált, érintkezést keresett a Lutherischer Gotteskasten vezetőségével és nemzeti 
ügyünknek is hasznos szolgálatokat tett. 

A Gusztáv Adolf Egylet erre az évre is kiutalta az évek óta juttatott 6.000 márka 
adományt , amelynek felét a Gyámintézet osztja szét, fe le pedig az egyetemes egyház út-
ján fordíttatik a diaszpora-gondozás céljaira. Ezért a tekintélyes adományért a Gusztáv 
Adolf Egyletet egyházunk őszinte hálája illeti. 

A Gusztáv Adolf Egylet kiváló e lnöke D. D. Rendtorff Ferenc titkos tanácsos, 
nemrég ünnepelte 70. születésnapját. N e m mulasztottam el őt az egyetemes egyház ne-
vében melegen üdvözölni. Hasonlóképen kifejezést adtam vele szemben egyházunk nagy-
rabecsülésének és szeretetének a soproni theológiai fakultás székháza felavatásának ün-
nepén, ahol ő is jelen volt. A Gyámintézet vendégeként ugyanis többnapos látogatást 
tett Sopronban és környékén, megje lenve a dunántúli egyházkerület Sopronban lefolyt 
közgyűlésén és az azzal kapcsolatban rendezett egyházkerületi tanítóegyesületi gyűlésen 
is. Ö volt ugyanott az ágostai hitvallás jubi leumának szentelt istentisztelet és egy gyer-
mekistentisztelet prédikátora. Igen nagy jelentőséget tulajdonítok egyik beszédében fog-
lalt azon megál lapításának, hogy személyes b e n y o m á s o k o n alapuló meggyőződése sze-
rint Magyarországon van a legtöbb joga a német nemzeti kisebbségnek és itt szereti az 
legjobban a hazáját. 

A Misszióegyesület két vál lalkozásával mozdította elő ez évben a külföldi kapcso-
latok ápolásának az ügyét a maga elé tűzött célnak, a külmisszió iránti érzék felkeltésé-
nek és a külmisszió támogatásának a szolgálatával párhuzamosan. A nyár fo lyamán a 
már kétízben hazánkban járt , bennszülött , ind, evangél ikus prédikátort, Sadhu John 
Nelson Christanandát, látta — az egyetemes egyház anyagi támogatásával — vendégül, 
aki gazdag útiprogrammja keretében az ország különböző részein lévő gyülekezeteket 
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látogatta meg és erőteljes igehirdetésével, amikor barátokat szerzett a külmisszió ügyének, 6. 
egyben maradandó hatást gyakorolt híveink hitéletének elmélyítésére is. Az ősz folya-
mán pedig Handmann, a lipcsei misszió felügyelője járta be a Misszióegyesület vendé-
geként egyházközségeink egy részét, prédikációival és előadásaival fejlesztve és erősítve 
gyülekezeteinkben a külmisszió iránti érzéket és szorosabbra fűzve a lipcsei misszióval 
régtől fogva fennál ló kötelékeket. Az év elején D. Saul, osztrák esperes, a gallneukircheni 
diakonissza-intézet igazgatója járt körünkben és tartott nagy érdeklődést keltő előadást. 

Vegyes külföldi vonatkozású intézkedések. 

Jelentésem ennek a részének a teljessége érdekében megeml í tem még, hogy a ke-
resztyén egyházak nemzetközi kézikönyve szerkesztőségének rendelkezésére bocsátot-
tam az egyházunkra vonatkozó anyagot, D. Reu amerikai professzornak az ágostai hit-
vallásról készülő művéhez szolgáltattam magyar vonatkozású adatokat, két külföldi tör-
ténetírónak pedig egyházunk múltjáról és jelenéről nyújtottam tájékoztatást. A witten-
bergi hívek használatára ezidén is ajándékoztunk egy hektoliter úrvacsorai bort, a witten-
bergi Luther-Múzeumnak megküldöttem Luther kiskátéjának jubileumi kiadását. Laiti-
nen Toivo finn segédlelkészt, aki egy esztendőn át fakultásunk hallgatója és Theológus 
Otthonunk lakója volt, magyar vallásos ajándékkönyvekkel bocsátottam útjára, a francia 
árvízkárosult protestáns gyülekezeteknek adományt utalványoztam, egyházunk és nemze-
tünk egy német barátjának hazánkról és egyházunkról diapozitív sorozatot kölcsönöztet-
tem, amelynek felhasználásával rólunk több helyen előadássorozatot tartott, néhány köz-
egyházi érdeket szolgáló külföldi utat pedig némi segélyösszeggel támogattam. 

Megjegyzem végül, hogy külföldi egyesületek tagdíja és az egyetemes egyház já-
ratta külföldi lapanyag előfizetési díja, mint amely szükségletnek az összegszerűsége egye-
temes felügyelői működése in tartama alatt már tisztázódott és megállapodott , beillesz-
tetett a jövő évi költségvetés rendes tételei közé. 

Az előadottakból nyi lvánvaló, hogy a külföldi összeköttetések fenntartásának 
munkakomplexuma, amelyet D. D. Raf fay Sándor püspöknek azok viteléről való l emon 
dása következtében az egyetemes közgyűlés fe ladatkörömbe utalt, szervesen beilleszke-
dett a központi ügyvitelbe. 

Ennek a murikaágnak felette nagy fontosságot tulajdonítok és a külföldi testvé-
rekkel való kapcsolat ápolásától továbbra is egyházunk erkölcsi javakban való gazdago-
dását remélem. 

Egyházunk belélete. 

Amikor rátérek az egyházunk beléletét illető bejelentésekre, elsősorban is annak 
a szívem szerint való kötelességnek kell eleget tennem, hogy nagy örömmel megemlé-
kezem • -íí 

dr. Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkárnak 
a dunáninneni egyházkerület fe lügyelőjévé történt megválasztásáról és ebbe a tisztségbe 
való beiktatásáról. A Balassagyarmaton végbement beiktatáson én is résztvettem, meleg-
hangú üdvözlőbeszédben juttatva kifejezésre vele szemben az egyetemes egyháznak meg-
választása felett érzett őszinte örömét, személyébe helyezett bizalmát és működésétől gaz-
dag eredményeket váró reménységét. Magam egyénileg is rendkívüli nyereségnek ítélem 
ennek a kiváló férf iúnak i lyen minőségben való fontos szerephez jutását egyházunk éle-
tében és örömmel látom vele gyarapodni közvetlen munkatársa im táborát. Erről a hely-
ről is b izalommal és szeretettel üdvöz löm és minden munkájára Isten gazdag ál-
dását kérem. 

Dr. Zelenka Lajos felsőházi tagsága. 
Itt kíván megemlítést, hogy a fe l sőházban a lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerü-

leti fe lügyelő fájdalmas elvesztése következtében megüresedett helyre egyházunk képvi-
seletében dr. Zelenka Lajos, a tiszai egyházkerület felügyelője, hivatott be. Azt a nagy 
buzgóságot és határtalan ügyszeretetet, amely kiváltképen jellemzi egész közegyházi mun-
kásságát, beleviszi ennek az új tisztségnek a munkájába is. Felsőházi tagságát értékes 
felszólalással kezdte meg. Bizonyos vagyok a felől, hogy ezirányú ténykedése is szép 
eredményeket érlel egyházunk és a nemzeti köz javára. Adjon neki az Isten erőt és ki-
tartást. 

A zsinatelőkészítés 
munkája előrehaladt. Az albizottságok a nagybizottság megállapította elvek és elvi jelen-
tőségű határozatok f igyelembevételével átdolgozták és a nagybizottság elé terjesztették 
munkálataikat. Most az anyag egyeztetése, nagybizottsági letárgyalása és a munkálatok 
kinyomatása van még hátra. 

A katonai egyház ügyében kiküldött bizottság, amelybe a m. kir. honvédelmi mi-
niszter a vitéz nagymegyeri Raies Károly altábornagy, főgondnok nyugalombavonulásá-
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6. val megüresedett helyre Horváth László tábornokot, mint új főgondnokot küldötte ki, 
legutóbbi üléséből törvényjavaslat-tervezetet terjesztett a református zsinat elé és küldött 
meg nekünk is. Az ügy közgyűlésünk asztalán fekszik. 

A református zsinat pedig átküldte hasonló állásfoglalásra a protestáns tudomá-
nyosság és irodalom érdekében meghozott határozatát. 

Az egyetemes törvényszék 
egyízben ülésezett, mégpedig 1930. évi február hó 28-án. Foglalkozott a pápai lelkész-
választásnak dr. Hof fner Sándor által képviselt felperesek panasza alapján Schöck 
Gyula lelkész, megválasztásának megsemmisí tése iránt indított peres ügyével és a dunán-
túli egyházkerületi törvényszéknek a győri egyházmegye i törvényszék 1. fokú ítéletét 
he lybenhagyó II. fokú ítéletét helybenhagyta, a felpereseket elmarasztalva a költségek-
ben. — Dr. Varsányi Mátyás budai lelkész ellen Krivoss Árpád és társai, valamint a bá-
nyai egyházkerület fegyelmi vá lasztmányának panasza alapján foganatba tett fegyelmi 
ügyben, a budapesti egyházmegyei törvényszéki e lnökség által előterjesztett bíróküldési 
kérelemnek helytadva, idevonatkozó végzésével az ügy e lsőfokú elbírálására a győri 
egyházmegyei , m á s o d f o k o n való elbírálására pedig a dunántúli egyházkerületi törvény-
széket delegálta. 

Bizottságok munkája. 

A mult évi egyetemes közgyűlés által az egyházkerületekre eső közigazgatási ál-
lamsegély elosztási kulcsának megállapítása tárgyában kiküldött bizottság, valamint a 
közalap ügyét is tárgyalásainak anyagába bevont adóalapi bizottság munkájáról és hatá-
rozatairól egyetemes közgyűlésünk tárgysorozatának ezekkel a kérdésekkel foglalkozó 
pontjaival kapcsolatban számolunk be. Kötelességemnek i smerem azonban már ehelyütt 
hálával emlékezni meg Hanzmann Károly le lkésznek ezekben az ügyekben kifejtett, 
nagy fáradságot igénylő, pontos, lelkiismeretes és eredményes munkájáról , amely méltán 
tarthat számot az egyetemes közgyűlés elismerésére. 

Ugyancsak ő volt szíves elvégezni azt a nagy körültekintést igénylő munkát is, 
amely a mult évi egyetemes közgyűlésből tett felterjesztés alapján egyházunk részére a 
m. kir. népjóléti miniszter 4934/1930. Hk. s zámú leiratával kiutalt 50.000 pengő hadi-
kölcsönsegély igazságos felosztását előkészítette. 

Az egyetemes pénzügyi bizottság, amely az év elején megtartott ülésén az állam-
segély redukálása kérdésében hozott határozatot, tárgyalásainak anyagába bevonta a 
tanítóegyesület balatoni üdülőházára felvenni szándékolt kölcsönének ügyét is. Ebben a 
tárgyban a bizottság azt a határozatot hozta, hogy mindaddig, amíg a tanítóegyesület a 
felvenni szándékolt kölcsön részletes feltételeit be nem jelenti, a kérdéssel érdemben 
n e m foglalkozhat. 

A nyudíjállamsegélyügyi bizottság, amelyet a mult évi egyetemes közgyűlés alakí-
tott, átvette a reá ruházott feladatkört és több ülést tartott. A rendkívüli segélyekre rendel-
kezésre tartott összegből az á l lamsegélyben részesülők egész á l lományának két ízben, és 
pedig húsvétkor és a reformáció emléknapja alkalmából , az általuk élvezett egy-egy havi 
összegnek megfe le lő rendkívüli segélyt folyósított, ami az általuk élvezett összeg mintegy 
17%-ának felel meg és ezen kívül is egyeseket különös méltánylást érdemlő helyzetük-
ben rendkívüli segélyben részesített. A bizottságnak egy fontos, az a lkotmány- és jog-
ügyi, valamint a nyugdíjintézeti bizottsággal közös határozata egyetemes közgyűlésün-
kön külön is tárgyalás alá kerül, azzal tehát itt n e m foglalkozom. Csak annak bejelen-
tésére szorítkozom még, hogy az egyébként teljesen elegendő taglétszámú bizottságba, 
mint az ügy jogi szakértőjét, dr. Mikler Károly ny. jogakadémiai dékán-tanár, egyház-
megyei felügyelőt is tagul bevontam. Ő készítette ugyanis elő a régi nyugdíjintézet likvi-
dálásának és az új nyugdíjintézet felépítésének jogi részét. Anyagismeretét és kiváló jogi 
felkészültségét, amelyet lekötelező módon nagy készséggel bocsát minden kérdésben egy-
házunk rendelkezésére, ez a bizottság sem nélkülözheti . Kérem azért intézkedésem szí-
ves, jóváhagyó tudomásulvételét . 

Az egyetemes székház I. emeleti tanácsterme a báró Podmaniczky Géza és hitvese 
szül, gróf Degenfe ld-Schomberg Berta könyvtára számára igénybevétetvén, kisebb bi-
zottságok céljaira a székház istentiszteleti helyiségének a sekrestyéjét alakíttattam át 
tanácsteremmé, míg a nagyobb létszámú bizottsági ülések az istentiszteleti helyiségben 
tartatnak meg. 

Kegyeleti ügyek. 

A Gyóni Géza hamvainak hazaszáll í tása ügyében való közbenjárást a jelenlegi 
gazdasági viszonyok között annak eredményessége érdekében a lkalmasabb időre kellett 
halasztanom. 

A Sánthci Károly síremléke ügyében megindult akciót illetőleg azonban jelentős 
eredményekről számolhatok be. Ugyanis, habár D. Kapi Béla püspök, közlése szerint, 
akit, mint egyházunk e nagy fiának egykoron illetékes püspökét és személyes barátját, 
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a síremlék-ügy intézésére felkértem, a dunántúli egyházkerület és annak hívei, egyéb 6. 
kegyeletes kötelezettségeik teljesítése már megtörténvén, csak ezután hozzák meg erre a 
célra a maguk szívesen nyújtott áldozatát, Szuchovszky Gyula vallástanárnak a „Jöjje-
tek énhozzám" című egyházi lapban megindított gyűjtése és többi egyházi lapjaink ez-
irányú buzgólkodása révén, ideszámítva az e lhúnyt családjának 1.000 pengős adomá-
nyát is, már 2.565 54 pengő összeg áll rendelkezésre. Remélem, hogy ily m ó d o n a nagy 
férfiú emlékéhez méltó síremlék felállítása közelesen megvalósí tható lesz. 

A budapesti tabáni temető kiürítésének tervéről értesülve, fe lh ívtam a budai 
egyházközség elnökségének a f igyelmét Bauhofer György egykori budai lelkésznek, az 
áldottemlékű Mária Dorottya királyi hercegasszony kedvelt papjának ,a temetőben 
nyugvó hamvaira, amelyeknek méltó elhelyezéséről a temető kiürítése esetén gondos-
kodnunk, kegyelet parancsolta kötelesség. 

Ideiktatom, hogy Auguszta királyi hercegasszonynak kifejeztem az egyetemes 
egyház részvétét Édesatyja Őfenségének halála felett, amit a fenséges asszony magas 
köszönetére méltatott. 

Őszinte hálával jelentem, hogy néhai báró Solymosy Lajos, egyetemes felügyelő, 
családja az e lhunytnak egy jól sikerült portréjával egészítette ki egyetemes felügyelőink 
arcképcsarnokát. Äz egyetemes felügyelői irodában nyert elhelyezést az a protrémásolat 
is, amelyet néhai báró Baldácsy Antalnak az alapítvány birtokában lévő képéről készít-
tettem. Méltónak találtam ugyanis, hogy egyházunk e nagy jóltevőjének a képmása ily 
módon megörökíttessék. 

Kegyeletes érzésének szép jelét adta Nógrád és Hont közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegyék törvényhatósági bizottsága azáltal, hogy néhai ócsai Balogh Pé-
ter, egykori egyetemes felügyelő, nógrádi másodal ispán, hamvai új sírba helyezésének 
és az azok felett állított síremlék felál l í tásának költségeihez 1.000 pengő hozzájárulást 
nyújtott. Ezért a tekintélyes összegű adományért e helyről is hálás köszönetet mondok. 

Néhány kegyeletes aktusról kell m é g beszámolnom. A dunáninneni egyházkerü-
let e lhúnyt felügyelőjének,, lándori dr. Kéler Zoltánnak emlékére gyászistentiszteletet 
tartott, amelyen az egyetemes egyházat küldöttség élén képviseltem. 

A soproni egyházközség Sopronban emléktáblán örökítette meg Kis János költő-
szuperintendens, emlékét. Másirányú elfoglaltság, sajnos, megakadályozott az ünnepé-
lyen való részvételben. Résztvehettem azonban a Luther-Társaságnak Szász Károly, re-
formátus püspök, emlékére rendezett nagyhatású ünnepi ülésén. 

Ügy vélem, hiányos volna jelentésemnek ez a része, ha meg n e m emlékezném ar-
ról, hogy I. Ferenc József, nagy királyunk, születésének századik évfordulója erre az esz-
tendőre esett. Az ő uralkodásának idején hata lmas lendületet vett hazánk fejlődése. 
Méltó, hogy a századforduló alkalmából egy kegyeletes gondolattal áldozzunk emlékének. 

! , Hivány-ügyi bejelentések. 

Még az 1925. évi egyetemes közgyűléstől nyert és a multévi egyetemes közgyűlés 
által megállapított egyetemes felügyelői irodai ügyrendben megismételt megbízás alap-
ján D. Geduly Henrik, püspök, e lnöktársammal együtt kiadtuk Kuthy Dezső végleges, 
formális hiványát. Ugyancsak kiadtuk Vidovszky Kálmánnak, a Luther-Otthon igazga-
tó jának meghívólevelét is. 

A báró Podmaniczky Géza és hitvese, szül.gróf Degenfeld-Schomberg Berta könyvtárá-
ról a megbízott könyvtáros, dr. Scholtz Oszkár, egyetemes levéltáros, külön jelentésben 
számol be. 

Ebben az összefüggésben csak a következőket k ívánom megemlíteni: 
A könyvtár részére beszereztem néhai báró Podmaniczky Gézáné, szül. gróf De-

genfeld-Schomberg Berta fényképét, amely a nagyasszonyt a könyvtárban, íróasztalánál 
dolgozva, ábrázolja. 

Az egyetemes székháznak a könyvtár befogadására szolgáló helyiségei némi át-
alakításon mentek keresztül, viszont a Luther-könyvtár és múzeumnak ezzel kapcsolat-
ban más helyiségekbe való átköltöztetése azoknak a helyiségeknek átalakítását tette 
szükségessé. Ez utóbbi költségeinek fedezésére a Luther-könyvtár és m ú z e u m részére az 
egyetemes közgyűlés jóváhagyásának reményében 3.981 80 pengő kamatmentes köl-
csönt nyújtottam, amely a Luther-könyvtár és m ú z e u m évi 1.000 pengő egyetemes egy-
házi segélyében nyerhet négy éven át fedezetet. 

A tetemes költségekhez — nehogy a multévi egyetemes közgyűlés által előirány-
zott összeget túl kelljen lépnünk, — hozzájárulást kértem a könyvtárgyüjtő nagyasszony 
családjának a tagjaitól. Ennek az akciónak a során D. báró Prónay Dezső, tb. egyete-
mes felügyelő, 2.000, báró Harkányi János 1.000, Patay Tiborné 200, Lyka D ö m e 200, 
báró Prónay Róza 100 és báró Prónay Zsozi 100 pengőt adományoztak. Egy kifejezett 
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f). kívánságra meg nem nevezhető forrásból egyházi kultűrcélokra kezeimhez befolyt 3.000 
pengő adományt ugyancsak a könyvtár költségeinek részben való fedezésére fordítot-
tam. Bizonnyal a főtisztelendő egyetemes közgyűlés helyeslésével és hozzájárulásával 
mondhatok a nagylelkű adományozóknak tekintélyes adományaikért ezúttal is őszinte, 
hálás köszönetet. A befolyt adományok terhére a könyvtár átvétele, átszállítása, beren-
dezése és rendezése körül kifejtett fáradozásainak honoráriuma c ímén dr. Scholtz Osz-
kár egyetemes levéltárosnak 1.000 pengőt f izettem ki. A nagy fizikai fáradságot is igé-
nyelt m u n k a erkölcsi jutalma az elért szép eredmény. 

A lelkészképzés 
kérdéskomplexumával összefüggő bejelentéseimhez érkezve, csak a legnagyobb örömmel 
számolhatok be arról, hogy 

a theológiai fakultás 
székházának építkezése befejezést nyert és a célhoz méltó, érdekeinek megfele lő épület 
október hó végén Magyarország Kormányzójának jelenlétében felavattatott és rendelte-
tésének átadatott. A fe lavató beszédet gróf Ktebelsberg Kunó, m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi miniszter, mondotta, az ünnepséget megelőző istentiszteleten pedig D. Geduly 
Henrik, püspök, igen tisztelt elnöktársam, hivatalos akadályoztatása miatt, a hittudo-
mányi kar reám bízván az istentisztelet fungensének kijelölését, felkérésemre D. Kapi 
Béla, püspök, prédikált. N e k e m is a l k a l m a m nyílott a lé lekemelő ünnepség keretében 
az egyetemes egyház nevében felszólalni és szavakba önteni az egyetemes egyház öröméi 
és háláját évtizedes törekvéseinknek a fakul íás i székház felavatásával bekövetkezett si-
kerre jutása felett. 

Mint kedves momentumot , meg szeretném itt örökíteni a történelem számára, 
hogy vitéz nagybányai Horthy Miklós, kormányzó , úr Őfőméltósága soproni templo-
munkban felkereste és meghatva mutatta azt a helyet, ahol, mint soproni diák, ült. 

Amint már elnöki megnyitóbeszédeinben is kiemeltem, a fakultás székháza fel-
építésének a tényében országunk jelenlegi, súlyos gazdasági viszonyai között az állam-
nak a felekezetek között való egyenlőség és viszonosság elvének gyakorlati megvalósí-
tására irányuló törekvését látom és azt b izodalmas reménységgel üdvözlöm. 

A fakultás fe lavatásának ünnepélyét tanévmegnyitó közgyűlés követte, amelynek 
keretében dr. Deák János, egyetemi tanár, tartalmas székfoglaló beszéd kíséretében vette 
át a dékáni tisztséget. 

A dékánváltozás a lkalmából szívélyes hangú irat váltásom volt mind a lelépő dé-
kánnal, dr. Kiss Jenő professzorral, mind pedig hivatali utódjával. Itt is megismét lem azt, 
amit írásban már a lka lmam nyílott kifejezésre juttatni, hogy dr. Kiss Jenővél dékáni 
minőségében való együt tmunkálkodásom egyetemes felügyelői működésemnek kedves 
emléke marad, mert részéről messzemenő megértést, szíves e lőzékenységet és feltétlen 
egyházszeretetet tapasztaltam. Dr. Deák János professzort pedig annál is inkább biza-
lommal köszönthettem új minőségében, mert vele való eddigi többszörös, hivatalos és 
egyéni érintkezéseim meggyőztek arról, hogy gyakorlati érzékkel is megáldott férfiú, 
akinek a Theológus Otthon i f júságának egy részével évek óta rendezett, ez évben is 
megismételt , belmissziói körútjai az egyházépítés ügyének jó szolgálatokat tesznek. 

A fakultás tanári karában is változás állott be. Kiváló egyháztörténészünk, D. 
Payr Sándor, akit tb. doktori kitüntetése alkalmából Stráner Vilmos professzor-társával 
együtt írásban üdvözöltem, előrehaladott korára és megrongált egészségi állapotára való 
tekintettel megvált a katedrától. Nyuga lomba vonulásának alkalmát természetesen fel-
használtam arra, hogy meleghangú üdvözlő sorokkal keressem fel. Megnyugvásunkra 
szolgálhat, hogy történetírói munkásságát a megérdemelt nyuga lomban is folytatja. Le-
gyen övé az egyetemes egyház hálás el ismerése m u n k á s életének eddigi alkotásaiért és 
adjon neki az Isten erőt, hogy még soká munkálkodhassék és gyarapíthassa értékes al-
kotásokkal a magyar evangél ikus történetírást. 

Helyébe a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Wiczián Dezső vallástanárt 
állította előadói minőségben. A fiatal tudós, akit s u m m a cum laude avattak a tanévmeg-
nyitó közgyűlés keretében a fakultás első doktorává, két esztendőt töltött a berlini egye-
temen. Ez idő alatt egyetemes egyházunknak is értékes szolgálatokat teljesített a ham-
burgi kikötő magyar kivándorlóinak lelki gondozása terén, németországi stipendiu-
maink ügyében való fáradozásaival és a német egyház-szövetség központi hivatalának 
végzett fordítói munkákkal . Működése elé várakozással tekinthetünk. 

A theológiai vizsgákon az egyetemes egyház képviseletét ezidén is egyházunk püs-
pökei voltak szívesek ellátni, még pedig megál lapodásuk alapján nem szolgálatuk ideje 
szerint évenként váltakozó sorrendben, h a n e m a felmerült vizsgaterminusok szerint ará-
nyosan, váltakozó beosztással. A kisebb jelentőségű és kevesebb időt igénylő vizsgákon 
való képviseletet D. Kapi Béla, püspök, soronkívül is vállalta. Kár, hogy a vizsgálatok 
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sok részletben tartatnak a szabályzat szerint, ami az egyetemes egyháznak azokon való 6. 
képviseletét nagyban megnehezíti . 

D. Geduly Henrik, püspök, kifejezett kívánságára örömmel jelentem be, hogy 
a vizsgákon való részvételével kapcsolatban tett hivatalos jelentésében a következők 
foglaltatnak : 

„Élénk f igyelemmel kísértem úgy a szigorlatokat, mint az alapvizsgálatokat és 
úgy a m a g a m személyes, mint püspöktársaimnak ve lem közölt tapasztalatai alapján 
nemcsak megnyugvással , de a legnagyobb elismeréssel számolhatok be arról, hogy a fa-
kultás a tudományos képzés tekintetében hozzáfűzött várakozásokat teljes mértékben ki-
elégítette. A hallgatók felkészültsége mindazon ismeretanyag tekintetében, amelynek 
készségéről bizonyságot kellett adniok, minden tekintetben megfelelt a várakozásoknak, 
nagyban és egészben az i fjúság komoly, tudományos munkásságát és ami talán még en-
nél is jelentékenyebb, benső hitéleti e lmélyedését igazolta és a legszebb reményekre jo-
gosít a jövendő evangélikus lelkészi generáció tudományos felkészültsége tekintetében. 
Jól esett ha l lanom s jól esik arról ez a lka lommal Méltóságodnak is jelentést tennem, 
hogy a fakultás tanári kara ismételten a legélénkebb és leghatározottabb formában nyúj-
tott kezességet aziránt, hogy, habár a régi theológiai intézetek egyházi jogi helyzeté-
vel szemben az állapot erős változást mutat, lé lekben és szellemi működésük irányában, 
valamint személyes bizonyságtételek formájában a fakultás tanárai egyről-egyre a leg-
közvetlenebb kapcsolatban, összeforrottságban és lelki obedienciában érzik magukat ma-
gyarhoni evang. egyházunkkal és tanúbizonyságát adják annak, hogy, noha a kezeikre 
bízott intézmény állami jellegű, de az azt betöltő egész szel lem hű visszacsendülése az 
evang. hithűségnek és buzgóságnak." 

A fakultás tanári karának a multévi egyetemes közgyűlés határozatával kapcsolat-
ban diplomanosztrifikálási ügyben tett javaslata mai egyetemes közgyűlésünk tárgyalá-
sainak anyagához tartozik. 

A theológiai fakultási kar által rendezett nagyszabású theológiai konferenciáról 
és az arról megjelent értékes emlékkönyvről , valamint D. dr. Pröhle Károly külföldi 
összeköttetések terén teljesített szolgálatairól már jelentésem más helyén megemlékez-
vén, itt dr. Karner Károly, professzor, irodalmi munkásságát szeretném kiemelni , to-
vábbá D. Kovács Sándor irodalmi és missziói tevékenységét, valamint dr. báró Podma-
niczky Pál buzgólkodását a belmisszió munkájában, a Missziói Lapok szerkesztésében 
és fáradhatatlan buzgalmát, amellyel a nyár fo lyamán a Misszióegyesület ind prédiká-
tor vendégét az ország több gyülekezetébe elkísérte és beszédeit tolmácsolta. 

Dícsérőleg említem még, hogy az „Eminaus felé" c ímű theológus folyóirat kiadta 
Luther nagykátéjának első magyar fordítását. Ennek költségeire, az egyetemes egyház 
erkölcsi méltánylását is kifejezésre juttatandó, utólag némi segélyt fttalványoztam. 

Theologusok Otthona. 

A Theologusok Otthonának ügyére, miután azzal úgyis módjában lesz a főtiszte-
lendő egyetemes közgyűlésnek bővebben foglalkoznia, e helyütt n e m akarok részlete-
sebben kitérni. Csak annak megemlítésére szorítkozom, hogy az Otthon pincéjében saj-
nálatos módon talajvíz tört fel, ami az épület egy részének alagcsövezését tette szüksé-
gessé és ezáltal mintegy 4.000 pengő költségtöbbletet okozott. 

Az építkezés befejezése után kiutaltam a soproni árvaháznak azt az 1928. évi 
egyetemes közgyűlési megnyi tóbeszédemben javasolt 1.000 pengőt, amely kifejezni hi-
vatott az egyetemes egyház háláját az árvaházzal szemben azért, hogy az otthon létesí-
tése előtt hajléktalan theológusokat födele alá fogadta. 

Külföldi ösztöndíjak. 

A tanulmányaikat külföldön folytató theologusok, illetve segédlelkészek száma, 
amint azt tanulmányi segélyért benyújtott kérvényeikből megál lapíthatom, 12. Ezek 
mindenikének folyósítottam tanulmányi segélyt, összesen mintegy 3.000 pengőt. Az Egy-
házi Segélyakciók Európai Központjától, mint jelentésem más helyén már említettem, 
ketten kaptak egyenként 600 svájci frank ösztöndíjat, a Gusztáv Adolf Egylet tudtom-
mal 6 i f júnak ad szemeszterenkint összesen mintegy 1.600 márka segélyt. Egy segédlel-
kész a berlini Collegium Hungaricumban talált immár második esztendőre állami ösztön-
díjas helyen elhelyezkedést, egy másik pedig Finnországba ment. 

Külföldi ösztöndíjaink kérdésében folytattam az előbbi években megindított el-
járást. Sajnos, azok sorából ezidőszerint csak egyre vonatkozólag látszik számottevő, po-
zitív eredmény biztosíthatónak. A németországi inf láció ugyanis a st ipendiumok tőkéit 
teljesen devalválta, a felértékelés pedig általában alig ígér némi eredményt. Eddig nagy 
jóindulat nyilvánul meg ez üggyel kapcsolatban velünk szemben és jóleső érzéssel álla-
pítom meg, hogy az illetékes körök egyértelműen szívesen vennék fakultásaikhoz fűző-
dött, régi kapcsolataink felújítását. 

5 
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6. A lelkészvizsgálatok ügye. 

Az egyetemes lelkész vizsgáló bizottság 1929. évi november hó 13-iki ülésében 
Lágler Béla és Topscher Zoltán, 1930. évi február hó 28-iki ülésében dr. Holló Árpád és 
Kalavszky Kálmán tett vizsgálatot, november hó 19-iki ülésében pedig: Bauer Béla, Fü-
löp Dezső, Friedrich Lajos, Gáspár László, Ret tmann Farkas, Matuz Pál, Kósa Pál, 
Gubcsó András, Schrauf Endre, Lukácsy Dezső, Szalay Sándor, Rezessy Zoltán. Pröhle 
Irén ugyanebben az ülésben vallástanárrá képesíttetett. 

Elkészíttettem a lelkészvizsgálatot tett lelkészjelöltek anyakönyvét és a lelkészi 
oklevél űrlapját. Az anyakönyvet az egyetemes felügyelői irodában őriztetem. 

A lelkészképző szeminárium 
felállítására vonatkozó egyetemes közgyűlési határozat, sajnos, ezidén sem volt végre-
hajtható. Amint ugyanis jelentésem más he lyén megemlítettem, államsegélyeink reduk-
ciója abba a helyzetbe kényszerítette a pénzügyi bizottságot, hogy a hiány pótlására a 
szeminárium céljaira utalványozott 16.000 pengő ál lamsegélyt vegye igénybe a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter hozzájárulásával. A miniszter a segélyt már n e m is a 
szeminárium nevére utalványozza. A szeminár ium feláll ításának ez okból való, kény-
szerű elhalasztásáról D. D. Raffay Sándor püspököt, mint aki a szeminárium feláll ítása 
nak előkészítését és annak igazgatását szíves volt vállalni, valamint a theológiai fakul-
tást is még az év elején értesítettem. 

Arra való tekintettel, hogy az á l lam jelenlegi pénzügyi helyzetében államsegé-
lyünk redukciójának a megszüntetésére és így a szeminárium fenntartására szóló állam-
segély fe lszabadulására nézetem szerint egyelőre nincs kilátásunk, számolnunk kell az 
adott helyzettel és az egyetemes közgyűlés szeminárium felállítására vonatkozó határo-
zatának végrehajtását alkalmasabb időre kell halasztanunk. A mai v iszonyok között, 
amikor költségvetésünk egyensúlyát csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudjuk fenntartani, 
bármilyen égető szükségletet is képezzen a szeminárium, annak létesítésére nézetem sze-
rint képtelenek vagyunk. Azt hiszem, az ügynek a legjobb szolgálatot akkor teszem, ha 
szembenézve a rideg valósággal, leplezetlenül odatárom azt a főtisztelendő egyetemes 
közgyűlés elé, nehogy hiú reménységekkel áltassuk magunkat és nehogy egy o lyan intéz-
ményt létesítsünk ma, amelynek nincs anyagi megalapozottsága, amelyet tehát ho lnap 
meg kell szüntetnünk, aminek következtében egy jobb sorsra érdemes ügy fiaskóval 
végződik. 

Ha a főtisztelendő egyetemes közgyűlés a szeminárium ügyének tárgyalása során 
netalán mégis megtalálná a kedvező megoldás módozatait , természetesen m a g a m len-
nék az, aki azt a legnagyobb örömmel üdvözölném, hiszen meggyőződésem, hogy a sze-
minárium le lkészképzésünk ügyének és vele egyházunk jövőjének nagy és értékes szol-
gálatokat tenne. 

A szemináriumi alap ezévi kamatait a tanulmányaikat kül fö ldön folytató theoló-
gusok tanulmányi segélyének részbeni fedezésére óhaj tom felhasználni , mely intézkedés-
hez annál is inkább remélem az egyetemes közgyűlés jóváhagyását , mivel a jövő évi költ-
ségvetésnek m a tárgyalandó tervezetében a jövő esztendőt, illetőleg a szóbanforgó kama-
tokkal kapcsolatban ugyani lyen rendelkezés foganatosítására irányuló javaslat foglal-
tatik. Ez a fe lhasználás egyébként a dolog természetéből is adódik, miután a külföldi ta-
nulmányi esztendő a szemináriumi évet pótolja. 

A miskolci jogakadémia 
tanárainak nagyarányú tudományos irodalmi munkásságát ebben a jelentésemben sem 
hagyhatom említetlenül. Az ágostai hitvallás négyszázados jubileuma alkalmából szer-
kesztésükben megjelent értékes emlékkönyvről már jelentésem más részében szóltam. 
De ezen az emlékkönyvön kívül is több o lyan művet termelt jogakadémiai tanáraink 
jeles felkészültsége és kiváló buzgósága, amelyek az evangél ikus tudományosság súlyát 
növelik és egyházunk kul túrmunkájának a nemzeti köz részéről való megbecsülését fo-
kozzák. A jogakadémia tanári kara, amely if j. dr. Haendel Vilmos és dr. Zelenka István 
személyében két taggal bővült, méltán rászolgált az elismerésre. 

A diák-ügy. 

Egyetemi i f júságunk szövetségi mozga lma szépen fejlődik, még pedig nemcsak a 
fővárosban, ahol a munka sikere különösen Vidovszky Kálmán buzgóságát dicséri, de 
a vidéki egyetemi városokban is. A Pécsett és a Szegeden végzett ezirányú munka ered-
ményei különösen figyelemre méltóak. Budapesten a Luther-Otthonnak irányító szerep 
jut ezen a téren, ami méltán el is várható egy o lyan intézménytől , amelynek kebelében 
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félszáznál több evangélikus diák él együtt. Megjegyzem, bogy a Luther-Otthont bútor- és 6. 
pénzadománnyal támogattam. 

Nem tudom eléggé fájlalni, hogy dr. Mágócsy-Dietz Sándor Luther-Otthon ügy-
vezető alelnöki tisztségétől, nagy elfoglaltságára, már fokozottabb kíméletet igénylő ko-
rára és egészségi állapotára való tekintettel megválik. Azoknak az esztendőknek a mun-
kája, amelyeket az Otthon élén töltött, rányomta egyéniségének bélyegét az otthon éle-
tére. Őszinte elismerés kifejezésével hajlunk meg elhatározása előtt és kérjük, hogy ne 
vonja meg a jövőben se szeretetét és támogatását a Luther-Otthon ifjúságától és általá-
ban az evangélikus diákügytől. 

Aggodalommal látom az ínséges helyzetet, amelyben egyetemi hallgatóink jó része 
sínylődik. A diáknyomor komoly veszedelmet jelent egyházunkra nézve, mert könnyen 
megtizedeli az evangélikus intelligenciát és olyan irányzatok felé tereli i f júságunkat, 
amelyeknek szelleme egyházunk szellemével ellentétben áll. Dr. Pesthy Pál, egyház-
kerületi felügyelő, kezdeményezésére tandíjsegély-akciót indítottunk, amelynek adako-
zásra szóló felhívását az egyházkerületi e lnökségekkel én is aláírtam. Köszönet azoknak, 
akik a felhívás alapján adományaikkal nyomorgó i fjaink mégsegítésére siettek. Tudom, 
hogy azok közül, akik a felhívásra n e m feleltek adakozással , sokak kezét n e m a közöny, 
hanem az anyagiak hiánya akadályozta m e g a segélynyújtásban. A begyült összeg ke-
vés arra, hogy azzal minden bajon segíthessünk, de elég ahhoz, hogy kezdete legyen egy 
olyan segítési fo lyamatnak, amely a bajok gyökeréig hatol és megakadályozza fenyegető 
veszedelmek bekövetkezését. 

A közép és elemi iskolai tanügy-
re térve, bejelentem, hogy a multévi 

egyetemes közgyűlési felterjesztések 
beadattak. 

A törpe iskolák ügyében tett felterjesztésemre né lkülözöm a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter válaszát. 

A tanító-javadalmi búza értékelése tárgyában a miniszter 865-1 /204—1929. számú 
válaszleiratában elismeri, hogy: ,,a búzaárak újabb alakulása a magas értékelésnek a 
fenntartását tényleg n e m indokolja, azonban mintegy 160.000 értékegységről van szó, s 
az egységenkénti 10 P leszállítás kerek 1,600.000 P költségtöbbletet jelentene, amit az 
államháztartás mai súlyos helyzetében el n e m bír. így, — m o n d tovább a leirat — sajná-
latomra, n e m áll m ó d o m b a n az ezirányú javaslatokat, illetőleg kérelmeket teljesíteni, 
annál kevésbbé, mert a törvényhozás által a n e m állami tanítóság i l letménykiegészíté-
sére rendelkezésemre bocsátott hitel még a rendes szükségletek kielégítésére sem ele-
gendő." 

A lelkésztanítóság ügyében tett felterjesztésre szintén n e m érkezett mindeddig 
válasz. 

A miniszter 542/64—1930. számú válasza az önálló hitoktatók javadalmi sérelmei-
nek orvoslására vonatkozólag, sajnos, n e m tartalmaz semmifé le biztatást a helyzet javí-
tása tekintetében. 

Az internátusok alkalmazottainak a Társadalombiztosító Intézet által üzemi alkal-
mazottakból háztartási a lkalmazottakká való átminősítését szorgalmazó felterjeszté-
sünkre a m. kir. népjóléti miniszter 82/631/1930./III. a. szám alatt megadott válaszában 
a következőket mondja: ,,A betegségi és baleseti kötelező biztosítás tárgyában rendelkező 
1927. évi XXI. törvénycikk 5. §-a első bekezdésének 1. pontjában foglalt rendelkezések 
értelmében háztartási a lkalmazottaknak csak azok a munkavál la lók minősíthetők, akik 
a háztartásban, vagy a család körében teljesítenek szolgálatot, már pedig a hitfelekezetek 
által fenntartott internátusok, mint i lyenek, sem a szoros értelemben vett háztartás 
(magánháztartás), sem a család fogalmi körébe n e m vonhatók. Ehhez képest az Orszá-
gos Társadalombiztosító Intézet helyesen és a fennál ló törvényes rendelkezések alapján 
járt el akkor, amidőn a szóbanforgó internátusoknak betegségi biztosításra kötelezett al-
kalmazottait n e m tekinti háztartási a lkalmazottaknak és őket járulékfizetés és segélye-
zés szempontjából nem a háztartási, h a n e m az egyéb (ipari) munkavál la lókra vonat-
kozó napibérosztályba sorozza s utánuk annak megfe le lően a magasabb mérvű járulé-
kokat rója ki." ' 

Évközi miniszteri leiratok és felterjesztések. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 5 4 0 — 0 5 — 3 7 — 1 9 3 0 . számú leiratá-

val véleményezésre megküldötte a fiú- és leány középiskolák részére kiadni szándékolt 
érettségi vizsgálati utasítás tervezetét. Az egyházkerületek püspökei és a tanártestületek 
bekért hozzászólásainak figyelembevételével vé leményes javaslatot terjesztettem a mi-
niszter elé. 

ő* 
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A polgári iskolai törvény végrehajtási utasításával kapcsolatosan ugyancsak vé-
leményes javaslatot kért 6 4 0 — 4 0 ; 1 4 — 1 9 3 0 . számú leiratában a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter. Tett észrevételeimre 6 4 0 — 0 / 2 6 ^ 1 9 3 0 . szám alatt megadott vála-
szára viszonválasszal éltem. 

A népiskolai beiratási díjakra és az azok felhasználására vonatkozó 882—4^420— 
1930. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri leiratra felterjesztettem észrevételei-
met. A megjelent 820—4'106—1930 . VIII. D. számú rendelettel kapcsolatban módjában 
lesz az egyetemes közgyűlésnek az esetleg szükségesnek ítélt módosítások érdekében fel-
terjesztéssel élni. 

Miután a vallás- és közoktatásügyi miniszter középiskoláink tanárai javadalma 
állami kiegészítésének a százalékát leszállította, bekértem az egyes intézetek ily módon 
előállt többletkiadásának a kimutatását, amely összesen 47.773 46 pengőt tüntet fel. Fel-
terjesztésben kértem a minisztert, ennek az egyoldalú intézkedésnek a hatálytalanítá-
sára, ami azonban, sajnos, n e m következett be. 

Sérelmeztetett, hogyha Középfokú Iskolák Sportköreinek Országos Központja az 
illetékes egyházi főhatóságok megkerülésével közvetlenül juttatja el rendeleteit taninté-
zeteink igazgatóihoz. Az egyetemes tanügyi bizottság elnöke élőszóbeli tárgyalás során 
azt az ígéretet nyerte az illetékes miniszteri biztostól, hogy a rendeleteket a jövőben az 
illetékes egyházi főhatóság útján adja ki és csak o lyan kisebb ügyekben érintkezik az 
intézetekkel közvetlenül, amelyek már előzőleg meghozott elvi határozmányok végrehaj-
tására vonatkoznak. Erről az egyházkerületek püspökeit értesítettem. 

Tanítói nyugdíjazások, kinevezések ügye. 

Két olyan körülményre kell f e lh ívnom a főtisztelendő egyetemes közgyűlés 
f igyelmét, amelyből elemi iskolai oktatásügyünknek nagy kára származik. 

Az egyik a tanítói nyugdíjazások hosszas elhúzódása. A májusban benyújtott nyug-
díjazási kérvények alapján a nyugdíjazások már júliusban kimondatnak, de a teljesen 
elintézett ügyek aktáinak aláírása és azok kiadása oly hosszú ideig elhúzódik, hogy az 
új tanévbe mé lyen belenyúlik a végérvényes intézkedés, minek következtében vagy a 
tanításra már a lkalmat lanná vált, megrokkant tanerő kényte len tovább folytatni a taní-
tást, vagy tanerő nélkül marad az iskola. 

Ugyanez a helyzet az állami támogatással létesített új iskolák tanítói állásának első 
betöltésénél, amely az ál lam által való kinevezés útján történik. Ezeknek a kinevezések-
nek hosszas, következetes e lhúzódása természetesen nem történhetik meg a tanítás érde-
keinek kárvallása nélkül. 

Kívánatosnak tartanám, hogy az egyetemes közgyűlés ezekben a kérdésekben fel-
terjesztéssel éljen. Az ügy érdekeinek megfe le lő intézkedést személyes közbenjárással is 
szorgalmazom. 

Tankönyvügy. 

Örvendetes bejelentés tárgyát kell, hogy képezze, hogy az ál lam anyagi támogatá-
sával a Luther-Társaság kiadásában az Egyetemi Nyomdát elhagyták a német kisebbségi 
elemi iskolák olvasó- és tankönyvei. A szerkesztésben kiváló evangél ikus pedagógusok is 
résztvettek. A könyveket egyházunk is megbíráltatta. A mi iskoláinknak szánt kiadások, 
evangél ikus jellegű o lvasmányokkal is kiegészítve, jelentek meg és azok tartalma egyhá-
zunk hitelveivel összhangban áll. 

Tankönyvekről lévén szó, ideiktatom annak az intézkedésemnek a megemlítését , 
hogy fe lkértem az egyházkerületek püspökeit , utasítanák a különböző fokozatú taninté-
zeteket, hogy az általuk az egyetemes egyház engedélyezése nélkül használt tanköny-
veket engedélyezésre sürgősen terjesszék fel. A tanintézeteinkben használt könyvek jegy-
zékének át tanulmányozása során ugyanis megállapítást nyert, hogy a használt tanköny-
vek legnagyobb része nincs hivatalosan engedélyezve. N e m tudom eléggé hangsúlyozni , 
milyen fontos érdeknek tartom, hogy iskolai i f júságunk kezébe egyházunk szempontjá-
ból kifogástalan tankönyveket adjunk. Erről a helyről is kérem azért az összes illetékese-
ket ennek a kérdésnek szigorú ellenőrzésére és az előírt rendelkezések pontos betartására. 

Szabályzatok. 

A középiskolai tanárok pragmatikája kinyomatott és az azzal kapcsolatban a mult 
évi egyetemes közgyűlés által elhatározott intézkedések foganatosíttattak. 

A tanítóképzők vallásoktatására vonatkozó utasítás elkészült és ideiglenes érvény-
űvel hatálybalépett . 

Tanintézetek fejlődése. 

A nyíregyházai leánygimnázium leányliceummá való átalakulása olyan jelentős 
esemény, amelyről lehetetlen meg n e m emlékeznem. Hasonlóképen megemlítést kiván 
az a körülmény is, hogy a budapesti leánykollégium a polgári leányiskola fokozatos be-
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olvasztása következtében a fo lyó tanévvel teljes nyolcosztályú középiskolává fejlődött. 6 . 
Kívánatos, hogy ez a szépen fejlődő intézet, amelyben, sajnos, jórészt csak óraadók taní-
tanak, az állam támogatásával a rendes tanárok teljes létszámával működhessék. 

Iskolalátogatások, képviseletek. 

A tanügyi bizottság elnökségének indítványa és az illetékes püspökök hozzájáru-
lása alapján kiküldött szakférfiak több középfokú és elemi iskolánkat megvizsgálták és 
látogatásukról alapos és általában kedvező jelentéseket terjesztettek be. Kívánatos volna 
ezeknek az iskolalátogatásoknak a lehetőséghez képest fokozott mértékben való folyta-
tása. 

Köszönettel említem meg, hogy a Polgári Iskolai Tanárok Országos Egyesületé-
nek 60 éves jubileuma alkalmából rendezett közgyűlésen az egyetemes tanügyi bizottsági 
elnök vezetése mellett felkérésemre küldöttség vett részt az egyetemes egyház képviseleté-
ben. Ugyancsak ő képviselt a Luther Otthon fennál lásának szúk körben megünnepel t 
huszadik évfordulóján is. 

Dr. Szigethy Lajos lemondása. 

Mielőtt jelentésemnek a tanügyre vonatkozó részét befejezném, őszinte sajnálat-
tal kell bejelentenem, hogy dr. Szigethy Lajos, a tanügyi bizottság hosszú éveken át nagy 
buzgósággal és lelkesedéssel működött előadója korára és a családjában előfordult hosz-
szadalmas betegségre való utalással tisztéről lemondott. Egyházunk tanügyéhez úgy hoz-
zánőtt az ő személye, hogy igen nehéz lesz őt nélkülöznünk. Munkatársai mindenkor 
szeretettel gondolnak a vele való együttműködésre és távoztában e g y e t e m ^ 
elismerése és hálája kíséri őt. 

A missziói munkáról 
szóló beszámolóm keretében 

a rádiós istentiszteletek-
kel kívánok elsősorban foglalkozni. Örömünkre szolgálhat, hogy most már két templom-
ból, a Deák-tériből és budaiból, közvetít a rádió evangél ikus istentiszteletet. Az ennek 
ügyében kiküldött bizottság ülést tartott, amelyen a két érdekelt egyházközség teljes meg-
nyugvására kialakult határozat szerint az egyházunknak jutó havi két rádiós istentisz-
teleti a lkalom közül egy a budai, egy pedig a Deák-téri templomra esik, ahonnan a nagy 
ünnepi istentiszteletek is továbbíttatnak. 

A szónokok kijelölése egyszerűség okából úgy történik, hogy az egyházkerületek 
püspökei által javasoltak közül az érdekelt egyházközség meghal lgatásával D. D. Raf fay 
Sándor püspök választja ki az egyes a lkalmak fungenseit és azoknak a nevét ve lem közli, 
így a szónokok kijelölése az egyetemes közgyűlés vonatkozó határozatának szel lemében 
történik, anélkül, hogy a bizottság költséges és időveszteséggel járó egybehívása szüksé-
gessé válnék. 

Az egyetemes egyház missziói munkájá-
nak a köréből Monor kiválván, Szolnok és Vecsés ellátása volt a feladat. Kuthy Dezső 
vezette ezt a munkát , mint egyetemes misszionárius. Rendes munkatársai voltak: Ham-
vas József és dr. Helle Ferenc. B ö h m János, aki egy időn át lelkes buzgósággal segédke-
zett, előrehaladott kora miatt ettől a munkától visszavonult. A végzett m u n k a sikerét 
nagyban előmozdította dr. Gaudy László, Schulek Tibor és mások értékes segítsége is. 

Dr. Helle Ferenc munkásságának a súlypontja Vecsésre esett, ahol erőteljes 
lendületet adott a templomépítési mozgalomnak. Fo lyó hó 2-án elhelyezte a kis 
szórványgyülekezet alapkövét és a templomot még a tél beállta előtt tető alá hozza. 
Az addig teljes gondozatlanságban élt vecsési hívek gondozásba vétele csak néhány 
esztendővel ezelőtt indult meg. A m u n k a finanszírozását az egyetemes egyház látta és 
látja el. A Vecsésen elért eredmény iskolapéldáját szolgáltatja annak, hogy mire képes 
minden anyagi eszköz híján is az igazi hitbuzgóság és alkotniakarás. 

A szolnoki m u n k a köre kiszélesedett. A tiszai egyházkerület által az egyetemes egy-
háznak gondozásra már előbb átengedett Szolnok után a tiszai egyházkerület püspöke 
a szolnoki missziói kör többi, egyházkerületéhez tartozó pontjait is az egyetemes egyház 
gondjaira bízta. D. Geduly Henrik püspökkel egyetértésben, Mikler Sámuel személyében 
segédlelkészt küldtem ki Szolnokra, aki ott a gyülekezeti m u n k a végzésére — különös 
tekintettel a hitoktatásra — megbízást kapott és Szolnokról ellátja a hozzá tartozó, fen-
tebb említett szórványpontokat is. Szolnok fejlődése ezenkívül is nagy haladást tett a le-
folyt esztendő alatt. Építendő templomára országos gyűjtést folytat, amely máris szép 
eredményt hozott és biztos sikert ígér. A templomtelek a városnak egyik legszebb részén 
a város ajándéka. A szép eredmény főkép Alexander Imre al ispánnak, a gyülekezet fel-
ügyelőjének köszönhető, aki nagy odaadással vesz részt a hitéletben és az egyházépítés-
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6. ben. Őszinte szívből köszöntöttem őt alispáni működésének tizedik évfordulója és azzal 
kapcsolatban a másodosztá lyú magyar érdemkereszttel való kitüntetése alkalmából. 

Abbaziának nagypénteken és húsvétkor istentisztelettel és úrvacsorával való ellá-
tásáról ez évben is gondoskodtam, arra Vidovszky Kálmán v.-tanárnak, a Luther-Otthon 
igazgatójának adván megbízást, aki ezeken az ünnepnapokon éppen Abbaziában tartóz-
kodott. 

A hamburgi kikötőn át kivándorló híveink lelki gondozására segélyt utalványoz-
tam és az ottani kivándorló missziói t emp lom használatára énekfüzeteket küldtem. 

Missziói célok támogatása. 

Az egyetemes egyház gondozása alatt álló hazai missziói pontoknak hiterősítő 
nyomtatványokat is juttattam és úgy azoknak, mint a missziói m u n k a külön-
böző ágainak, néhány gondokkal küzdő kisebb egyházközségnek, különösen elemi 
csapás által sújtottaknak, kisebb összegű személyi és dologi segélyeket nyújtottam. Ki-
emelem a támogatott m u n k á k sorából a balatoni missziót, amelyre ez évben is 500 pen-
gőt utalványoztam. 

Szükségesnek tartom annak megemlítését , hogy a mult évi egyetemes közgyűlés 
15. jegyzőkönyvi pontjában foglaltak alapján az Országos Luther-Szövetség számadási 
h iányának fedezésére 450 pengőt utaltam ki előleg címén, megtoldva azt némi segély-
lyel, és hogy a Protestáns Nők Országos Szövetsége 1.000 pengő kölcsönét teljes egészében 
kiegyenlítette. 

Itt emlí tem meg végül, hogy a bibliavasárnap offertóriuma 803 53 pengőt ered-
ményezett , amely összeget átutaltam a Brit és Külföldi Bibliatársulat pénztárába. A fog-
házmissziói o f fertórium 615-96 pengő összegéből ezidén egyes fogházgondozó lelkészeink 
kezeihez is utalok ki b izonyos összegeket, természetesen úgy, hogy túlságos elaprózással 
ne csökkenjen túlságosan a nyújtott segítség értéke. 

Kis gyülekezetek fejlődése. 
Igen örvendetes és biztató jelenség, hogy kis létszámú missziói pontokon való-

sággal csodát mivel nemcsak a hitéletben, de alkotások terén is híveink buzgósága. Sok-
helyt szinte semmiből alkotnak nagyot. Egyházi lapjaink sűrűn számolnak be templom-
építésekről o lyan helyeken, ahol csak kevéssel előbb indult meg az evangél ikus gyüleke-
zeti élet. N e m lehet fe ladatom az összes i lyen esetekre rámutatni, de kiragadok a sok közül 
egyet, magyar Komárom esetét. Ottani híveink rövid n éh án y héttel ezelőtt avatták fel az 
imaházat és lelkészlakot. Lehetetlen ennél az eseménynél ki n e m emelni Draskóczy Lajos 
nyugalmazott theológiai akadémiai dékán-tanár buzgóságát. Ez a csodálatos eredmény 
ugyanis oroszlánrészben az ő önzetlen fáradozásainak köszönhető. 

Belmissziói esemény. 

Közegyházunk messzemenő érdeklődésére tarthat igényt az a nagyarányú belmisz-
sziói munka, amelyet dr. Szeberényi Gusztáv lelkész kezdeményezett és vezet nagy kitar-
tással sikerre Békéscsabán. Néhány évvel ezelőtt még csak egy-két árvát fogadott be paró-
chiájára. Ma már 35 árva gyermek talál otthonra árvaházának fedele alatt. Az árvagon-
dozásnak új módszerét teremti meg. N e m emeli ki a gyermeket abból a miliőből, amely-
ben született. A fö ldműves f iából fö ldművest , az iparoséból iparost nevel, a kiváló tehet-
séget középiskolába járatja. — Máról holnapra diakonisszaképző-intézetet is létesített. Az 
előképzést breslaui német diakonissza adja meg Békéscsabán, míg az éveken át tartó 
kiképzés Breslauban megy végbe. Jelenleg már 17 diakonissza növendék áll kiképzés 
alatt. Az előbb közönnyel fogadott m u n k a számára m a már megfe le lő épület áll rendel-
kezésre, amelyet az egyházközség engedett át. — A régi he lyen létesül majd az elhagyot-
tak szeretetháza. — A mustármag és a terebélyes tölgy képe elevenedik meg az ember 
lelke előtt, ha ezt a munkát és ennek eredményeit szemléli . Mintha a magyar evangélikus 
belmisszió történetének egy újabb fejezete bontakoznék ki szinte máról holnapra. 

Több kínálkozó alkalomból támogattam kisebb segéllyel ezt a nemes vállalkozást. 
A diakonisszaképző-alapból egy összegben 800 pengőt hasí tottam ki ennek céljaira és 
ugyanakkor juttattam ebftől az alapból 500 pengőt a győri diakonissza-háznak is, 
amely hasonlókép nagy áldással működik. Dr. Szeberényi Gusztáv lelkésszel szemben 
ilt az egyetemes közgyűlés színe előtt is kifejezésre juttatom hálás el ismerésemet. 

Ifjúsági munka. 
Megemlékezés tárgyát kell, hogy képezze a Keresztyén Ifjúsági egyesületi munka, 

amelynek n y o m á n az ország különböző pontjain több nagysikerű konferencia tartatott 
az i f júság tömeges részvételével. Dr. Scholtz Oszkár, az evangél ikus ág e lnöke buzgólko-
dik e fontos munkának sikere érdekében. A Magyar Keresztyén Leányegyesületek Szö-
vetsége is szép eredménnyel működik . Mind a két egyesületet egyetemes egyházi támoga-
tásban részesítettem. 
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Megemlékezések. fi. 

Egyházunk belső építésének munkájáról rátérek azon, jelentésem eddigi részeiben 
még meg nem említett örvendetes és szomorú eseményekre, amelyeket az esztendő hozott 
és amelyekben vagy személyesen vettem részt, vagy írásban adtam kifejezést érzésben 
való részvételemnek. 

Örvendetes események. 

Üdvözöltem Kiss István püspököt lelkészi szolgálatának 40. és egyben püspök-
helyettesi, illetve püspöki működésének 10. évfordulója alkalmából . Ez az a lkalom sem 
múlhat el anélkül, hogy üdvözletemet meg ne ismételjem, kérve az Istent, hogy tegye to-
vábbi életét és közegyházi munkáját gazdagon megáldottá. írásban köszöntöttem Balog 
István esperest, az egyetemes törvényszék bíráját, lelkészi működésének 40. évfordulója, 
Kovács Andor esperest pedig kormányfőtanácsos i kitüntetése alkalmából . Most fejezem 
ki jókívánataimat, mint egyetemes közgyűlési tagtársunkkal, Nagy Lajos esperessel szem-
ben, aki 40 éves lelkészi jubileumát röviddel ezelőtt ünnepelte. 

Felkerestem üdvözletemmel, mint egyházunk jeleseit, Walkó Lajos m. kir. kül-
ügyminisztert magas kitüntetése és Gömbös Gyula m. kir. honvédelmi minisztert tábor-
noki kinevezése, továbbá Németh Károly esperest a Misszió Egyesület e lnökévé való meg-
választása, Brocskó Lajost, az Országos Protestáns Árvaház igazgatóját és hitvesét szol-
gálati jubileumuk alkalmából. 

Egyházunknak két érdemes férf ia nemrég töltötte be életének hetvenedik eszten-
dejét. Dr. Szlávik Mátyás, az eperjesi theol. akadémia nyugalmazott dékán-tanára az 
egyik, akihez életének ezen a fontos napján meleg üdvözletet intéztem. Nemes szolgálat-
ban eltöltött életének fáradságos munkájából gazdag áldás áradt egyházunk életébe, mél-
tán kéri számára egyházunk Isten áldását. — Bereczky Sándor a másik ünnepelt . Val-
lástani könyveiből sokan tanulták meg közgyűlésünk tagjai közül is ismerni a bibliát, 
evangéliumi hitünk igazságait és egyházunk történetét. írásban köszöntöttem őt az egye-
temes egyház nevében, köszönetet mondva neki áldásos életének maradandó értékű al-
kotásaiért. 

Nagymagyarország csonkítatlan egyházának jelenleg elszakított területen élő két 
kiváló funkcionáriusa is életének fontos fordulópontjához ért. Dr. Mayer Endre volt 
eperjesi theol. akad. dékán-tanár 70. születésnapját érte meg. Frint Lajos aradi lelkész, 
egykori főesperes pedig, jelenleg a romániai zsinatpresbiteri egyház szuperintendense, 80. 
születésnapját és szolgálatának 55. évfordulóját ünnepelte. Mindkettőjüket üdvözöltem, 
biztosítva őket afelől, hogy személyük és munkájuk nincs nálunk sem elfeledve. 

Itt jelentem be végül, hogy résztvettem az épülő kőbányai templom alapkövének 
elhelyezési ünnepélyén. A Magyar Iskola-Szanatórium ünnepélyes megnyi tásán pedig a 
személyes megjelenésben való akadályoztatásom miatt, fe lkérésemre az azóta jobb ha-
zába tért Czipott Géza lelkész látta el egyetemes egyházunk képviseletét. 

Az ő körünkből való fájdalmas elköltözésének a megemlítése emlékezetembe idézi 
mindazokat a szomorú eseményeket , amelyeknek hosszú sorozata esik az elmúlt 
munkaévre. 

Emlékezés halottakról. 
Az egész nemzetet lelke mélyén megrendítette és mély gyászba borította dr. Vass 

József m. kir. népjóléti és munkaügy i miniszter halála. De nemcsak a nemzet egyetemé-
nek e kiváló ál lamférf iú elvesztése felett érzett mélységes fájdalma kötelez arra, hogy 
róla itt kegyelettel megemlékezzem, h a n e m az a szoros kapcsolat is, amelyet az ő kiváló 
személyisége és egyházunk között az a tény létesített, hogy az ő vallás- és közoktatás-
ügyi minisztersége idején az ő megértő szel lemének segítségével jutott el a megvalósulás 
stádiumáig az állami egyetembe bekapcsolt evangél ikus theol. fakultás. Ezen kívül is 
sokszorosan függ össze az ő nevével egyházunknak erkölcsi és anyagi javakban való 
gyarapodása. Mint a saját egyházának meggyőződéses híve, meg tudta becsülni a mi 
vallási meggyőződésünket is és amikor jövendők jeleit f igyelő előrelátással a maga egy-
házának javát munkálta, segédkezet tudott nyújtani a mi egyházunk jövőjének az épí-
téséhez is. Nemes lelkét a mi áldásunk is elkísérte az örökkévalóságba és emlékét mi is 
híven fogjuk mindenkor megőrizni. 

Az egyetemes egyház több értékes munkását vesztette el. 
Tisztviselőkarának egyik kiváló tagja, dr. Zsigmondy Géza, az egyetemes szám-

vevőszék buzgó elnöke, elköltözött körünkből. Kétszeresen fájdalmasan érint az ő elvesz-
tése, mert benne a magyar evangélikus egyház életében tisztes tradíciójú Zsigmondy-csa-
ládnak egyik oszlopa is kidőlt. — Horváth Sándor v. főesperes, az egyetemes törvényszék 
bírája, a prófétalelkű patriárcha, akinek lénye a bibliai parancs erejével hatott: „A vén 
ember előtt felkelj, és a vén ember orcáját megbecsüljed", akinek halk szava mindig böl-
cseséget szólt, n e m jön fel többé hűségesen gyűléseinkre, mert hűséggel szolgált Ura ma-
gához szólította, begyűjtetett a patriárchákhoz. — Kruttschnitt Antal főesperes, az egye-
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0. temes törvényszék bírája, gyűléseink megszokott , buzgó tagja, szintén n e m fog többé 
megjelenni körünkben. A közegyház szolgálata volt az életeleme, fájón fogjuk nélkülözni 
őt. — Rátz Lászlónak, egyetemes törvényszékünk tanárbírájának a személyében egyhá-
zunknak egyik legjelesebb f ia dőlt ki a küzdők sorából. Mint egyházunk közéletének 
emelkedett gondolkozásáról és higgadt, józan megfontoltságáról ismert és becsült mun-
kása és a magyar pedagógiának kimagasló alakja, beleírta nevét egyházunk és a ma-
gyar kultúra történetébe, de beleírta azt kitörülhetetlenül munkatársainak a szívébe is 
egyéniségének nemes előkelőségével és szeretetreméltóságával. — Országos Luther-szö-
vetségi igazgatói minőségében előbb egyetemes misszionárius is volt és egyetemes bizottsá-
gokban is értékes munkát végzett vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, a bányakerület ki-
váló lelkésze, akit legkedvesebb munkahelyéről , a szószékről szólított haza magához a 
szolgálat Ura. Az elszakított Erdélyben teljesített éber őrtállása és az a munka , amelyet 
itt végzett, mígnem a szíve megszakadt,biztosítja emlékezete megmaradását . — Nemes 
Károly főesperes, egyetemes közgyűlése inknek régi, jellegzetes alakja volt. Jelenkori egy-
háztörténelmünknek egy darabja szállt sírba vele. — Rákóczy István, egyházmegyei má-
sodfelügyelő, az egyéni meggyőződés fanat ikus képviselője egyházunk közéletében, aki-
nek lelkes egyházszeretete el lenállhatatlan erővel hatott, gyászos elköltözésével nehezen 
betölthető űrt hagyott maga után. — Czipott Géza, a Harangszó jeles szerkesztője, úgy 
tartotta kézben a harangkötelet, hogy valahányszor megkondult a harang, egyházunk né-
pének ezrei emelkedtek közelebb az Istenhez. 

Magyarország egész evangél ikus egyházának gyásza Fischer Miklósnak, az iglói 
főg imnáz ium jeles igazgatójának az élők sorából való elköltözése. Olyan volt a jelleme, 
mint egy nemesmárványból faragott szobor. A csonkítat lan magyarhoni evang. egyház 

Pantheonjában hely van fenntartva ennek a szobornak a számára is. 
A magyar protestantizmust súlyos csapás érte dr. Zsinka Ferencnek, a Protestáns 

Szemle és Egyháztörténeti Adattár kiváló szerkesztőjének tragikus halálával. Rajon-
gója volt a protestáns tudományosságnak és elszánt védelmezője a történelmi igazságnak 
az ellene irányuló tendenciózus reviziós akcióval szemben. Halála alig pótolható veszte-
séget jelent. 

A református testvéregyház énekes papjának Szabolcska Mihálynak a kezéből 
kiesett a lant. Egy gyászoló nemzet állotta körül ravatalát. Mi is le lkünk mélyén gyá-
szoljuk őt. 

Kegyeletünk virraszt a frissen hantolt sírok felett. 
Felállva áldozzunk egy csendes percet a holtak emlékének. 

Eperjesi vértanuk. Carolina resolutio. 

Jelentésem végére értem. 
Még csak egy bejelenteni va lóm van. Caraffa eperjesi vértörvényszéke vértanúi-

nak, köztük az én dicső ősömnek, Radvánszky Györgynek maradványait megtalálták 
röviddel ezelőtt a szinyei t emplom tornya alatt, és felvidéki testvéreink gyászünnepély 
keretében új sírba helyezték azokat az eperjesi t emplom boltívei alatt. A kegyeletnek ez 
az aktusa és a Carolina resolutiónak a fo lyó év határán le lkünkben kísértő emléke fel-
idézi előttünk azoknak az időknek az emlékezetét , amikor elnyomatást , üldöztetést, halált 
hozott hitvallóira az evangél iumi igazság. 

Az e lnyomottak, üldözöttek és kínos halált halt vértanuk legyenek poraikban is 
áldottak. Példájuk tanítson és buzdítson minket, hogy a hitben megál l junk és életünk 
biztosítsa számunkra, hogy áldott legyen a mi emlékezetünk is az utókor előtt. 

Ilyen életre vár a lezárult után a megnyí ló új munkaév . 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes fe lügyelő rendkívüli munkateljes í tményről 
beszámoló, nagy alapossággal minden kérdésre kiterjeszkedő évi jelentését köszönettel 
fogadja, az abban foglaltakat, amennyiben azok külön határozatot n e m igényelnek, tu-
domásul veszi, külön határozatot igénylő részleteivel, valamint az egyetemes fe lügyelő 
megnyitóbeszédével kapcsolatban pedig a következő határozatokat hozza: 

1. Isten iránt való mélységes hálával örökíti meg az ágostai hitvallás négy-
százéves jubi leumának az emlékét, kegyelettel emlékezve meg a hitvalló ősökről 
és vallást téve az ágostai hitvallásban lefektetett örökérvényű evangél iumi igazsá-
gokról, azzal a fogadással , hogy azok mellett mindvégig hűségesen kitart és az 
ágostai hitvallást, nemcsak mint atyai örökséget, de úgy is, mint a ma élő nemze-
dék lelki é lményének dokumentumát , adja tovább elkövetkező nemzedékeknek; 

2. üdvözli D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt az arany Luther-
éremmel való kitüntetése, dr. Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkárt a dunán-
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inneni egyházkerület felügyelőjévé való megválasztása, dr. Tomcsány i Vilmos 6 - 1 1 . 
Pál nyűg. igazságügyminisztert, az egyetemes törvényszék bíráját, a Protestantiz-
must Védő és Előmozdító Nemzetközi Szövetség másodelnökévé való megválasz-
tása és dr. Petri Pál államtitkárt, előléptetése alkalmából; 

3. köszönetét fejezi ki dr. Mágócsy-Dietz Sándor nyug. egyetemi tanárnak, 
az egyetemes tanügyi bizottság elnökének, a Luther-Otthon szemináriumi bizott-
ság ügyvezető alelnöki tisztségétől és dr. Szigethy Lajos nyug. igazgatónak az egye-
temes tanügyi bizottsági előadói tiszttől való megválása alkalmából; 

4. elismerését fejezi .ki a miskolci jogakadémia tanári karával szemben 
az ágostai hitvallás négyszázados emlékünnepe alkalmából szerkesztésében meg-
jelent értékes emlékkönyvért; 

5. felterjesztést intéz a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a ta-
nítói nyugdíjazások gyorsabb foganatosítása érdekében; 

6. felterjesztést intéz a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez az 
államsegéllyel létesített új iskolák első tanítói ál lásának gyorsabb betöltése iránt; 

7. elismerését fejezi ki dr. Szeberényi Gusztáv lelkésszel szemben az általa 
kifejtett eredményes belmissziói munkáért; 

8. felemeli t i ltakozó szavát az oroszországi vallásüldözés ellen; 
9. köszönetet m o n d Nógrád és Hont közigazgatási lag egyelőre egyesített 

vármegyék törvényhatósági bizottságának az ócsai Balogh Péter síremlék felállítá-
sához 1.000 pengős adománnyal való hozzájárulásáért. 

(Sz.) A zsinatelőkészítő bizottság nevében az egyet, főjegyző bejelenti, hogy az 
albizottságok munkájukat befejezték és most már az összeegyeztetés, a nagybizottsági le-
tárgyalás és a munkálatok k inyomatása kerül sorra. 

Az egyet, közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi, a mult évi közgyűlés 11. 
jegyzőkönyvi pontjában adott meghatalmazásokat és megbízásokat megújítja és 
felhívja a bizottságot arra, hogy a megtartandó zsinat pénzügyi kérdését is tegye 
megfontolás tárgyává. 

8. (Sz.) Tárgyaltatott az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtásának az ügye. 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy az 1848 : XX. t.-c.-nek e tör-
vény valódi szel lemében való végrehajtása ügyét továbbra is ál landóan nyilván-
tartja és szorgalmazza, átirattal felkérve ugyanerre a két protestáns egyházat kö-
zösen érdeklő ügyek tárgyalására kiküldött bizottságot. 

9. (Sz.) A bányai egyházkerület felterjesztése értelmében 

elhatározza az egyetemes közgyűlés, hogy a lkalmas időben újabb felirat-
tal fordul a kormányhoz és a magyar országgyűlés képvise lőházához aziránt, hogy . 
egyházunknak a magyar országgyűlés fe lsőházában való képviselete törvényhozási 
úton állíttassék vissza, úgy, ahogy azt az 1885. évi VII. t.-c. szabályozta. 

10. (Sz.) Tárgyaltatott az alkotmány- és jogügyi bizottság jelentése az „evangé-
likus" és „protestáns" jelzőknek cégek, gazdasági célú vál lalkozások és egyesületek nevé-
ben való használata tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés helyes lően veszi tudomásul , hogy az egyetemes 
felügyelő az egyetemes pénzügyi bizottság előzetes hozzájárulása alapján előter-
jesztéssel élt a kereskedelemügyi miniszterhez, valamint a budapesti kir. törvény-
szék céghivatalához aziránt, hogy az „evangél ikus" és „protestáns" jelzőknek cé-
gek nevében való használatát csak úgy engedjék meg, ha ahhoz az egyetemes egy-
ház elnöksége és illetve a ,,protestáns"jelző használata esetén a református egyház 
illetékes hatósága is írásbeli nyilatkozattal hozzájárul. Egyben elhatározza az 
egyetemes közgyűlés, hogy ily hozzájárulásnak — az egyházkerületi elnökségek 
meghallgatása után való — megadására az egyetemes közgyűlés elnökségét ha-
talmazza meg. 

Megnyugvással veszi tudomásul az egyetemes közgyűlés, hogy az egyete-
mes fe lügyelő közbenjárására a református egyetemes konvent is hasonló értelem-
ben hozott határozatot. 

11. (Sz.) Tárgyaltatott a fejérkomáromi egyházmegyének a dunáninneni egyház-
kerület által pártolólag felterjesztett az a javaslata, hogy az egyházközségek egyetemes 
közgyűlési határozattal köteleztessenek arra, hogy az Országos Földbirtokrendező Bíró-

6 
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1 1 - 1 4 . ság ítéletével nekik juttatott lelkészi, illetőleg tanítói földek tiszta jövedelmének a meg-
váltási árnak és járulékainak a törlesztésére évenkint szükségelt összegen felül megma-
radó részét, mint időközi lelkészi, illetőleg tanítói jövedelmet kezeljék és annak 80 szá-
zalékát a lelkészi, illetőleg tanítói lakás tatarozására fordítsák. 

Az egyetemes közgyűlés a javasolt értelemben való általános rendelkezés 
lehetőségét fennforogni n e m látja s követendő elvként csupán azt állapítja meg, 
hogy az O, F. B. által juttatott földek jövedelme elsősorban a megváltási árnak és 
járulékainak törlesztésére és az ily ingatlanokat terhelő köztartozásoknak fede-
zésére fordítandó, az ezen fölül is f ennmaradó jövedelmek pedig arra a célra for-
dítandók, amelyre a földbirtok juttatása történt. Ugyanily földek telekkönyvi át-
írásánál a tulajdonjog mindig az egyházközség, illetve azon egyházi közület javára 
kebelezendő be, amelynek javára a juttatás történt, de ezzel egyidejűleg telek-
könyvi leg fe l jegyzendő az ingatlannak célvagyon jellege a juttatás szerinti cél meg-
jelölésével. 

12. (Sz.) Tárgyaltatott a javadalmas egyházi tisztviselők házasságáról szóló sza-
bályzat ügye. 

Az egyetemes közgyűlés meghozta és kihirdetni rendelte a következő sza-
bályrendeletet: 

Szabályrendelet 
a javadalmas egyházi tisztviselők házasságáról . 

1. §. Evangél ikus javadalmas egyházi tisztviselő csakis ágostai hitvallású 
evangélikus, vagy református vallású, megfe le lő műveltségű, feddhetet len előéletű 
féllel köthet házasságot. 

2. §. Evangél ikus javadalmas egyházi tisztviselő tartozik házasságát evan-
gél ikus egyházi esketéssel is megkötni . 

3. §. Evangél ikus javadalmas egyházi tisztviselő — az állami törvények 
ide vonatkozó rendelkezéseinek is betartásával — gyermekeit az evangél ikus val-
lásban tartozik neveltetni. 

4. §. Az 1—3. §§-ok rendelkezései az evangél ikus egyházxiál alkalmazott 
református val lású javadalmas egyházi tisztviselőre is értelemszerűen kötelezők. 

5. §. Javadalmas egyházi tisztviselő házasságkötési szándékát az általa vi-
selt legmagasabb egyházi tisztség szerint reá nézve közvet len magasabb fokú egy-
házi hatóságnál kel lő időben bejelenteni köteles. 

• 6. §. Javadalmas egyházi tisztviselő, ha házasságának a felbontása, megtá-
madása, semmisségének kimondása, vagy az ágytól és asztaltól való elválás iránt 
bírói eljárást kíván fo lyamatba tenni, vagy házastársa ellene ily eljárást kezdemé-
nyez, tartozik ezt a körülményt a bírói eljárás folyamatbatéte lét megelőzően, meg-
felelő időben, illetve a házastársa által el lene fo lyamatba tett ily eljárás tudomására 
jutása után 8 napon belül az előző szakaszban körülírt egyházi hatóságnál beje-
lenteni. A felettes egyházi hatóság tartozik a házasfelek között a békéltetést meg-
kísérelni. 

Ha pedig a javadalmas egyházi tisztviselő házassága bíróilag felbontatott, 
semmisnek, vagy érvénytelennek mondatott ki, tartozik a javadalmas egyházi 
tisztviselő ezt a körülményt is az előző szakasz szerinti egyházi hatóságnál bejelen-
teni s a házassága tárgyában hozott és az indokolás teljes szövegét is tartalmazó, 
összes bírói ítéleteket a fe lbontás jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt 
ugyanoda eredetiben, vagy hiteles másolatban bemutatni . 

7. §. Jelen szabályrendelet annak meghozatalától számított 2 hónap múlva 
lép hatályba. 

13. (Sz.) Tárgy altatott az egyháztagok fegyelmezéséről szóló szabályzatnak a ki-
küldött külön bizottság előadója által készített tervezete. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy az egyháztagok fegyelmezésének 
a szabályozását szükségesnek tartja, de megállapítja egyúttal, hogy e fegyelmezés 
szabályozása helyesen csak zsinati törvénnyel eszközölhető. Ugyanezért — a ki-
küldött bizottság javaslatához képest is — a bemutatott tervezetet megfe le lő f igye-
lembevétel céljából — érdemi tárgyalás mellőzésével — átteszi a zsinati bizottság-
hoz, valamint hozzászólás végett az egyházkerületek útján lebocsátja az egyház-
megyékhez és egyházközségekhez. 

14. (Sz.) Olvastatott és tárgyaltatott a katonai egyházközségek szervezésével kap-
csolatos kérdések tárgyalására alakított közös bizottság 1930. április 7-én tartott ülése 
jegyzőkönyvének a tartalma. 
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Az egyetemes közgyűlés a kiküldött közös bizottság említett jegyzőkönyvé- 1 4 - 1 6 . 
ben foglalt határozatokat a maga részéről hozzájárulóan tudomásul veszi s egyben 
a jegyzőkönyv 3. pontja szerinti törvényjavaslatot megfe le lő tárgyalás és határo-
zathozatal céljából a zsinati bizottsághoz átteszi. 

15. (Sz.) Tárgyaltatott az Országos Földbirtokrendező Bíróság által juttatott püs-
pöki javadalmi földek ügye. 

Tekintettel arra, hogy a tiszai egyházkerület ennek a kérdésnek egyetemes 
szabályrendelettel való szabályozását ellenzi, a bányai egyházkerület a püspöki 
javadalmi földekre vonatkozóan csupán egyes kérdéseknek a rendezését tartja 
egyetemes szabályrendelettel eszközölhetőnek, a többi egyházkerületek pedig e 
kérdésre vonatkozóan n e m tettek felterjesztést, — kimondja az egyetemes köz-
gyűlés, hogy ezt a kérdést a napirendről leveszi és ennek szabályrendelettel leendő 
rendezését az egyházkerületekre hagyja, de egyben felhívja az egyházkerületeket, 
hogy idevonatkozóan alkotandó szabályrendeleteiket a jövő évben készítsék el és 
az 1931. évi egyetemes közgyűléshez jóváhagyás végett terjesszék fel. 

16. (Sz.) Ziermann Lajos beterjeszti a Magyarhoni Egyetemes Evangél ikus Egy-
házi Gyámintézet működéséről szóló, következő jelentést: 

Az ezidei gyámint . közgyűlést okt. 26-án Nyíregyházán tartottuk meg. 
A nyíregyházi egyházközség, élén D. Geduly H. püspökkel , mindent elkövetett, 

hogy ez a gyámint. vándorgyűlésünk és a vele kapcsolatos ünnepélyek hatásukat el ne 
tévesszék. A D. Geduly H.-né vezetése alatt álló nőegylet rendezte a kiválóan sikerült mű-
kedvelő színelőadást: „Hit és haza" Schönherrtől. A darabban felvetett, m a különösen ak-
tuális problémákkal, megrendítően szép és a lkalmas volt arra, hogy a nagyszámú hall-
gatóságot a hithűségben megerősítse. 

A felnőttek istentiszteletén D. Raf fay S., püspök, magyar nyelven, Jakabfi Gy., 
lelkész, tótul hirdették az igét. A gyermek- és ifjúsági istentiszteleten pedig dr. Csengődy 
L., lelkész, prédikált. 

Megható volt, hogy ebben a gazdaságilag oly nehéz esztendőben annyi ünnepi 
ajándékban részesült a gyámintézet , mint az összeomlás óta még sohasem. A tiszai egy-
házker. 200 P-t, a nyíregyházi egyházközség szent edényeket , a nyíregyházi nőegylet egy 
díszes oltárterítőt, a nyíregyházi leányegylet úrvacsorai kelyhet, Paulik Melitta, leány-
egyleti elnök, egy díszes bibliát, a más fe lekezetű iskolákba járó ev, tanulók egy kelyhet, 
a Kossuth Lajos reálgimnázium tanári kara és i f júsága 120 P-t, a l eányg imnáz ium 
tanári kara és i fjúsága 100 P-t, az elemi iskola tantestületének 43 tagja 43 éne-
keskönyvet, az elemi iskolai ifjúsági vörös kereszt egylet kéz imunkát ajándéko-
zott. A Luther Szövetség egyházvédelmi osztálya egy díszbibliát, a tiszai ke-
rületi tanítóegylet 50 P-t, a debreceni egyház 32 énekeskönyvet , a debreceni filléregylet 
egy díszes oltárterítőt, a miskolci egyház 14 énekeskönyvet és 10 drb. Űjtestámentomot, 
a sátoraljaújhelyi leány egylet 10 énekeskönyvet , a sátoraljaújhelyi nőegylet egy dísz-
bibliát, az ózdi egyház 10 énekeskönyvet , a sajókazai egyház 4 énekeskönyvet , a tokaji 
egyház 40 P-t, a kisvárdai egyház 5 énekeskönyvet , egy névtelen 10 P-t, a soproni gyám-
int. nőegylet 100 P-t tettek le adományképen a gyámint . oltárára. 

A közgyűlésen megemlékeztünk Gusztáv Adolfról, aki 300 évvel ezelőtt, 1630 jún. 
25-én, Németország partvidékére lépve, „az igazi hit és a tiszta lutheri tan védője" lett. 
Az általa annyira óhajtott „Corpus evangelicorum", az evangél ikusok teste, valósággá 
lett a 100 évvel ezelőtt megalakult G. A. Egyletben. Megemlékeztünk elődeinkről, akik épp 
70 évvel ezelőtt megszervezték az egyet, gyámintézetet . Elparentáltuk a gyámintézet halot-
tait, különösen lándori dr. Kéler Zoltán kiérdemült egvházker. gyámint . v. elnököt, Krutt-
schnitt Antalt, a bányai egyházker. gyámint. e. elnökét, Czipott Gézát, a dunántúli egyh.-
ker. gyámint. pénztárosát és a vasi közép esperességi gyámint . elnökét és Rákóczy Istvánt, 
nógrádi egyh.-megyei gyámint. v. elnököt. Köszöntöttük a gyámint . új munkásai t : Sár-
kány Bélát, a bányai egyh.-ker. gyámint . elnökét és Sárkány Jenő, Koritsánszky Ottó, 
Maurer Frigyes, Szalay Mihály, Kemény Gábor egyházmegyei v., ill. e. gyámint. elnö-
köket. Ugyancsak köszöntöttük a gyámintézet jóbarátait és egyházunknak azon vezető-
férfiait, akik az elmúlt közigazgatási esztendőben különféle f igye lemben és kitüntetések-
ben részesültek, nevezetesen Kiss István dunáninneni püspököt, Balogh István esperes-
lelkészt, Kovács Andor főespereslelkészt, Kuthy Dezső egyet, főtitkárt és mindenek előtt 
D. báró Radvánszky Albert egyet, egyházi és iskolai felügyelőt. Melegen köszöntöttük D. 
dr. Rendtorffot, a G. A. E. elnökét 70 éves születésnapja és azon alkalomból, hogy a 
dunántúli egyházker. meghívására résztvett annak közgyűlésén és az egyházker. gyám-
int. közgyűlésen. 

Bejelentettük, hogy a G. A. E. stuttgarti nagygyűlésen a gyámintézetet világi el-
nöke, br. Feilitzsch B. képviselte. A G. A. E. az elmuit évben 22.000 P-vel sietett gyám-

3* 



34 

1 6 - 1 8 . intézetünk segítségére. Ugyanannyit gyűjtött és hozott össze a gyámintézet szegény gyüle-
kezetek és intézmények támogatására. A nagy szeretetadományt, 2.711 88 P-t, Mende 
kapta meg, a központi gyűjtés az első évben 800 P-t jövedelmezett, ezt megosztottuk Ko-
rnádi és Tatabánya között. Ezenkívül 50-nél több gyülekezet, ill. intézmény részesült ki-
sebb-nagyobb gyámint . segélyben. 

Hogy gyámintézetünk továbbra is és fokozott mértékben megfele lhessen feladatá-
nak, kérve kérjük egyet, egyházunkat , annak bölcs vezéreit s va lamennyi tagját, szívlel-
jék meg azokat az igaz és szent szavakat: jobb adni, mint venni. Kérjük az egyet, egyhá-
zat, hogy a közigazgatási költségből legalább a mult évi összeget bocsássa ez idén is a 
gyámint . rendelkezésére, és hogy gyámint . jegyzőkönyvünket vagy az egyet, közgyűlés 
jegyzőkönyvének függelékébe felvegye, vagy pedig annak nyomtatási költségeit viselje. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az adományozóknak 
a maga részéről is köszönetet mond. 

17. (Sz.) Beterjesztetik az Országos Luther Szövetségnek 1930. évi működéséről 
szóló jelentés, amely a következőket tartalmazza: 

1. Éppen abban az időben, amikor Országos Szövetségünk tavaszi munkapro-
grammjának a végrehajtását kellett volna megkezdenünk, Szövetségünket o lyan súlyos csa-
pás és veszteség érte, amely nemcsak Szövetségünk ezidei munkáját bénította meg, de 
előreláthatóan még sokáig éreztetni fogja bénító hatását Szövetségünk munkájára. 1930. 
évi március hó 9-én áldásos és páratlanul eredményes lelkészpásztori munkája közben 
elszólította közülünk az Úr Országos Szövetségünk nagynevű igazgatóját: vitéz dr. Ken-
deh-Kirchknopf Gusztávot. Amióta köztünk volt, példátlan munkabírásának és munka-
készségének a javát szentelte Szövetségünknek. A kezdeményezés , irányítás és végrehaj-
tás munkájának a javarésze mind tőle eredt. 

Ezért fo lyó évi közgyűlésünket is e lsősorban mélységes gyászunknak és vitéz dr. 
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv emléke előtti hódolásnak szenteltük. 

2. Közgyűlésünk az Országos Szövetség igazgatói állását Ruttkay-Miklián Gyula 
budapesti vallástanárral töltötte be. 

3. Megállapította közgyűlésünk, hogy az elmúlt évben Szövetségünk minden anyagi 
eszköz híján szűkölködött . Ezért közgyűlésünk azzal a kére lemmel fordul a Méltóságos 
és Főtisztelendő Közgyűléshez, méltóztassék közgyűlési határozattal kötelezni az összes egy-
házközségeket arra, hogy a november 10-éhez, mint Luther Márton születésének évfor-
dulójához legközelebb eső vasárnapon: minden év november hónap második vasárnap-
ján offertoriumot tartsanak az Országos Luther Szövetség javára, s annak egész eredmé-
nyét e vasárnap után közvetlenül küldjék be a Szövetségnek. E határozat végrehajtá-
sára kéressenek fel a püspök urak. 

4. Elhatározta a Szövetségünk, hogy az alapszabályok módosítását s ezzel kap-
csolatban a tagsági díjak megál lapítása és rendezésének az ügyét —- a jelenlegi gazdasági 
viszonyokra való tekintettel — alkalmasabb időre halasztja. Az egyházközségek részéről 
az of fertóriumokból nyerendő hozzájáruláson felüli szükségletét pedig addig is a tehető-
sebb egyháztagok önkéntes adományaiból igyekszik megszerezni. 

5. Ha i lymódon a Szövetség megfe le lő anyagi eszközökhöz jut, azok felhasználásá-
val — mindenkor az ősztől tavaszig terjedő időszakban — megrendezni kívánja a na-
gyobb evangél ikus gócpontokban az Evangél ikus Napokat. 

Kérjük, hogy a fentebb kérelmezett értelemben határozni, egyébként jelentésün-
ket tudomásul venni méltóztassék. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és azt a 3. pontban elő-
terjesztett kérelemhez való hozzászólás végett az egyházkerületekkel közli. 

18. (Sz.) Beterjesztetik az Evangél ikus Papnék Országos Szövetségének mult évi 
működéséről szóló, következő jelentése: 

Csöndes, szóval fel s em sorolható, áldott m u n k á b a n telt el szövetségünk felett az 
elmúlt esztendő. A vasárnapi iskolák örvendetesen szaporodtak, azok vezetését egyre több 
papné vállalta, ami által a paplakok és a hívek közötti viszony mind bensőségesebbé lett. 
Nőegyletek alakításával a falun is sok helyen megpróbálkoztak papnéink, ami nemcsak 
a hitélet megerősödését, de az egymás iránti áldozatos szeretet megismerését és gyakorlá-
sát vonta maga után. 

Anyagi eredmények terén szövetségünk ezidei munkája messze elmaradt a mult 
évi mögött, aminek oka nem az érdeklődés csökkenésében, h a n e m az általános gazda-
sági leromlásban és abban a nehéz helyzetben keresendő, melybe a terményekben fizetett 
papi családok kerültek. Az általános vagyoni leromlásnak kell azt is tulajdonítanunk, 
hogy az egyetemes közgyűlés által az özvegy papnék kistarcsai Otthonára a mult évben 
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megszavazott egyházankénti évi egy-egy offertóriumot csak nagyon kevés egyház 1 8 -
küldte be. 

Mindazáltal mi nem csüggedünk, de Istenbe vetett hittel dolgozunk tovább cé-
lunk eléréséért, és él bennünk a remény, hogy a jövő évben még összegyiijthetjük azt 
a néhány ezer pengőt, amely a kistarcsai Otthon tatarozásához szükséges, hogy azt 1931 
őszén rendeltetésének átadhassuk. Hálás köszönetet mondunk e helyen is Sztranyavszky 
Sándor dunáninneni egyházker. fe lügyelő úrnak ezen célra felajánlott 500 P adomá-
nyáért. 

Hogy özvegyeink nehéz helyzetén addig is segítsünk, szövetségünk elhatározta, 
hogy az ezidei tagsági díjakból befolyt, körülbelül 700 pengőt kitevő összeget a négy 
egyházkerület legnagyobb szükséget szenvedő özvegy papnéi között karácsonyra szét-
osztja. Az ínség enyhítésére papnéink elhatározták, hogy gyülekezeteik szegényei részére 
karácsonyra szeretetadományokat gyűjtenek. 

A soproni Theológusok Otthonának papnéink és nőegyleteink függönyöket , ágv-
terítőket, ablakvédőket küldtek. Ezt a munkát a jövőben is folytatni fogjuk, hogy minél 
lakályosabbá és melegebbé tegyük azt az otthont, ahol f iaink készülnek a papi pályára. 

Amidőn szövetségünket és annak munkáját a Méltóságos és Főtisztelendő Egye-
temes Egyház vezetőségének szeretetébe ajánljuk, egyszersmind kérjük továbbra is nem-
csak anyagi, de főleg erkölcsi támogatását, különösen a magyar kormánynál , mert tu-
datában vagyunk annak, hogy sokat szenvedő egyházunknak, édes magyar hazánknak 
az evangélikus paplakok erős pillérei voltak a múltban és lesznek a jövőben. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi és az özvegy 
papnék támogatását nemes célnak tekintvén, felhívja az egyházközségeket , hogy 
e tekintetben az Evang. Papnék Országos Szövetségét adományaikkal támogassák. 

19. (Sz.) Az egyetemes főjegyző beterjeszti az egyházkerületekből beérkezett kü-
lönböző sérelmi panaszokat és a dunántúli egyházkerületnek abbeli felterjesztését, hogy 
a református egyházzal karöltve történjenek lépések a kormánynál a róm. kath. egyház 
részéről egyházunk tagjainak becsülete és törvényes jogai ellen irányított támadásokkal 
szemben és hogy az a törvény intézkedéseinek érvényt szerezzen. 

Az egyetemes közgyűlés a felterjesztett sérelmeket átteszi a közös protes-
táns bizottsághoz és megkeresi a ref. egyetemes konventet , hogy a kormánynál 
egyházunkkal közös lépéseket tegyen. 

20 (Z.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerület fo lyó évi közgyűlésének 36. jegyző-
könyvi pont alatt hozott határozata, mely kimondja, hogy lelkészválasztási szabályren-
delete 15. §. 5. pontjának ezen szavai: ,,a betöltendő lelkészi hivatalra illetékes egyház-
megyében", töröltetnek. 

Az egyetemes közgyűlés a módosítást jóváhagyja. Egyben fölhívja a bá-
nyai egyházkerületet, hogy lelkészválasztási szabályrendelete 15. §-ának új szöve-
gét 3 példányban terjessze föl, hogy az jóváhagyási záradékkal el látható legyen, 
a záradékolásra az elnökséget fö lhatalmazza. 

21. (Z.) Olvastatott Szimonidesz Lajos budapesti lakosnak föl lebbezése a bányai 
egyházkerület fo lyó évi közgyűlése 38. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata ellen, 
amelyben a bányai egyházkerület közgyűlése a hozzá a föl lebbező által benyújtott indít-
ványt, amely szerint az egyházkerület lelkészválasztási szabályrendelete 20. §-ában fog-
lalt amaz intézkedés, hogy az elnökség a lelkészjelölésből kizáró határozatát n e m indo-
kolja, töröltessék, elutasította, mert az egyházkerületi közgyűlés szerint a jelölés kérdése 
a hívők bizalmából megválasztott fe lsőbb egyházi hatóság jogkörébe utaltatott. Minthogy 
ezen felsőbb egyházi hatóság döntésénél csakis a magasabb egyházi érdekeket tartja szem 
előtt, kétségtelen, hogy mindazon esetekben, amelyek a szabályrendelet 19. §-ában fölso-
rolva nincsenek és fel sem sorolhatók, az egyházkerület elnöksége a 20. §. második 
bekezdésében foglalt, amúgy is alig k idomborodó jogától n e m fosztható meg. 

Az egyetemes közgyűlés, arra való tekintettel, hogy a szabályrendelet ma-
gyarázatára az azt autonóm jogkörében alkotni jogosult egyházkerületi közgyű-
lést tartja il letékesnek, a föllebbezést elutasítja. 

22. (Z.) A mult évi jegyzőkönyv 30. pontja kapcsán olvastatott az egyetemes jel-
legű lelkészválasztási szabályrendelet tervezetének elkészítésére kiküldött, kerületközi 
bizottság jelentése, amely szerint a kerületközi bizottság a tervezet elvi jelentőségű pont-
jaira nézve megállapodott, úgyhogy a tervezet szövegezése megtörténhetik. 
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22~27. Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és fö lhatalmazza a bi-
zottságot a kidolgozandó javaslat sokszorosítására és annak a püspöki hivatalok 
útján az egyházközségekhez, egyházmegyékhez és egyházkerületekhez leendő 
leszállítására. 

23. (P.) Tárgyaltatik az orosházai egyházközség fel lebbezése a bányai egyházkerü-
let fo lyó évi 42. sz. közgyűlési határozata ellen a tanítóválasztási szabályrendelet mó-
dosítása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a fellebbezést elutasítja és az egyházkerület hatá-
rozatát indokainál fogva helybenhagyja . 

24. (P.) Tárgyaltatik Holéczy János ny. lelkész fel lebbezése a bányai egyházke-
rület fo lyó évi 30. sz. közgyűlési határozata ellen a csomádi lelkészi hivány tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a fel lebbezést visszautasítja, mert az E. A. 114. §. 
n. pontja értelmében hiványkérdésekben az egyházkerületi közgyűlés végső fo-
kon dönt. 

25. (P.) Tárgyaltatik az ipolyvecei egyházközség fel lebbezése a dunáninneni egy-
házkerület fo lyó évi 68. sz. közgyűlési határozata ellen a nógrádi egyházmegye részére 
juttatott földek vételárának törlesztéséhez való hozzájárulása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a fel lebbezést elutasítja és az egyházkerület hatá-
rozatát helybenhagyja. 

26. (P.) Tárgyaltatik a nagybörzsönyi egyházközség fellebbezése a dunáninneni 
egyházkerület folyó évi 68. sz. közgyűlési határozata ellen a nógrádi egyházmegye ré-
szére juttatott földek vételárának törlesztéséhez való hozzájárulás tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a fel lebbezést elutasítja és az egyházkerület hatá-
rozatát helybenhagyja . 

27. (P.) Tárgyaltatik a református egyetemes konvent átirata, mely közli a ba-
lassagyarmati ref. egyházközségnek az ág. hitv. ev. egyházzal kötendő megegyezés 
iránti alábbi javaslatát: 

Főtisztelendő és Méltóságos Elnökség! 

Abban a kultúrharcban, melyet a sokszor alattomos eszközökkel dolgozó nemze-
tietlen klerikalizmus a széttagolt protestantizmussal szemben folytat, n e m utolsó he lyen 
áll a református és evangél ikus egyházak közötti v iszony kérdése. Magyarországon az 
evangél ikus egyház alig fé lmil l ió hívet számlál , de hitében erős, s e lhelyezkedési terüle-
teiben tőlünk nagyjában különbözik. Amenny iben a református egyház országos statisz-
tikában vezet is a reverzálisok tekintetében a római egyházzal szemben, úgy az evangé-
l ikusokkal szemben, ha n e m veszít is lelkeket, még az is káros, ha e két egyház között 
szó lehet reverzálisról és áttérésről. 

Egy áldatlan testvérharc esetén a nagyobb tömeg könnyen felszívhatja a kisebbet, 
különösen a szórványokban, s ez a körülmény meggondolásra int. Ettől eltekintve is a 
református és evangél ikus egyházaknak, a mindkettőjük ellen irányuló római renais-
sance-al szemben egységes frontot kell képezniök. Ezek a tények indították a balassa-
gyarmati református egyház (cca. 417 lélek), s a balassagyarmati evangél ikus egyház (cca. 
2400 lélek) presbitériumait arra, hogy megegyezést kössenek áttérés és reverzális tekin-
tetében. Balassagyarmaton minden évben kétszer összegyűl a közös presbitérium, s fog-
lalkozik a protestantizmust közösen érintő problémákkal . Az idei első gyűlésen hatá-
rozatba ment, hogy egymástól áttérőt és reverzálist n e m veszünk, i lyesmire senkii sem 
kapacitálunk, ha mégis kényszerítő körülmények miatt szükség volna erre, a közös pres-
bitérium határoz. Kivételt képez az egyh. törvény idevonatkozó intézkedése. A nógrádi 
evangél ikus egyházmegye ezt a megál lapodást jóváhagyta, s országos állásfoglalás szem-
pontjából felterjeszti a dunáninneni ev. egyházkerület i közgyűlésre, s az egyetemes köz-
gyűlésre. Ezzel kapcsolatban vagyunk bátrak tisztelettel kérni a Főtiszteletű és Méltósá-
gos Elnökséget, hogy tegye megfonto lás tárgyává a református és evangél ikus egyház 
közötti viszony országos rendezésének gondolatát, esetleg az egyet. ev. egyház vezetőivel 
együtt való megbeszélés alapján. 

Méltóztassék alábbi javaslatunkat a református egyház kerületeihez állásfoglalás 
szempontjából letenni, hogy országos viszonylatban is tisztán lássunk. 

Javaslatunk a következő: 
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1. Az evangélikus és református lelkészek híveik között kötött házasságnál ne te- 27~ 
gyenek lépéseket reverzális elnyerésére. 

2. Amennyiben bármely fél részéről bármilyen rábeszélés történnék, a közös pres-
bitérium döntése az irányadó. 

3. Áttérők n e m fogadhatók el. Amennyiben mégis mindenáron ragaszkodnék az 
áttérni szándékozó egyén a másik egyházba való felvételhez, meghal lgatandó az illető lel-
késze. Ha az áttérés anyagi, személyi okok miatt történne, tehát n e m meggyőződésből , 
az áttérés n e m foganatosítható. 

Javaslatunk, magunk a Főtiszteletű és Méltóságos Elnökség jóindulatába ajánlva, 
vagyunk atyafiságos, mély tisztelettel Balassagyarmaton, 1929 szeptember hó 4-én, 
Szenthe Kálmán s. k. főgondnok, Győry György s. k. gondnok, Sulanik Zoltán s. k. 
lelkész. 

Az egyetemes közgyűlés 1929. évi 42. sz. jegyzőkönyvi pont alatti határo-
zatával már elvben hozzájárult a javaslathoz, most elrendeli a javaslatnak az 
egyházkerületek útján a lelkészekkel való közlését és erről a református egyete-
mes konventet értesíti. 

28. (P.) Tárgyaltatik Sass Béla két beadványa, amelyben azt kéri, hogy 9, illető-
leg 35 drb. régebbi beadványa, amelyeknek az 1929. évi közgyűlés irattárba való tételét 
rendelte el, a kormányhoz terjesztessék fel. 

Az egyetemes közgyűlés mindkét beadványt érdemleges intézkedés nélkül 
irattárba helyezi. 

29. (Sz.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerület felterjesztése és illetve fo lyó évi köz-
gyűlésének 29. jegyzőkönyvi pont alatt foglalt határozata, amelyben a maga részéről a 
missziói egyházaknak, amennyiben jogerős felsőbbhatósági határozat alapján szervezve 
vannak és önálló lelkészi állással és háztartással bírnak, a fe lsőbb egyházi tisztviselőkre 
szóló választásoknál a szavazati jogot megadja és amelyben az E. A. ebbeli intézkedésé-
nek értelmezését kéri . 

Az egyetemes közgyűlés n e m tartja magát hivatottnak a törvény értelme-
zésére, h a n e m csupán annak alkalmazására, de, miután a jelen esetben a bányai 
egyházkerület ezen határozata a közgyűlés elé felterjesztetett, felügyeleti jogánál 
fogva a határozatot vizsgálat tárgyává teszi. Tekintve azonban, hogy a közgyűlé-
sen megnyilvánult ellentétes nézetek megnyugtató elintézést n e m tesznek lehe-
tővé, az egyetemes közgyűlés az ügyet újabb megfonto lás és javaslattétel végett a 
jog- és a lkotmányügyi bizottságnak visszaadja. 

« 

30. (Sz.) Tárgyaltatott három egyházkerület felterjesztése a lelkészvizsgálat körül 
felmerült nehézségek tárgyában, amelyek kapcsán azon kérelmet terjesztik elő, hogy 
mindaddig, míg a le lkészképző szeminárium életbe n e m lép, a lelkészjelöltek megvizs-
gálása ne csak az egyetemes közgyűlés idejében legyen eszközölhető, h a n e m mód adas-
sék arra, hogy a lelkészjelöltek vizsgájukat az év fo lyamán is letehessék, és ez esetre ne 
kelljen az egész egyetemes lelkész-vizsgáló bizottságot összehívni. 

Az egyetemes közgyűlés a hangoztatott, gyakorlati szempontból hozzá-
járul ahhoz, hogy további intézkedésig a lelkészjelöltek lelkészi vizsgájukat év 
közben is letehessék az egyetemes bizottság azon része előtt, amely az illető egy-
házkerületből kiküldött bizottsági tagokból van összeállítva. 

31. (Sz.) Ezzel kapcsolatban az egyházi elnök bejelenti, hogy a fo lyó évben a lel-
készképesítő vizsgálatot az alább megnevezett hit jelöltek állották meg és pedig: a fo lyó 
évi február 28-án Budapesten megtartott vizsgálaton dr. Hol ló Árpád és Kalavszky 
Kálmán, a fo lyó évi november hó 19-én megtartott vizsgálaton pedig Bauer Béla, Fülöp 
Dezső, Friedrich Lajos, Gáspár László, Rettmann Farkas, Matuz Pál, Kósa Pál, Gubcsó 
András, Schrauf Endre, Lukácsy Dezső, Szalay Sándor és Rezessy Zoltán, hitjelöltek, 
nyertek képesítést és ugyanakkor a bizottság Pröhle Irént, a fakultás szigorlatozott hall-
gatónőjét, megállott vizsgája alapján vallástanárrá képesítette. 

Tudomásul szolgál. 

32. (Sz.) Az egyetemes főjegyző beterjeszti a lelkész-javadalmi kérdésekkel kap-
csolatos egyházkerületi felterjesztéseket, amelyekben tekintettel a lelkészek nehéz anyagi 
viszonyaira, különösen figyelemmel a terményárak lemorzsolódása folytán bekövetke-
zett súlyos helyzetre, sürgetik, hogy a kormányhoz ú jabb felterjesztés intéztessék a lelkészi 
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32-35 nyomor enyhítése, a törvényes lelkészi korpótlék folyósítása, a lelkészi kongruának a lel-
készi javadalmak ú j felértékelése alapján leendő felemelése, illetőleg kiterjesztése, főkép 
a boletta-törvény folytán egyes egyházi javadalmasoknál beállott érzékeny veszteség or-
voslása érdekében, amennyiben t. i. a boletta-törvényben azon lelkészekről és tanítók-
ról nem történt gondoskodás, akik javadalmi földjeiket bérbeadás út ján kénytelenek 
kezelni, mert a haszonbérbe-adók részére a boletta nincs biztosítva. Az államsegély csök-
kenésére való tekintettel kérik e felterjesztések az egyház kormányzása körül a legna-
gyobb takarékosság életbeléptetését. 

Az egyetemes közgyűlés, méltányolva a lelkészek és tanítók súlyos hely-
zetét, ú j ra meg fogja ismételni a kormánynál abbeli kérelmét, hogy a felvetett 
kérdésekben nyújtson orvoslást, egyúttal megkeresi a közös protestáns bizottsá-
got azonos lépések megtétele érdekében. Ami pedig a takarékosságot illeti, fel-
hívja az egyetemes közgyűlés az összes egyházi közületeket, hogy háztar tásukban 
minden vonalon a legmesszebb menő takarékosságot érvényesítsék. 

33. (Sz.) A Magyarhoni Evangélikus Lelkész Egyesület folyó évi közgyűlésének 
abbeli panasza kerül ezzel kapcsolatban tárgyalás alá, hogy a mult évi közgyűlésből a 
lelkészek anyagi helyzete ügyében a vallás- és közoktatásügyi és a pénzügyminiszterhez 
küldött küldöttség még a miniszterek elé sem tudott jutni, és az ál lamtitkároknak elő-
adott panaszok tekintetében semmi sem történt. Kéri a MELE elnökségét, hogy ve-
zessen újabb küldöttséget az illetékes miniszterek elé és a törvényben biztosított lel-
készi korpótlék folyósítását, valamint az állami hitoktatók rendezetlen fizetésének ren-
dezését erélyesen szorgalmazza. 

Ezzel kapcsolatban a püspöki konferencia nevében D. Kapi Béla, püspök, azon 
kérelmet terjeszti elő, intéztessék felterjesztés a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, 
hogy mindazon lelkészek részére, akik gyermekeiket házon kívül kénytelenek neveltetni, 
gyermekenként 200 pengő külön neveltetési segélyt állapítson meg és folyósítson. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel az előző pont alatt hozott határozatára 
kimondja, hogy úgy a MELE, mint a püspöki konferencia kérésének teljesítését a 
miniszterhez irányítandó felterjesztésben szorgalmazza. 

34. (Sz.) Tárgyaltatik a MELE másik javaslata és kérelme, mely a MELE köz-
gyűlésén tett és határozatba ment amaz indítvány alapján, hogy eleven evangélikus 
egyetemes és népies sajtó és irodalom megteremtése és támogatása sürgős szükséget 
képezvén, annak ügyében szűkebb bizottság küldessék ki, ily értelmű javaslattal él és 
kéri, hogy a szóbanforgó bizottságban a lapszerkesztő lelkészek és a hit tudományi kar tag-
jai vegyenek részt, a bizottság pedig utasíttassék részletes tervezet kidolgozására, megfelelő 
olvasóközönség megszervezésére és a kiadandó müvek kiválogatására. 

Az egyetemes közgyűlés az evangélikus sajtó és a theológiai irodalom ége-
tően fontos ügyét a maga részéről is szívesen támogatja és e célból a javaslatba 
hozott munkakörre l megalakítja a bizottságot, amelybe a lapszerkesztő lelkésze-
ken, tanárokon és tanítókon kívül a theológiai fakultás tanárait , Vidovszky Kál-
mánt, mint a cserkészlap szerkesztőjét, és a Luther Társaság vezetőségét küldi ki. 

35. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bejelenti, hogy a mult évi közgyűlésből tett fel-
terjesztésre a magyar kir. népjóléti és munkaügyi miniszter a hadikölcsönök karitatív 
valorizációja címén a folyó évre egy 50.000 pengős segélyt utalt ki, amely segélyösszeg 
a tárgyalásainak anyagába e kérdést bevont államsegély-elosztó bizottság javaslatára az 
eszközölt hadikölcsön-jegyzések arányában volna felosztandó. Az elosztási tervezet az 
egyetemes közgyűlés döntése alá bocsáttatik. 

Az egyetemes közgyűlés ezen adományért a népjóléti miniszternek köszö-
netét fejezi ki, egyúttal elfogadja a felosztási tervezetet, amely szerint az egyete-
mes egyházi alapoknak és alapítványoknak 4500 P, a régi egyet, nyugdíjintézet-
nek 7000 P, a missiói egyesületnek 40 P, a bányai egyházkerületnek és egyház-
kerületi intézményeknek 13.800 P, a dunáninneni egyházkerületnek és egyház-
kerületi intézményeknek 2000 P, a dunántúl i egyházkerületnek és egyházkerületi 
intézményeknek 17.700 P, a tiszai egyházkerületnek és egyházkerületi intézmé-
nyeknek 5000 P, összesen 50.040 P jut; felkéri egyben az egyetemes felügyelőt, 
hogy ennek alapján a kiutalást eszközölje, de felkéri végül arra is, hogy egy 
újabb ilyen segély a jövő évben való folyósítása iránt a szükséges lépéseket meg-
tenni szíveskedjék. 
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36 . (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 38. pontja kapcsán jelenti az egyet, főjegyző, 3 6 - 4 0 . 
hogy a szabályrendeletek összegyűjtése és k inyomatására vonatkozólag a főtitkár az elő-
munkálatokat megkezdte és folytatja. 

Tudomásul szolgál. 

37 . (L.) Tárgyaltatott a tiszai egyházkerület fo lyó évi közgyűlésének 48. jegyző-
könyvi pontja, mely szerint a tiszavidéki egyházmegye nagypéntek megünneplése tár-
gyában tett felterjesztésében foglalt azon javaslatát, hogy intézzen felterjesztést az egye-
temes egyházhoz: tenne előterjesztést a magyar királyi kormányhoz olyan értelmű kor-
mányrendelet kibocsátása érdekében, ame ly szerint az evangél ikus vallású hivatalno-
kok és hivatali alkalmazottak nagypénteken m i n d e n n e m ű szolgálattétel alól mentesse-
nek fel, — az egyházkerület is magáévá tette. Tárgyalás anyagává tétetett továbbá ezzel 
kapcsolatban a dunántúli egyházkerület fo lyó évi közgyűlésének hasonló tartalmú fel-
terjesztése is. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest elhatá-
rozza, hogy ily értelmű felterjesztést intéz a magyar királyi kormányhoz . 

38. (L.) Tárgyaltatott a m. kir. kereskedelemügyi miniszter 122.910/1930. K. M. 
XIV. sz. alatt a mult évi egyetemes közgyűlésből tett felterjesztésre megadott, az egyet, 
felügyelői évi jelentésben már említett, nagy megértésről tanúskodó válasza a vasár-
napra eső vásároknak hétköznapra leendő áthelyezése tárgyában. A miniszter közli, hogy 
törvényjavaslat készül e tárgyban, amelynek törvényerőre emelkedése a kérdésnek köz-
megnyugvásra szolgáló megoldását jelentené. 

Az egyetemes közgyűlés a m. kir. kereskedelemügyi miniszter leiratát 
megnyugvással veszi tudomásul . 

39. (K.) Olvastatik az egyetemes liturgiái bizottság következő jelentése: Az egye-
temes liturgiái bizottság fo lyó évi november 20-án tartott ülésében D. Geduly Henrik, 
püspök elnöklete alatt: 

1. Fájdalmas érzéssel emlékezett meg kiváló tagjának és előadójának, vitéz dr. 
Kendeh-Kirchknopf Gusztávnak, a fo lyó évben történt, gyászos elhunytáról; 

2. helyette megválasztotta előadójául dr. H. Gaudy László hitoktatási igazgatót; 
3. meghallgatta az új előadó jelentését az egyházkerületekből beérkezett isten-

tiszteleti rendekről, visszapillantását a liturgia történetére, me lyben kifejtette, hogy a 
liturgia különbözősége az egész vi lágon megvan, és éppen azért v i lágmozgalom indult 
meg a liturgia egységesítésére. Az előadó szerint ebbe kellene belekapcsolódnia a ma-
gyar mozgalomnak is, egyébként a kérdést csak a szabadság álláspontjáról lehet meg-
oldásra juttatni, mert a kényszer többet ártana, mint használna — főképen az i f júságon 
keresztül kell a liturgiát megkedveltetni a gyülekezetekkel; 

4. D. Geduly Henrik, püspök-elnök, elismerését és köszönetét fejezte ki dr. H. 
Gaudy László előadónak értékes és szakavatott előterjesztéseért és a maga részéről is azt 
tartja egyelőre szükségesnek, hogy az összegyűjtött anyagból a leginkább használatban lévő 
magyar, tót és német istentiszteleti t ípusok áll íttassanak össze, mert csak azután lehet hoz-
záfogni ahhoz, hogy minden kényszer nélkül, hosszabb előkészítés után, a gyermek- és 
ifjúsági istentiszteleteken keresztül bevezessük a leghasználatosabb típusok szerint az 
egységes liturgiát; 

5. ugyanily értelemben szólaltak fel Magócs Károly, Sárkány Béla, Szekej András, 
Dörmer Frigyes és Becht József, bizottsági tagok, az eszmecsere alapján a liturgiái bizott-
ság következő határozati javaslatát terjeszti az egyetemes közgyűlés elé: 

Miután az összes egyházkerületek egyházközségeiből már összegyűjtettek az . ott 
szokásos istentiszteleti rendek, felkéri dr. H. Gaudy László előadót az egves istentiszteleti 
típusok összeállítására. Ezen típusok összeáll ítása után a jövő évi egyetemes közgyűlé-
sen fognak megtétetni a lépések, hogy a hasonlók összevonásával az egyes formák az 
ifjúsági és gyermekistentiszteleteken bevezettessenek és megkedvelés esetén a fokozatos 
fejlődés fo lyamán bekövetkezzék a liturgia egységesítése. 

Az egyetemes közgyűlés a liturgiái bizottság jelentését jóváhagyólag tudo-
másul veszi. . 

40 . (K.) Olvastatott és tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület felterjesztése, hogy 
a Symbolikus Könyvek népies kiadásban adassanak ki, és az egyetemes közgyűlés gon-
doskodjék arról, hogy az Ágostai Hitvallás akár az énekeskönyv mellékleteként, akár, 
mint a Káté függeléke, népünknek rendelkezésre álljon. 

7 
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40-43. Az egyetemes közgyűlés a Svmbolikus Könyvek mielőbbi kiadását felette 
szükségesnek tart ja s e tárgyban hozott korábbi határozatának sürgős végre-
hajtására felkéri a püspöki kart azzal, hogy a Luther Társaság kiadásában az 
egyes részeiben már nagyrészt megjelent Symbolikus Könyveket rendezze sajtó 
alá. A kérelemnek az Ágostai Hitvallás kiadására vonatkozó része tárgytalanná 
vált, mert ez a symbolikus iratunk éppen a napokban hagyta el a sajtót. 

41. (K.) Tárgyal tátott a bányai egyházkerület felterjesztése, melyben több egy-
házmegye határozata alapján felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a használatban lévő 
dunántúli énekeskönyv ára leszállíttassék. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy ezen énekeskönyv szerzői 
joga a dunántúli egyházkerületé, s annak van szerződése a kiadó céggel, a kérel-
met méltányolva, elintézés végett a dunántúl i egyházkerületnek küldi meg. 

42. (Z.) Olvastatik Zalánfy Aladár, a Deák-téri templom főorgonása, Zeneművé-
szeti főiskolai tanárnak az egyetemes közgyűléshez intézett javaslata, amely, tekintettel 
azon körülményre, miszerint hazai orgonáink nívója hangszerépítési, szerkezeti és hang-
zási szempontból jóval alatta áll a nyugati országok orgonái színvonalának, miszerint 
továbbá óhajtandó, hogy orgonaépítészetünk az ipari és üzleti szempontok által irányí-
tott orgonagyártásból a külföldi példa szerint orgonaépítőművészetté legyen, kéri az 
egyetemes közgyűlést, hogy szervezze meg a külföld módjára az „egyetemes egyházi or-
gonaszakértői" tisztséget. Ezen tisztség viselőjének kötelessége volna egyházunk minden 
orgonaépítését művészi szempontból irányítani, tehát ú j orgonák rendelése és régi orgo-
nák átépítése, vagy restaurálása előtt a terveket fölülvizsgálni, azokat jóváhagyni, vagy 
elvetni, ha a tervek alapvető hibákban szenvednek, azokat kijavítani, esetleg helyettük 
ú j terveket készíteni. A javaslat minden egyházközség köteleztetését kéri arra, hogy 
minden orgonarendelési szándékot előre közöljön az orgonaszakértővel, illetve minden-
nemű orgonaépítési tervet az orgona megrendelése előtt küldjön meg a szakértőhöz. Új 
templomok építésénél az orgona megfelelő helynagyságának helyes megszabása céljából 
már a templom tervezésekor együtt kell működnie a szakértőnek az építésszel. Az orgona-
szakértő az orgona árának, illetve átépítési költségének %%-át kapná tiszteletdíjképen az 
orgonarendelő egyházközségtől, amely helyszíni szemlék alkalmával azonkívül a szak-
értő útiköltségét is megtérítené. A javaslattevő az orgonaszakértői tisztségre készséggel 
fölajánlja tehetségét és tudását. 

Az egyetemes közgyűlés Zalánfy Aladár javaslatát helyesli és szíves kész-
ségét köszönettel fogadja. Fölhívja az egyházközségeket, hogy ú j orgonák rende-
lése és régi orgonák átépítése, vagy restaurálása előtt, valamint az egyházmegyei 
közgyűléseket, illetve elnökségeket, hogy az orgonaépítkezésekre vonatkozó egy-
házközségi közgyűlési határozatok fölülbírálásánál vegyék igénybe szakértőül Za-
lánfy Aladár főiskolai tanárt . 

43. (Z.) A theol. bizottság bemutat ja dr. Kiss Jenő prodékánnak a theol. fakul-
tás működésére vonatkozó, tájékoztató ismertetését. 

Az egyetemes közgyűlés a tájékoztató ismertetést köszönettel véve tudo-
másul, azzal kapcsolatban a theol. bizottság javaslatainak elfogadásával a követ-
kező határozatokat hozza: 

1. Isten iránt való mélységes hálával örökíti meg jegyzőkönyvében azt a 
lelkészképzésünk történetében korszakalkotó jelentőségű tényt, hogy a hittudo-
mányi kar új, díszes épülete elkészült és így theol. i f júságunk külsőleg is meg-
felelő keretek között folytathat ja szent pályájára való előkészülését. 

2. A fakultás ú j épületének elkészültével és rendeltetési céljára történt át-
adásával kapcsolatban hálás köszönetét nyilvánítja dr. gróf Klebeisberg Kunó 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek, aki egyházunk régi, jogos követe-
lésének megvalósulását komoly elhatározással és akarattal a nehéz pénzügyi hely-
zet ellenére is lehetővé tette; D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőnek, 
akinek kritikus időszakokban is sikerült kitartással, határozottsággal és bölcse-
séggel az építkezés engedélyezését és megindulását lehetővé tenni; dr. Magyarv 
Zoltán min. tanácsosnak, aki, mint az építkezési bizottság elnökhelyettese, meg-
értéssel és jóindulattal intézte az építkezés ügyeit; Herrmann Miksa nyug. minisz-
ter, soproni képviselőnek, vitéz dr. Simon Elemér soproni főispánnak, dr. Thurner 
Mihály soproni polgármesternek az építkezés ügyében nyújtott értékes támogatá-
sukért; Sándy Gyula, egyet, tanár, műépítésznek, a fakultási épület művészi ter-
vezőjének és az építkezés gondos ellenőrzőjének; Boor Gusztáv és Nándor sop-
roni építő-cégnek, amely az építkezést megbízható alapossággal végezte. 
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3. Meleg elismerését és hálás köszönetét nyi lvánítva — utalással az egye- 4 3 - 4 4 . 
temes felügyelői jelentésben foglaltakra, valamint f igyelemmel D. Kapi Béla, püs-
pök idevonatkozó felszólalására — nyuga lombavonulása alkalmából D. Payr Sán-
dor egyetemi tanárnak, aki hosszú évt izedeken át hűséges gonddal nevelte az egy-
mást követő le lkésznemzedékeket és széleskörű, értékes irodalmi tevékenységé-
vel áldásosán és gazdagon kamatoztatta tehetségeit anyaszentegyházunk javára, 
további életére és munkásságára az Isten gazdag áldását kéri. 

4. Melegen üdvözli a m. kir. Tisza István T u d o m á n y - E g y e t e m ref. hittudo-
mányi kara által a theol. tiszteletbeli doktori c ímmel kitüntetett D. Stráner Vil-
mos és D. Payr Sándor egyet, tanárokat. 

5. Hálás köszönetét nyilvánítja buzgó és odaadó munkájáért dr. Kiss Jenő 
hit tudományi kari lelépő prodékánnak, aki a fakultási építkezés idején két éven 
át teljesített nehéz szolgálatot. 

6. Hálás köszönetét nyilvánítja a hi t tudományi karnak a fo lyó év június 
hó elején a kar által rendezett és nagy lelki áldásokkal gazdagító theol. konfe-
renciáért, valamint azon emlékkönyvért , amely „Hitvallás és tudomány" néven a 
konferencián tartott előadásokat foglalja magában. 

44. (Z.) A Theológusok Otthona helyi bizottsága és a Theol . Otthon építő-bizott-
ság előterjesztései alapján 

az egyetemes közgyűlés: 

1. Örömmel veszi tudomásul , hogy a Theológusok Otthonának új épülete 
— amennyire az egyévi tapasztalat alapján megál lapítható — a maga egészében 
bevált; egyedül a pincébe behatolt talajvíz miatt voltak némi zavarok, amelyek 
azonban az időközben elvégzett alagcsöveztetés által megszünteknek tekinthetők; 
az egyetemes fe lügyelőnek idevonatkozó intézkedését helyeslőleg veszi tudomásul 
és ezért neki köszönetet mond. 

2. Sajnálattal veszi tudomásul , hogy I). dr. Pröhle Károly és D. Stráner 
Vilmos, egyet tanárok, a Theológusok Otthona helyi bizottságában viselt tagsá-
guktól megváltak és működésükért nekik őszinte köszönetet szavaz. 

3. Köszönetet m o n d mindazoknak , akik a Theológusok Otthonát az el-
múlt tanévben is támogatták pénzbeli , illetve természetben nyújtott adományaik-
kal és az Otthont továbbra is ajánlja mind az egyházközségek, mind a hívek 
meleg támogatásába. 

4. Hálás köszönetet mond az Ev. Papnék Országos Szövetségének, amely 
szeretettel gondoskodik az Otthon belső csinosításáról. 

5. Köszönetet m o n d azon egyházközségeknek, amelyek az Otthont temp-
lomuk képével megajándékozták. 

6. Tudomásul veszi, hogy az Otthon 1929—30. évi számadásai átvizsgáltat-
tak és rendben találtattak, amiért is Wojtech Vilmos és Mühl Alfréd pénztárosok-
nak a fö lmentvényt a szokásos fönntartásokkal megadja és nekik, továbbá Hanz-
m a n n Károly egyházkerületi számvevőnek a Theol . Otthon pénztára körül telje-
sített, fáradságos és odaadó munkájukért köszönetet mond. 

7. A Theológusok Otthona helyi bizottságának a pénztárosok tiszteletdíjá-
nak fölemelésére vonatkozó javaslatát ugyan méltányosnak tartja, de a fölemelést 
a nehéz pénzügyi helyzetre való tekintetből n e m eszközölheti; fö lhata lmazza 
azonban a Theológusok Otthonának helyi bizottságát, hogy, amennyiben az 
emelésre fedezetet talál, ezt a kérdést saját hatáskörében intézze el. 

8. Kívánatosnak és szükségesnek tartja, hogy a Theol . Otthon bennlaká-
son kívül élelmezést is nyújtson a theológusoknak; kifejezést ád azon reményé-
nek, hogy a jövő tanévben ezen kérdés megoldása is sikerülni fog. 

9. A Theológusok Otthona helyi bizottságának azon kéréséhez, hogy a 
Theol. Otthon szabályzatát a jövő évben terjessze be az egyet, közgyűléshez jóvá-
hagyás végett, hozzájárul. 

10. A néhai Kuzma István és neje Czipott Vi lma nevére tett, 500 P értékű 
alapítványról kiállított alapítólevelet jóváhagyja. 

11. Örömmel veszi tudomásul, hogy a Theol . Otthonban német, angol és 
finn nyelvkurzusok tartattak és kívánatosnak tartja, hogy ez az áldásos m u n k a 
a jövő évben is folytatódjék. 

12. Örömmel veszi tudomásul, hogy az internátusi ellátás lehető jutányo-
sabbá tételének érdekében a Theol . Otthon felügyelő-tanárának elnöklete alatt tíz 
internátus vezetői értekezletet tartottak, amelynek során máris sok értékes szem-
pont nyert megvilágítást; örömmel üdvözli az értekezlet azon elhatározását, hogy 
ilyen irányú, személyes megbeszélés a jövőben évről-évre fog tartatni. 

7* 
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_ 4 9 . 45 . (Z.) A mult évi jegyzőkönyv 54. sz. határozata kapcsán, amely szerint Vargha 
Sándor losonci hitoktató-segédlelkésznek az 1926. évben a pozsonyi ev. theol. főiskolán 
szerzett lelkészi oklevele nosztrif ikálása iránt beterjesztett kérvényére az egyetemes köz-
gyűlés úgy határozott, hogy az egyetemes lelkészvizsgáló-bizottság elnöke hívja föl e 
kérdésben a hi t tudományi kart vé leményes javaslat megtételére, olvastatott a hittudo-
mányi kar 1930. május 31-én tartott VIII. rendkívüli ülése jegyzőkönyvének 4. sz. hatá-
rozata, amely szerint a kar az elszakított területekről csak azon lelkészek átvételét java-
solja, akik 1918. december 31-ig a magyarországi ág. h. ev. egyház által megállapított 
tanulmányi és vizsgálati rendtartás szerint általa választott bizottságok előtt tettek lel-
készképesítő vizsgálatot, és akiket a magyarországi ág. h. ev. egyház a lkotmánya szerint 
illetékes és törvényes püspök avatott föl lelkésszé, de őket is azon föltétel mellett, hogy 
a befogadást kérőknek az elszakított területen való viselkedése sem a magyar ev. egyház, 
sem a magyar ál lam szempontjából az 1893 : XXVI. t.-c. 13. §-ának értelme szerint ki-
fogás alá n e m eshetik. Az 1918. december 31- ike után végzett lelkészek átvétele tekinte-
tében a kar — mint a többi karok, a kül fö ldön szerzett egyéb oklevelek nosztrif ikálása 
ügyében — általában véve ugyancsak a viszonosság elvi álláspontjára kíván helyezkedni , 
az egyes országos egyházakkal való esetleges kiilön megál lapodások fönntartásával, de 
az E. A. megfe le lő szakaszainak és az 1893 : XXVI. t.-c. 13. §-ának keretén belül. 

Az egyetemes közgyűlés, a h i t tudományi kar vé leményes javaslata alapján, 
a theol. bizottság javaslatának elfogadásával , különös tekintettel azon körül-
ményre, hogy az elszakított területen alakult, vagy azt birtokló ál lamok a m. 
kir. Erzsébet T u d o m á n y - E g y e t e m karai és vizsgáló-bizottságai által kiadott bizo-
nyí tványokat és okleveleket n e m ismerik el érvényeseknek, a viszonosságnak meg-
felelően Vargha Sándor losonci hitoktató-segédlelkésznek lelkészi oklevele nosztri-
fikálása iránt benyújtott kérését n e m teljesíti. 

46. (Z.) Olvastatik a tiszai egyházkerület fölterjesztése a theol. fakultáson a tót 
és a német nye lv intenzív tanításáról való gondoskodás tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés, megisméte lve mult évi határozatát, fölhívja a 
vegyesnyelvű egyházközségeket és azoknak vezetőit, hogy hassanak oda, miszerint 
a tót és német anyanye lvű ifjak minél nagyobb számban iratkozzanak be hallga-
tókul a theol. fakultásra. Kéri a lelkészi és tanítói kart, hogy ezen kérdést a hívek 
ismételt f igyelmeztetésével tartsák á l landóan napirenden, sőt igyekezzenek a ki-
váló tehetségű és magaviseletű i f jakat a theol. pályára kiszemelni. 

Utalással a továbbképzés lehetőségére és szükségességére, istentiszteleti 
nyelveink ismeretének parancsoló egyházi érdekére és a megfe le lő e lhelyezkedés 
szempont jábó l 'va ló nagy előnyére, kéri mindazokat , akik theol. i f júságunkra ha-
tást gyakorolhatnak, hogy serkentsék őket ezen nye lveknek elsajátítására. 

Fölkéri végül a h i t tudományi kart, hogy az ezen nyelvek elsajátítására 
irányuló célt a kisebb csoportokba való beosztást és a közvetlen társalgás mód-
szerét szem előtt tartó intézkedéssel igyekezzék elérni. 

4 7 . (Z.) A theol. bizottság javaslatára, a mult évi jegyzőkönyv 57. sz. határozata 
4. pontjának kiegészítéséül 

k imondja az egyetemes közgyűlés* hogy a theol. szeminárium látogatása 
alól a külföldi egyetemeken tanulmányaikat fo lytató hallgatók fölmentetnek. 

48 . (Z.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerület fo lyó évi közgyűlésének 7. jegyző-
könyvi pont alatt hozott határozata, amely fölkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a theo-
lógiai szeminárium föláll ítására vonatkozó 1923. évi határozatának szerezzen érvényt. 

Tekintettel azon körülményre, hogy az egyetemes pénzügyi bizottság az 
ál lamsegélyredukció következtében a szemináriumi ál lamsegélyt a redukció ösz-
szegének pótlására kénytelen volt igénybevenni , amihez a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter is hozzájárult, az egyetemes közgyűlés őszinte sajnálatára a sze-
minárium ezidőszerint való föláll ítására nincsen meg az anyagi lehetőség. 

4 9 . (Sz.) A nyugdíj-ál lamsegélyügyi bizottság nevében az egyetemes főjegyző, uta-
lással az egyet, fe lügyelői jelentésben foglaltakra, jelenti, hogy a bizottság évközben több 
ízben ülésezett és a segélyeket felosztotta. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 
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50. (Sz.) Tárgy altatott Materny Lajos, ny. lelkész, és társainak közvetlenül az 5 0 - 5 2 . 
egyetemes közgyűléshez intézett oly irányú felterjesztése, hogy 1. a régi nyugdíjintézet 
feloszlatására és a nyugdíjazottak ellátására, valamint az új nyugdíjintézet alapításánál 
az államsegélyek felhasználására vonatkozólag hozott határozatok hatályon kívül helyez-
tessenek, 2. az új nyugdíjintézet szabályrendelete revideált szabályrendeletnek minősít-
tessék és hatálya a régi nyugdíjasokra, le lkészözvegyekre és árvákra kiterjesztetvén, ne-
kik az 1908. és 1927. évi szabályrendeletek f igyelembevételével ne nyugel látás és se-
gély, hanem a kivételes ál lamsegély fe lhasználásával teljes nyugdíj és nyugellátás, vala-
mint lakbér folyósíttassék, 3. ennek megfe le lő jogigényeik legalább 1925-ig visszamenő-
leg kielégíttessenek. 

Az egyetemes közgyűlés, a rendkívüli nyugdíjál lamsegélyt felosztó bizott-
ság, az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság, valamint az egyetemes a lkotmány- és 
jogügyi bizottság 1930. november hó 19-én tartott, együttes ülésében hozott, 
jegyzőkönyvi kivonatban bemutatott , Materny Lajos és társai felterjesztésének 
összes érveit egyenként méltató javaslatát magáévá teszi s kimondja, hogy: az új 
nyugdíjintézet alapítása következtében a régi nyugdíj intézetben szerzett jogok 
egyenlő és általános feléledéséről jogilag csak abban az esetben lehetett volna szó, 
ha a jogosultak — tehát a feloszláskor, illetve f izetésképtelenné váláskor már 
nyugdíjazott jogosultak is — a többi várományos jogosultakkal, illetve fenntar-
tóikkal együtt, va lamennyien résztvettek volna az új alapítás áldozathozatalá-
ban, feltéve, hogy a nyugdíjazott jogosultaknál e tekintetben közjogi akadály sem 
forgott volna fenn. Nyi lvánvaló azonban, hogy ez a megoldás gyakorlati lag külön-
ben sem volt kivihető. 

Mindezeknél fogva csakis méltányossági alapon igényelhetnének egyenlő 
elbánást. Minthogy pedig i lvfokú méltányosság alkalmazására az új nyugdíjintézet 
ezidőszerint képtelen, és anyagi viszonyai a rendkívüli nyugdíjá l lamsegélynek az új 
nyugdíjintézet díjtartalékába való bekapcsolása esetén és annak állami folyósítá-
sáig — legfeljebb annyit engednek meg, hogy méltányossági alapon, esetleg az új 
nyugdíjintézet keretén belül, n e m pedig — mint jelenleg — azon kívül, nyerjenek 
redukált, de a megejtendő mathemat ika i szakértői számítások kedvező alakulása 
esetén a mostanihoz viszonyítva talán némileg javuló ellátást, ennél fogva az egye-
temes közgyűlés csakis akkor lesz abban a helyzetben, hogy a kérdéssel ily 
értelemben érdemileg foglalkozzék, ha az érdekeltek eziránt tárgyalásra a lkalmas 
kérvénnyel fordulnak az egyetemes közgyűléshez. 

51. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bemutatja Sass Bélának az előbbi pontban fog-
lalttal hasonirányú beadványait , amelyekről 

az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy azok az előző pontban foglalt 
határozattal elintézést nyertek. 

52. (Sz.) Ezután áttér az egyetemes közgyűlés az egyetemes törvényszékben rész-
ben elhalálozás, részben lemondás út ján megüresedett állások betöltésére és a bizottságok 
újbóli választására. 

A közgyűlés a lemondott dr. Sztranyavszky Sándor helyébe Laszkáry Gyu-
lát, az elhalt Horváth Sándor helyébe Ziermann Lajost, az elhalt Kruttschnitt An-
tal helyébe Kovács Andort, Rátz László helyébe Hollós Jánost választja meg az 
egyet, törvényszék bíráivá az illető m a n d á t u m o k lejártáig. 

A tanügyi bizottságba dr. Szigethy Lajos l emondása folytán előadónak 
dr. Böhm Dezsőt, jegyzőnek és középiskolai e lőadónak dr. Oravecz Ödönt, a bizott-
ságba tiszteletbeli tagul pedig dr. Szigethy Lajost választja meg. 

A theológiai bizottságba az e lhunyt vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv 
helyére dr. Gaudy Lászlót és pótlólag D. dr. Schneller Istvánt választja meg. 

A lelkészvizsgáló bizottság egyházkerületenkénti tagjainak megválasztja: a 
bányai egyházkerületben Broschko Gusztáv Adolfot és Kemény Lajost, a dunán-
inneni egyházkerületben dr. Csengődy Lajost és Draskóczy Lajost, a dunántúli 
egyházkerületben Ziermann Lajost és D. Stráner Vilmost, a tiszai egyházkerület-
ben dr. Doniján Eleket és Paulik Jánost. 

Az alkotmány- és jogügyi bizottságba a régi tagokon kívül Laszkáry Gyulát 
és Kemény Lajost. 

A pénzügyi bizottságba a régi tagokon kívül dr. Farkas Bélát. 
A Luther Otthon szemináriumi bizottságba a bizottság vonatkozó javaslatá-

nak figyelembevételével dr. Mágócsy-Dietz Sándornak az ügyvezető alelnökségről 
történt lemondása folytán ügyvezető alelnöknek Sándy Gyulát, helyettesének dr. 
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5 2 - 5 9 . Gombócz Zoltánt, tagoknak a régieken kívül dr. Mágócsy-Dietz Sándort, dr. Mau-
ritz Bélát és dr. Bakay Lajost. 

A zsinatelőkészítő bizottságba a régieken kívül Rákóczy István helyébe D. 
Kovács Sándort. 

Az egyetemes számvevőszék e lnökévé megválasztja a közgyűlés Zsigmondy 
Dezsőt és az ő helyébe úgy a számvevőszék, mint a számvizsgáló bizottság tagjává 
Becht Albertet. 

53. (Sz.) Az újonnan megválasztott négy törvényszéki bíró: Laszkáry Gyula, Zier-
mann Lajos, Kovács Andor és Hollós János, 

a hivatalos bírói esküt a közgyűlés színe előtt letette. 

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

az egyetemes közgyűlés részvéttel veszi tudomásul a következő érdemes pedagó-
gusoknak az év fo lyamán bekövetkezett halálát : Frühwirth Károly pozsonyi tanító, 
Hirschmann Nándor pozsonyi l íceumi igazgató, Kraf fka Boriska kőszegi tanár, 
Mestery Lajos 86 éves nagvsitkei tanító, Morascher Hugó budapesti főgimn. ének-
tanár, Rátz László budapesti főgimn. igazgatótanár, kiváló mathematikus , Róth 
Kálmán uraiújfalusi igazgatótanító, Stoll Ernő nyíregyházi tanító, Sztehló János 
volt eperjesi jogakadémiai magántanár, Valentiny S a m u eperjesi főgimn. tanár, 
Dóczy Imre a tiszántúli ref. egyházkerület középiskolai felügyelője. 

55 . (Sz.) A tanügyi bizottság előterjesztése alapján 

az egyetemes közgyűlés örömmel veszi tudomásul , hogy Hildebrand Miksa 
izményi , H o f f m a n n S a m u kaposszekcsői , P á l f f y Mihály beledi, Prekopa István, 
Tolnay Pál, Kemény Péter nyíregyházi tanítókat il letékes püspökük igazgató cím-
mel tüntette ki, Pós Lajos soproni és Kubacska István nyíregyházi igazgatótaní-
tók pedig kormányzói e l ismerésben részesültek. 

56 . (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja az 1900. évtől a mai napig szabályszerűen 
engedélyezett tankönyvek jegyzékét. 

Az egyetemes közgyűlés elrendeli e jegyzéknek a jegyzőkönyv függeléké-
ben való kinyomatását . 

57. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés felkéri a tanügyi bizottság elnökét, hogy a német 
( A B C típusú) iskolák számára más szerzők, illetőleg kiadók részéről benyújtott 
német- és magyarnye lvű könyveket egyelőre ne engedélyezzen, mivel a magyar 
állam, az Egyetemi N y o m d a és a Luther Társaság együttes munkája fo lytán a 
Luther Társaság kiadásában kiváló evangél ikus pedagógusok közreműködésével 
megjelentek ezen iskolák részére tankönyvek és o lvasókönyvek, illetőleg i lyenek 
kiadása fo lyamatban van. Ez a határozat a vallástani tankönyvekre n e m vonat-
kozik. 

58. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés felkéri az egyetemes felügyelőt, legyen rajta, hogy 
a Graf Samu soproni igazgatótanító szerkesztésében elkészült, a németnyelvű 
elemi iskoláknak szánt, német vallástani tankönyv, amelyet a tanügyi bizottság 
által felkért bírálók — köztük Lux Gyula, a német tankönyvek kiadását intéző 
állami megbízott is — megdicsértek, a Luther Társaság, vagy más kiadó által az 
egyetemes egyház erkölcsi támogatásával kiadassanak — ha pedig erre egy kiadó 
sem vál lalkoznék máskép, bízza meg a tanügyi bizottság elnökét: rendeztesse még 
ez iskolai év f o l y a m á n e könyvet sajtó alá az egyetemes egyház anyagi támoga-
tásával — tekintetbe véve, hogy a befektetett összeg néhány év alatt visszatérülne. 

59. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

elrendeli az egyetemes közgyűlés, hogy a kéziratban engedélyezett köny-
vek, k inyomatásuk után két pé ldányban beküldendők a tanügyi bizottság elnö-
kének és értük a bírálati és alapdíj fele újra befizetendő. 
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60. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 6 0 -

az egyetemes közgyűlés elrendeli az 1929—30. évre vonatkozó összefoglaló 
iskolai jelentéseknek a jegyzőkönyv függelékében való kinyomatását . 

61. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja az általa az illetékes püspökökkel egyet-
értésben különböző fokozatú iskolákhoz kiküldött iskolalátogatók alapos és mélyre-
tekintő jelentéseit, amelyek jóindulatú bírálat mellett nagy fokú elismerést is tartal-
maznak. 

Az egyetemes közgyűlés örömmel veszi tudomásul e jelentéseket, és ameny-
nyiben az egyház anyagi eszközei megengedik, kívánatosnak tartja az iskolaláto-
gatásoknak még nagyobb mértékben való állandósítását. Egyúttal a kiküldött 
iskolalátogatóknak: Adorján Ferencnek, Klaniczay Sándornak, Kubacska András-
nak, Reil Lajosnak, Dex Ferencnek, Kemény Péternek, Somogyi Bélának és Uhrin 
Károlynak köszönetet mond. 

62. (Sz.) A tanügyi bizottság bemuta t ja a szarvasi tanítónőképző-intézet tanárai-
nak, gyakorlóiskolai tanítóinak és nevelőnőinek szolgálati szabályzatát. 

Í J 

Az egyetemes közgyűlés e szolgálati szabályzatot jóváhagyja. 

63 . (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a középfokú iskolák helyi szabályzatait, 
amelyeket az illető intézetek, a budapesti g imnázium, kőszegi l eányl iceum és nyíregy-
házi reálgimnázium kivételével beküldöttek. 

Az egye'temes közgyűlés a beküldött szabályzatokat, mint amelyek az egye-
temes egyház által megállapított rendtartás és pragmatika szel lemével összhang-
zók, jóváhagyja — a fent megnevezett iskolákat pedig az egyetemesen megállapí-
tott szabályzatok követésére utasítja. 

64 . (Sz.) Az 1929. évi egyet, közgyűlési jegyzőkönyv 64. és 65. pontja kapcsán 
bejelenti a tanügyi bizottság, hogy a tanítóképzői, ál lami rendtartás és tanítóképesítő 
szabályzat az egyházunk önkormányzatának megfe le lő és az egyetemes közgyűlés által 
már kötelező erőre emelt módosításokkal , a három képzőintézettel közöltettek. 

Helyeslőleg tudomásul vétetik. 

65 . (Sz.) A mult évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 67. pontja és a tiszai egy-
házkerület előterjesztése kapcsán jelenti a tanügyi bizottság, hogy a mult évben kiadott 
középiskolai tanári pragmatika 19. pontja a tanárokat a magántanítástól az államkor-
m á n y által a saját iskoláira vonatkozólag megállapított eljárási módnál is sokkal szigo-
rúbban tiltja el, pedig a mostani, igen nehéz időkben a tanárok erősen rá volnának utalva 
ezen forrásból eredő mellékjövedelemre. Kívánatos tehát e pontnak egy időre való fel-
függesztése és ideiglenes érvényű, módosított szöveggel való megállapítása. A mostani szö-
veg így hangzik: ,,A tanárok az intézet nyi lvános tanulóinak a rendes tantárgyakból ma-
gánoktatást n e m adhatnak és o lyan magántanuló magánvizsgálatain, akit vizsgálatra 
előkészítettek, nem vehetnek részt. > 

Az egyetemes közgyűlés az érvényben lévő középiskolai tanári pragmatika 
19. pontjának érvényességét a nehéz időkre való tekintettel felfüggeszti és helyébe 
ideiglenesen a következő rendelkezést iktatja: „A tanárok intézetük azon nyilvá-
nos tanulóinak, akiket az iskolában ők maguk is tanítanak, a rendes tárgyakból 
magánoktatást n e m adhatnak, és o lyan magántanuló magánvizsgálatain, akit a 
vizsgálatra előkészítettek — nem vehetnek részt. Azonban a tanárok magánokta-
tásukról igazgatójuknak jelentést tenni tartoznak és ha iskolájuknak egyházi fő-
hatósága úgy rendeli, a magánoktatást nem folytathatják". 

66. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja az általa kiküldött külön bizottság által el-
készített kiváló munkálatot , amely a hatosztályú elemi iskolák állami tantervét kipótló, 
evangélikus vonatkozású tanítási anyagot foglalja magában. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy ez a munkálat külön füzetben, 
1500 példányban kinyomattassék és, mint útmutatás, az elemi iskolák között 
szétosztassák; a különbizottság tagjainak: Kemény Péter, Uhrin Károly és Krug 
Lajos igazgatótanítóknak, az egyetemes közgyűlés köszönetet mond. 
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- 7 3 . 67 . (Sz.) A t a n ü g y i b izot t ság b e m u t a t j a az i f j ú ság i belmissziói m u n k á r a v o n a t k o z ó 
jelentést , a m e l y e t az i f j ú s á g i belmissziói b izo t t ság e lnöke , Vidovszky K á l m á n készítet t . 

Az egyetemes közgyűlés elrendeli ezen jelentésnek a jegyzőkönyv függelé-
kében való kinyomatását . 

68 . (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a törpeiskolák beszüntetésére, illetőleg más 
jellegű iskolákba való beolvasztására vonatkozó miniszteri tervezettel szemben táplált 
aggodalmakat kifejtő, a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez való felterjesztésre szánt 
munkálatot . 

Az egyetemes közgyűlés felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy fentjelzett 
munkálat fe lhasználásával tegyen előterjesztést a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez. 

69. (Sz.) A t a n ü g y i b izo t t ság i n d í t v á n y á r a 

az egyetemes közgyűlés helyeslőleg veszi tudomásul a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter f. évi november hó 3-án kelt 8 4 0 — 0 5 — 3 3 3 — 1 9 3 0 . számú leira-
tában foglalt elhatározását, hogy. a tanítóképesítő javítóvizsgálatokat összponto-
sítva mind a három képzőnkre nézve egyik képzőintézetünkben kívánja megtar-
tatni. E vizsga helyének évről évre való megállapítására és a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek való bejelentésére a három illetékes püspököt kéri fel. 

A javítóképesítővizsgálat időpontjául az egyetemes közgyűlés december he-
lyett szeptember hónapot tartaná a lkalmasabbnak, hogy az illető tanítók a tanév 
elején könnyebben találjanak alkalmazást . E tekintetben a közgyűlés felterjesz-
tést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

70. (Sz.) A belmissziói b izo t t ság e lő te r jesz tése a l a p j á n a t a n ü g y i b izo t t ság indí t -
v á n y á r a 

az egyetemes közgyűlés felkéri a püspököket , hogy dolgozzanak ki belmisz-
sziói programmot és utasítást, és ezt — jóváhagyásuk után — hajtassák végre 
saját egyházkerületükben. Ez az utasítás legyen különös f igyelemmel: a) az elemi 
iskolákra (vasárnapi iskola, gyermekistentisztelet, apródmunka) ; b) a középisko-
lákra (diákszövetség, gyámintézet , bibliakör, missziói kör, cserkészet); c) az isko-
lánkívüli egyesületre és a cserkészet ezen ágára; d) az egyetemekre és főiskolákra 
(Egyetemi Luther-Szövetség, öregcserkészet) . 

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

az egyetemes közgyűlés felkéri az egyetemes fe lügyelőt: lépjen érintkezésbe 
a református egyetemes konventtel oly irányban, hogy a két testvéregyház elemi 
iskoláiban a másik fél gyermekeitől szedendő iskolafenntartási díj mértékét köl-
csönös megál lapodással rendezze. 

72. (Sz.) A t a n ü g y i b izo t t ság b e m u t a t j a a val lás- és k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r n e k 
az e lemi iskola i be i ra tás i d í j a k 1930—31. t anév i kezelését szabá lyozó , 8 8 2 — 4 / 6 0 4 — 9 3 0 . 
VIII . f. sz. a. kel t r ende le té t , a m e l y n e k r ende lkezéséhez képes t m i n d e n ny i lvánosság i jog-
gal b í ró e lemi n é p i s k o l á b a fe lve t t t a n u l ó u t á n egy p e n g ő be i r a t á s i d í j a t kell f ize tn i s en-
n e k felerészét 8 n a p o n be lü l a m . k i r . p o s t a t a k a r é k p é n z t á r „ T a n í t ó i I n t e r n á t u s o k A l a p j a " 
c ímű , 65.393. s z á m ú c s e k k s z á m l á j á r a kell be f i ze tn i , m á s i k felét ped ig az i sko l ákná l léte-
s í t endő k ö l c s ö n t a n k ö n y v t á r a k cé l j á r a a v é g r e h a j t á s i r ende le t meg je lenésé ig é r in te t lenül 
kel l az i skola p é n z t á r á b a n megőr izn i . 

Az egyetemes közgyűlés a miniszteri rendeletben foglaltakat tudomásul 
veszi és ahhoz való a lkalmazkodásra az elemi iskolákat utasítja. 

73. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a dunántúli egyházkerület előterjesztését 
az iránt, hogy az egyetemes közgyűlés nyomatékosan kövessen el mindent, hogy a minisz-
ter a jóléti intézményekre lefoglalt beiratási díjaknak legalább 50 százalékát könyvtári és 
hivatalos lapelőfizetési célokra engedélyezze. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatára az előterjesztésben 
foglalt kérelmet, tekintettel arra, hogy az az elemi népiskolai beiratási díjak újabb 
szabályozásáról és fe lhasználásáról rendelkező 1930. évi VII. t.-c. 2. §-ában foglal-
takkal el lentétben áll, n e m tartja teljesíthetőnek. 
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74. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutat ja az elemi népiskolai beíratási díjak feleré- 74 
széből beszerzendő kölcsöntankönyvtár és könyvtári alap létesítésére és kezelésére vonat-
kozó szabályzatot. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy a szabályzatot a tanügyi 
bizottság az elemi népiskolai beiratási díjak újabb szabályozásáról és felhasználá-
sáról szóló 1930. évi VII. t.-c. végrehajtása tárgyában 8 8 2 — 4 — 6 7 4 — 1 9 3 0 . sz. a. 
kelt vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet alapján és szel lemében, de egy-
ben a bányai egyházkerület előterjesztésének megfele lően, egyházi autonomiánk 
érvényesítésével készítette el. Felkéri az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügye-
lőt, hogy tudomásvétel végett terjessze fel a szabályzatot a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez és keresse meg őt aziránt, hogy a végrehajtási utasítás 33. §-ában 
megszervezett igazgató-bizottságban egyetemes egyházunknak képviseletet bizto-
sítson. 

Az egyetemes közgyűlés k imondja végül, hogy a szabályzat a jegyzőkönyv 
függelékében k inyomatandó és azonkívül 1500 pé ldányban különlenyomat készít-
tetése után kellő pé ldányszámban megkü ldendő az egyházkerületek püspökeinek 
további eljárásra. 

75. (Sz.) A tanügyi bizottság, utalással a mult évi egyetemes közgyűlés 85. jegy-
zőkönyvi pont alatt hozott határozata ügyében a tiszai egyházkerület püspökétől hozzá 
érkezett átiratra, bejelenti, hogy a fo lyó évi február hó 28-án megtartott püspöki érte-
kezlet az egyházmegyék esperesei többségének jelentései alapján n e m tartja teljesíthe-
tőnek az Országos Evangél ikus Tanítóegyesületnek azt a kérelmét, hogy az egyetemes 
közgyűlés a beiratási díjakból 20 fillért jóléti intézményei számára engedélyezzen. Ez 
különben is lehetetlen a beiratási díjakra vonatkozó legújabb törvény folytán. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

76. (Sz.) A tanügyi bizottság a tiszai egyházkerület előterjesztése kapcsán jelenti, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 8 2 0 — 0 5 / 2 1 9 — 9 3 0 . VIII. d. és 820—4/106 . d. 
ü. o. szám alatt kelt rendeleteivel a tanítói könyvtárak, valamint a pedagógiai szeminá-
riumi körzetekben létesítendő pedagógiai könyvtárak gyarapítására, továbbá a Nép-
tanítók Lapja s más pedagógiai lapok, folyóiratok és vezérkönyvek beszerzésére a peda-
gógiai szemináriumi központokban mérsékelt beléptidíj mellett nyi lvános ének- és tor-
naíinnepélyek, ezzel kapcsolatban a tanulók írásbeli dolgozataiból, rajzaiból és kézi-
munkáiból az iskola helyiségeiben beléptidíjmentes kiállítás rendezését és az elemi is-
kolai magánvizsgálati díjaknak 50%-os fe lemelését tervezi olyképen, hogy az ének- és 
tornaünnepélyek bevételei az ünnepélyen résztvevő iskolák között a tanítók számarányá-
ban való szétosztásra az illetékes kir. tanfe lügyelőség pénztárába, a magánvizsgálati dí-
jak többlete pedig a pedagógiai szemináriumi könyvtár céljára való fe lhasználás végett 
szintén az illetékes kir. tanfelügyelőség pénztárába volnának beszáll ítandók. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság indítványa alapján n e m 
tartja teljesíthetőnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a rendelet meg-
küldésével kapcsolatban püspöke inkhez intézett azt a kérését, hogy az evangé-
likus elemi népiskolákat a kir. tanfe lügyelők útján az ének- és tornaünnepélyek, 
illetve a kiállítás rendezésébe a fent ieknek megfe le lően bevonhassa, különöské-
pen pedig, hogy a belépődíjak beszedése, beszolgáltatása és fe lhasználása tekin-
tetében velük szemben is a fent körvonalazott eljárást követhesse s végül, hogy 
az evangélikus iskolák fenntartóit az elemi iskolai magánvizsgálati díj felemelt 
összegének a fentebb jelzett célra való beszolgáltatására felhívhassa. 

N e m teljesíthető ez a kérés egyházi autonómiánk szempontjából , de gya-
korlati szempontból sem, mert, ha az iskolák saját székhelyükön, esetleg kisebb 
körzetükben m ű k ö d ő szomszédos iskola székhelyén rendezik az elvileg csak he-
lyeselhető ének- és tornaünnepélyt , a megrendezésnek tetemesen kisebb költsége 
mellett az ünnepély anyagi eredménye valószínűleg kedvezőbb, és e lmarad a be-
vételi összegek hivatali elosztásának n e m csekély kezelési nehézsége, talán sok 
súrlódás és kellemetlenség. 

A magánvizsgálati díjak fe lemelt összegéről n e m mondhat le az annyi 
anyagi gonddal küzködő evangél ikus egyház, amely a helybeli tanítói könyvtár 
fejlesztésére fordíthatja a magánvizsgálati díj felemelt összegét is. 

A közgyűlés ez ügyben felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez. 

77. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutat ja a dunántúli egyházkerület előterjeszté-
sét az elemi népiskolai oktatás eredményesebbé tétele érdekében. 

7 
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-85 . Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság indítványa alapján az előter-
jesztést tüzetes megtárgyalás és a jövő évi egyetemes közgyűléshez terjesztendő 
véleményes jelentés és javaslattétel végett a bányai, a dunáninneni és a tiszai egy-
házkerületnek, valamint az Országos Ag. Hitv. Evang. Tanítóegyesületnek kiadni 
rendeli. 

78. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutat ja a mult évi egyetemes közgyűlési jegyző-
könyv 66/5. pont jában foglalt határozat alapján készült, az egyházkerületek észrevéte-
leinek igen beható mérlegelése alapján átjavított ,,Az egyházmegyei iskolalátogató bi-
zottság jogait és kötelességeit megállapító szabályzat"-ot és azt elfogadásra ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés a Szabályzatot megállapítja és annak a jegyző-
könyv függelékében és külön füzetben, 1500 példányban való kinyomatását el-
rendeli. 

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

az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a kormányhoz, hogy ott, ahol szak-
képzett tanítók állnak rendelkezésre, őket nevezze ki leventeoktatókká. 

80. (Sz.) A dunántúli és bányai egyházkerületek előterjesztése és a tanügyi bizott-
ság indítványa alapján 

az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez, melyben az eddigi iskolaépítési segélyekért háláját fejezve ki, kéri, hogy az 
iskolaépítési segélyek kiutalását ezután is folytassa és ilyen segélyekben egyhá-
zunk iskoláit is aránylagosan és méltányosan részesítse. 

81. (Sz.) A mult évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 78. pont ja kapcsán a tan-
ügyi bizottság jelenti, hogy a tanulók járulékaiból megalkotott „Evangélikus középfokú 
iskoláink tanárai gyermekeinek neveltetési a lap ja" kerek 14.300 pengőre emelkedett. Eb-
ből évenkint rendszeresen 5000 pengő osztatik ki az alapítvány célzatának megfelelőleg 
és pedig 2/c-öd részben a Luther Otthonba felvett tanárfiak javára. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

82. (Sz.) A bányai és dunántúli egyházkerületek felterjesztései és a tanügyi bizott-
ság indítványa alapján 

az egyetemes közgyűlés közli a Luther Társasággal, hogy óhaj tandó egy olcsó 
(körülbelül egy pengőbe kerülő) énekfüzet kiadása, mely magában foglalja az 
egyetemes egyház által kötelezőleg elrendelt énekek szövegét és dallamát. 

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

az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez aziránt, hogy a földműves ember foglalkozását ábrázoló képek beszerzésére 
falusi iskoláinkat ne kötelezze, nemcsak azért, mert e képek némelyike sikerültnek 
egyáltalában nem mondható, de különösen azért, mert a falusi tanulók ezeket a 
foglalkozásokat gyakorlatból ismerik. 

84. (Sz.) A dunántúli egyházkerület javaslatára és a tanügyi bizottság indítvá-
nyára 

az egyetemes közgyűlés utasítja a tanügyi bizottságot, hogy gondoskodjék olyan 
szemléltetőképek művészi előállításáról, amelyek egyházunk nagyjait és egyház-
történetünk nevezetesebb eseményeit ábrázolják. 

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

az egyetemes közgyűlés kívánatosnak mondja ki vallástani vezérkönyv kiadá-
sát, utasítja a tanügyi bizottságot, hogy azt szorgalmazza és örömmel veszi tudo-
másul, hogy i lyen kiváló vezérkönyv az I—IV. osztályok számára Tolnay Pál 
és több nyíregyházi tanítótársa által elkészíttetett és kéziratban már engedélyezte-
tett; felhívja végül az .elemi iskolákat fenntartó egyházközségeket , hogy ezeket 
a módszertani könyveket elemi iskolai könyvtáraik számára rendeljék meg. 
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86. (Sz.) A tanügyi bizottság a mult évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 79. 
pontja kapcsán jelenti, hogy a vallástanárok külön képesítésére vonatkozólag eddig 
még csak a tiszai egyházkerület nyilatkozott. 

Az egyetemes közgyűlés ezt a kérdést továbbra is napirenden tartja. 

87. (Sz.) A vallástani bizottság javaslata alapján a tanügyi bizottság indíványára 

az egyetemes közgyűlés elrendeli az önként vál lalkozó vallástanárok konferen-
ciára való összehívását és i lyen konferenciák megrendezésével a budapesti vallás-
tanárokat bízza meg. 

88. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a mult évi egyetemes közgyűlési jegyző-
könyv 83. pontja alapján készült, a lelkész-tanítói állásokra s a lelkészek tanítói képe-
sítésére vonatkozó memorandumot . . .. 

Az egyetemes közgyűlés ezt a memorandumot elfogadja és felterjeszti a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

• 

89. (Sz.) A tanügyi bizottság javaslatot terjeszt elő a reformáció évfordulójának 
minden év október 31-én rendes gyülekezeti istentisztelettel való megünneplése tárgyá-
ban. Ugyanis nyomós történelmi és vallási okok szólnak a mellett, hogy a reformáció év-
fordulója október 31-én, ne pedig az ezen naphoz legközelebb eső vasárnapon tartassék 
meg. Amely egyházközségekben a reformáció évfordulójának október 31-én való meg-
ünneplését már eddig is bevezették, — a hívek részéről ez az intézkedés a legmelegebb 
fogadtatásban részesült. 

Az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy ezentúl a reformáció évfordulója 
minden gyülekezetben október 31 -ének napján gyülekezeti istentisztelettel tartas-
sék meg, és kötelezi az egyházközségeket , hogy ezen istentisztelet bevezetéséről 
az egyházkerületek útján hozzá jelentést tegyenek. 

90. (Sz.) A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy Luther Kis Kátéja a magyarnye lvű iskolai 
és konfirmációi oktatásban csak az egyetemes egyház jubileumi kiadásában meg-
állapított szövegében használható. Egyúttal utasítja a közgyűlés a tanügyi bizott-
ságot, hogy a jubiláris Káténak olcsó tankönyvben való kiadásáról gondoskodjék. 

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

az egyetemes közgyűlés azon kéréssel fordul a fö ldművelésügyi miniszterhez, hogy 
amikor hálás szívvel fogadott, iskolai juta lomkönyveket nyújt evangél ikus isko-
láinknak, tegye lehetővé, hogy a mi gyermekeink evangél ikus szel lemű és esetleg 
ez okból a Luther Társaság könyvkereskedésében beszerezhető jutalomkönyveket 
kapjanak. 

92. (Sz.) A dunáninneni egyházkerület felterjesztése és a tanügyi bizottság indít-
ványa alapján 

az egyetemes közgyűlés a n e m evangél ikus iskolába járó evangél ikus tanulók val-
lástani óraszámát a tizen aluli csoportokra nézve heti egy órában, a tizen felüli 
csoportokra nézve pedig heti két órában állapítja meg. Továbbá kimondja a köz-
gyűlés, hogy az osztatlan népiskolák vallástani óráinak száma hetenként négy 
legyen. 

93. (Sz.) A tanügyi bizottság indí tványára 

az egyetemes közgyűlés az elemi iskolai statisztikai ívek átdolgozásával Bartos 
Pált, Hanzmann Károlyt, Kardos Gyulát és Kemény Pétert bízza meg. 

94. (Sz.) Az 1928. évi egyetemes közgyűlés 67. jegyzőkönyvi pontjában utasította 
a tanügyi bizottságot, hogy a vallástanítási bizottság útján a tanítás minden fokozatára 
és minden iskolafajtára való tekintettel egységes elvek alapján vallástanítási tanterv- és 
utasítástervezetet szerkesszen. A vallástanítási bizottság megkeresésére a pesti magyar 
egyházközség vallástanári testülete: a középiskolák, női ipariskolák, óvónőképzők, fe lső 

ç* 
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94-99. ipariskolák, továbbképző, háztartási, felső mezőgazdasági, iparos- és kereskedelmi tanonc-
iskolák és végül az elemi népiskolák vallástanítási tantervét elkészítette. A vallástanítási 
bizottság javaslata alapján a tanügyi bizottság indítványozza, hogy e munkálatokat az 
egyetemes közgyűlés véleményezés és alkotmányos tárgyalás céljából az egyházkerületek-
hez küldje le és bízza meg a tanügyi bizottságot, hogy a beérkezett javaslatok alapján a 
végleges tanterveket készíttesse el. 

Az egyetemes közgyűlés az indítványt határozat erőre emeli és az alapos 
munkálatért a pesti magyar egyházközség vallástanári testületének köszönetet 
mond. 

95. (Sz.) A tanügyi bizottság pártolóiag beterjeszti a Tanítóegyesület kérvényét, 
amelyben alaposan kifejti a terményfizetéses tanítóknak a termények végzetes árzuhanása 
folytán beállott súlyos helyzetét — és kéri a terményáraknak a tényleges viszonyoknak 
megfelelő ú j értékelését. 

Az egyetemes közgyűlés a maga teljességében átérti és átérzi a termény-
fizetéses tanítók súlyos helyzetét, amelyben ők messze elmaradtak a készpénz-
fizetéses tanítók mögött: felkéri az egyetemes felügyelőt: keresse módját nem csu-
pán felterjesztés, hanem a kormánynál való személyes közbenjárás út ján is az 
egyházkerületi elnökségekkel együtt, valamint a testvér református egyház ve-
zető tényezőivel való együttes fellépéssel, hogy a termények ú j és a valóságnak 
megfelelő értékelése által a terményfizetéses tanítóság nyomasztó helyzetéből ki-
emeltessék. 

96. (Sz.) A tanügyi bizottság pártolólag beterjeszti a Tanítóegyesületnek a kán-
tori és tanítói javadalmak elkülönítésére vonatkozó kérését. Megokolttá teszi a kérést 
az a körülmény, hogy jelenleg a kántortanítók, akik javadalmuk tekintélyes részét ter-
ményekben kapják, sokkal kedvezőtlenebb helyzetben vannak, mint készpénzfizetéses 
tanítótársaik, úgyhogy a kántori hivatás terheinek viselése folytán nemhogy némi jutal-
mat élveznének, hanem inkább károsodnak. 

Az egyetemes közgyűlés sürgős felterjesztéssel fordul a kormányhoz a kán-
tori és tanítói javadalmak elkülönítése érdekében. 

97. (Sz.) A tanügyi bizottság felterjeszti a Tanítóegyesületnek a hadviselt tanítók 
hadi pótlékainak az iskolafenntartó gyülekezetekre való hárí tására vonatkozó kérését. 

Az egyetemes közgyűlés a hadviselt tanítóság méltányos kérését melegen 
ajánl ja a gyülekezetek figyelmébe és felszólítja az iskolafenntartó gyülekezete-
ket, hogy a hadviselt tanítók hadi pótlékának fizetését magukra vállalják. 

98. (Sz.) A tanügyi bizottság bemuta t ja a tanüggyel kapcsolatos anyagi kérdésekre 
a tanerők fizetésének állami kiegészítésére és általában őket pénzügyileg érintő sérelmekre 
vonatkozó egyházkerületi és országos tanító-egyesületi előterjesztéseket, amelyek az egye-
temes közgyűlést arra kérik, hogy tegyen felterjesztést a kormányhoz, illetőleg az ügyben 
érdekelt miniszterhez a következő kérdésekben: 1. a régi államsegélyeknek további folyó-
sítása, 2. a tanítói nyugdíj járuléknak a politikai községekre való hárítása, 3. a termény -
a hitoktatói díjak rendezése, 4. a tanítói nyugdíjjárulékok leszállítása, a pótilletékek és 
kezelési díjak törlése, 5. a nem állami iskolák tanítói állásaira kirótt 1 40 P fenntartói 
hozzájárulás törlése. A tanügyi bizottság megállapítja, hogy a fent felsorolt ügyek jó 
részében a most folyó évben már ment — de sikertelenül — felterjesztés a kormány-
hoz, illetőleg szakminiszterhez. 

Az egyetemes közgyűlés felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy a felsorolt 
ügyekben ott, úgy és akkor tegyen az illetékes tényezőkhöz előterjesztést, vagy 
akár személyesen, akár megbízottjai ú t ján oly módon és akkor járjon el, amikor 
és ahogyan a siker reményében jónak találja. • 

99. (Sz.) A tanügyi bizottság bemuta t ja a dunántúli és dunáninneni egyházkerü-
letek felterjesztéseit, melyek sérelmeseknek találják a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek az államsegélyes tanítói állások betöltésére vonatkozó rendeleteit. A tanügyi bi-
zottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés e tárgyban felterjesztést intéz a vallás- és közok-
tatásügyi miniszterhez. 
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100. (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság indítványára 1 0 0 - 1 0 4 . 

az egyetemes közgyűlés felhívja a tanügyi bizottságot, készítsen utasítást és rova-
tos lapokat a konfirmációi oktatásról szóló jelentések céljaira. 

101. (Sz.) Beterjesztetik az egyetemes számvizsgáló bizottság által átvizsgált és 
megfelelő záradékkal ellátott, 1929. évről szóló, egyetemes egyházi számadás és jelentés. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a fe lmentvényt a szo-
kásos fenntartással megadja és a számadásnak a függelékben leendő kinyomatá-
sát elrendeli. 

102. (Sz.) Beterjesztetik az egyetemes számvevőszék 1930. nov. 20-án megtartott 
üléséről felvett jegyzőkönyv, amelynek kapcsán 

az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egyházkerületek 1929-es 
számadásai mind beérkeztek s a tiszai kerület is mindenben eleget tett az egye-
temes közgyűlés mult évi határozatának s úgy az ő két évi, mint a többi kerület 
fo lyó évi számadásai minden tekintetben rendben levőknek találtattak. 

A számvevőszék indítványára kimondja a közgyűlés, hogy a kerületek 
számadásaira nemcsak a számvizsgáló bizottság, illetve pénzügyi bizottság hite-
lesítő záradéka, h a n e m az egyházkerületi közgyűlések jóváhagyó határozatai is 
az egyházkerületi elnökség aláírásával reávezetendők. 

103. (Sz.) Az egyetemes főjegyző megismétl i a pénzügyi bizottság nevében is azt 
a tárgysorozat más pontjaival kapcsolatban már elhangzott bejelentést, hogy a vallás-
és közoktatásügyi miniszter hozzájárult a le lkészképző szeminárium részére szóló, évi 
16.000 pengős, kivételes és rendkívüli á l lamsegélynek az ál lamsegély redukciója folytán 
beállott hiány refundálására való időleges fe lhasználásához; beterjeszti továbbá az egy-
házkerületekből érkezett azon panaszokat, amelyek szerint az ál lamsegély megcsonkítása 
folytán költségvetési egyensúlyukat n e m bírják fenntartani és kérik, intéztessék a kor-
mányhoz felterjesztés aziránt, hogy az állami költségvetés redukciójánál a protestáns 
egyházak államsegélyét hagyják érintetlenül, mert az eddigi ál lamsegély sem közelíti 
meg a békebeli államsegélyt, amely pedig a m ú g y sem volt e legendő a szükségletek fe-
dezésére és n e m felelt meg az 1848 : XX. t.-c.-ben lefektetett e lveknek. Utalnak a fel-
terjesztések arra is, hogy az egyháztagok adójának csökkentésére szánt, ál lami segély 
annyira csekély, hogy alig képes az egyetemes egyház abból az egyházközségeknek segít-
séget nyújtani. 

Az egyetemes közgyűlés a maga részéről is mé lyen fájlalva az ál lamsegély 
redukciója folytán beállott pénzügyi nehézségeket, amelyek lehetet lenné teszik 
kiegyensúlyozott költségvetés összeállítását, elhatározza, hogy ez irányban, külö-
nösen az adócsökkentési segély fe lemelése iránt felterjesztést intéz a kormányhoz . 

104. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bemutatja a beérkezett különböző segélykérvé-
nyeket, amelyek tekintetében a pénzügyi bizottság javaslata n y o m á n 

az egyetemes közgyűlés a következő határozatokat hozza: 
a ) Baldauf Gusztávnak a diáksegélyezésre vonatkozó kérelmét a költség-

vetésbe felvett 1.000 pengő keretébe utalja; 
b) a Protestáns Irodalmi Társaság részére a protestáns közös bizottság meg-

keresése értelmében a kilátásba helyezett 500 pengő évi segélyt a költségvetésbe 
beállítja; 

c) a békéscsabai diakonisszaképző-intézet részére a jövő évi költségvetésbe 
300 pengő segélyt vesz fel; 

d ) a szarvasi és békéscsabai árvaházak segély iránti kérését fedezet hiá-
nyában nem teljesítheti, hasonlóképen a tiszai egyházkerületnek sem juttathat a 
szórványok és missziók gondozására a nehéz pénzügyi v iszonyok közepette to-
vábbi anyagi segítséget; 

e) Scholtz Ödön, esperes, mél tányos áron felajánlott könyvtárának meg-
szerzésére ezidőszerint, sajnos, n e m tud fedezetet biztosítani; 

f ) Krecsák László nyíregyházi kántor, karnagynak abbeli kérelmét, hogy 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter részéről lecsökkentett óradíj-különbözetet 
neki megtérítse, elutasítja. 
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- 1 1 0 . 105. (Sz.) Az egyetemes főjegyző a pénzügyi bizottság nevében bejelenti, hogy a 
mult évi közgyűlés 94. jegyzőkönyvi pont alatt a 82.000 pengő közigazgatási célokra szol-
gáló, egyházkerületi segélyösszeg fe losztásának kulcsszerű megállapítására kiküldött bi-
zottság ismételt tárgyalások és a H a n z m a n n Károly, lelkész, által készített e lőmunkála-
tok alapján a jelen közgyűlést megelőzőleg tartott utolsó ülésében végre eredményesen 
és közmegelégedésre megoldotta a kérdést olykép, hogy az egyetemes egyház a közigaz-
gatási egyházkerületi segélyt 82.500 pengőre fe lemelvén, a bányai egyházkerület 24.000 
P, a dunáninneni 13.000 P, a dunántúli 31 .500 P és a tiszai egyházkerület 14.000 P évi 
segélyt kap és megállapította, hogy ezen felosztási kulcs további intézkedésig végleges-
nek tekintendő és az ál lamsegély csökkenése , illetve fe lemelése esetén megfelelően, de 
ugyani lyen arányban lesz folyósítandó. 

Az egyetemes közgyűlés örömmel veszi tudomásul , hogy sikerült nehéz 
küzdelmek és egyes egyházkerületek részéről tanúsított testvéries lemondás ré-
vén ezen nehéz kérdést nyugvópontra hozni és a felosztási kulcsot legalább egy 
időre véglegesen megállapítani; ennek fo lytán utasítja az egyetemes pénztárt, 
hogy a fo lyó évi költségvetésbe felvett 82 .000 pengőt 500 pengővel az előre nem 
látott kiadások tételéből megtoldva, eszközölje az egyházkerületek igényének ki-

1 elégítését. 

106. (Sz.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az egyetemes egyház 1931. évi költség-
előirányzatát, amely a l egmesszebbmenő takarékosság mellett is 2 .200 P hiánnyal zárul. 

Az egyetemes közgyűlés a beterjesztett költségelőirányzatot elfogadja, azt 
megállapítja és annak a függe lékben való k inyomatását elrendeli. 

107. (Sz.) A közalap tárgyában a kiküldött adóalapi bizottság bejelenti, hogy a 
közalapi új összeírás megtörtént és ennek érte lmében 6 ,209.493 pengő 11 fillér ál lami 
adóalap eredményeződön, amelynek az E. A. szerinti fé lszázaléka kereken 31 .000 pen-
gőt tenne ki. Tekintettel azonban az átmeneti és nehéz gazdasági viszonyokra, a bizott-
ság még most sem javasolja a törvény szerinti új kivetést, h a n e m újból azt indítvá-
nyozza, hogy további intézkedésig ezentúl is le lkenként 1—1 fillér legyen a közalapi 
járulék. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság által előterjesztett indokokat mérle-
gelve, a közalapi járulékot az 1930. évre a lé lekszám szerint állapítja meg és pe-
dig o lyformán, hogy a bányai egyházkerület 2 .628 pengőt, a dunáninneni 338 
pengőt, a dunántúl i 1.777 pengőt és a tiszai egyházkerület 331 pengőt köteles 
beszolgáltatni a fo lyó naptári év végéig. 

108. (Sz.) Ezzel kapcsolatban az egyetemes főjegyző beterjeszti a dunántúli egy-
házkerület abbeli kérelmét, hogy hátralékos 6.880 pengőt kitevő közalaptartozása sú-
lyos anyagi helyzetére való tekintettel engedtessék el. 

Az egyetemes közgyűlés hátralékos közalaptartozásának befizetésére a 
dunántúl i egyházkerületnek egyévi haladékot engedélyez. 

109. (Sz.) Az 1928. évi közgyűlés által a közalapjövedelmekből az egyházkerü-
leteknek vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére utalványozott ösz-
szeg fe lhasználásáról beérkezett jelentések szerint: a bányai egyházkerület a rendelke-
zésére bocsátott 500 P-ből 1 0 0 — i 0 0 P-t Kávának, Páhinak, Gödöllőnek, Makónak és Mo-
nornak juttatott, a dunáninneni egyházkerület a kapott 320 P-t a szórványok hitoktatá-
sára és lelkipásztori gondozására fordította, a tiszai egyházkerület szegény egyházközsé-
gek és missz ióknak 128 P-t, val lástanároknak 136 P-t, misszionáriusoknak és a nyíregy-
házai l eánygimnáz iumnak 56 P-t juttatott, a dunántúli egyházkerület pedig a kapott 
660 pengőt a hitoktatással foglalkozó lelkészek között osztotta szét. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

110. (Sz.) A közalap idei jövedelmeinek felosztása során a pénzügyi bizottság 
javaslata alapján, annak előrebocsátása mellett, hogy a rendelkezésre álló összegből első-
sorban 10.000 pengő a nyugdíj intézetnek juttatandó és e l fogadva a bizottságnak abbeli 
javaslatát, hogy ne az egész évi jövedelem 20%-a tőkésíttessék, h a n e m az E. A. 307. L á -
ttak b) pontja értelmében csak az alaptőke kamata inak és az egyházkerületek járulékai-
nak 20%-a fordíttassék tőkésítésre, mert a m a i nehéz viszonyok mellett n e m annyira a 
tőkeképzés, mint a szegény egyházak segítése a lényeges, 
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az egyet, közgyűlés a köve tkező segélyeket folyósítja: 

1. A dunántúl i egyházkerü le tnek kárpót lásul a kikebelezett 
fe jérkomáromi egyházmegyéér t . , 

2. A Lu the r -Tá r sa ságnak segély címen 
3. Az egyházkerület i missziói lelkészek j avada lmazásá ra (egy-

házkerüle tenként 250 pengő dí jazás, úti- és lakbéráta lány) 
4. Vallásoktatók, szegény egyházak , missziók segélyezésére 

110-111. 

100' — 
8 0 - — 

1000 — 

a) a bányai egyházkerüle tnek 
b) a dunáninneni egyházkerü le tnek 
c) a dunántúl i egyházkerü le tnek . 
d) a tiszai egyházkerü le tnek 
e) a bányai egyházkerü le tnek a pesti magyar egyház 

hitoktatási szükségleteire való figyelemmel külön 

5. A Luther -Ot thonnak öt kedvezményes helyre à 80 pengő . 
6. A Luther -Ot thonnak az egyetemes e g y h á z n a k megtér í tendő 

házbér címén 
7. Az ú jkomáromi egyháznak ál landó segély címén . . . 
8. A keszthelyi egyháznak ál landó segély címén . . . . 
9. A szekszárdi egyháznak 

10. Az egri és gyöngyös i missziónak 
1 1 . A komádii egyháznak ál landó segély címén . . . . 
12. A dombóvár i egyháznak állandó segély címén . . 
13. A kelenföldi egyháznak ál landó segély címén . . . . 
14. A tokaji egyháznak 
15. A sátora l jaújhelyi e g y h á z n a k 
16. A bábonymegyer i egyháznak 8 évre (1937-ig). . . . 
17. A székesfehérvár i egyháznak egyszersmindenkorra . . 

Összesen . . 
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9680 — pengő 

mely segélyösszegek 1931 január 1-én lesznek k i f i ze tendők és az 1931. évi szük-
ségletekre f e lhaszná lhatók . 

111 . (Sz.) Tárgyaltatott az adóalapi bizottságnak az 1930. évre kapott adóalapi 
segély fe losztására vonatkozó , részletes jelentése, m e l y szerint a bizottság több ülésen 
behatóan foglalkozott , nyert megbízatásához h íven az 1930. évre rendelkezésre ál ló ál lam-
segély fe losztásával . A beérkezett 198 adóalapi kérvény v i lágosan feltárta egyházközsé -
geink súlyos megterheltetését és sok baját, a m e l y e k n e k orvoslására az egész adóalapi se-
gélyösszeg aránytalanul kevés, de másrészt azt s e m javasolhatja a bizottság, h o g y a sok 
természetbeni s zo lgá lmány pénzbel i átértékelése fo ly tán n é m e l y gyü lekeze t ezrekre 
m e n ő segé lyhez jusson, h a mindjárt csak egy évre is, míg m á s o k a 128%-os egyház i átlag-
teher sú lya alatt is a teljes összeroppanás szélére jutottak. É p p azért a segé lynek 1000 
pengőben való m a x i m á l á s á t hozza javaslatba a bizottság. Az a m ú g y is csak egy évre — 
1930-ra — n e m in tézményesen , h a n e m rendkívül i adóalapi segé lykép k iosz tandó adó-
alapi á l lamsegé ly köve tkező fe losztását javasol ja: 

a ) a bánya i egyházkerü le tben k a p n a : Csömör 370, Galgagyörk 1.000, Váckisúj-
fa lu 510, Zsidó 500, Mende 670 P-t; 

b) a dunáninnen i egyházkerü le tben: Vérteskéthely 490, Bánk 450, Bér 710, Bo-
kor 520, Kutasó 430, Fe l sőpe tény 1.000, L e g é n d 1.000, Luc fa lva 1.000, Ősagárd 1.000, 
Szúpatak 900, Csesztve 840, Ipolyszög 460, Mohora 310, Patvarc 300, Terény 850 P-t; 

c) a dunántúl i egyházkerüle tben: Győrszemere 240, Mérges 360, Nagybarát fa lu 
1.000, Ménfő 660, T é n y ő f a l u 110, K e m e n e s p á l f a 530, E g y h á z a s h e t y e 420, Káld 240, Surd 
220, Liszó 450, Jóbaháza 190, Gyóró 440, Bátaapát i 950, B á b o n y m e g y e r 750, Tarrós 
1.000, Szabadi 120, P o l á n y 200, Keszőhidegkút 890, N a g y s z o k o l y 970, N e m e s c s ó 370, 
Bakonyszent lász ló 480, H á n t a 390, Ászár 850, Sikátor 480, Súr 870, Tés 810, Csót 720, 
Fejérvárcsurgó 1.000, Zalagalsa 1.000, N e m e s h a n y 290, Fe lsődörgicse 360, Akaii 900, 
S ü m e g 290, Öcs 400 P-t, 

d) a tiszai egyházkerüle tben: Fancsa l 1.000, Kisvárda 9 7 0 P-t. 
Az ezen segé lyösszegeken fe lül m é g rendelkezésre álló 1930. évi adóalapi ál lam-

segély maradékösszege tekintetében javasolja a bizottság, hogy a négy egyházkerület azt 
oly városi kis gyülekezetek, m u n k á s g y ü l e k e z e t e k és törpeiskolás gyülekezetek közt ossza 
szét, a m e l y e k n e k egyházi terhe, bár n e m érte el száza lékszerűen a fentebbiek nagyságát , 
amelyek sajátos v i szonyaiknál fogva mégis l é tükben veszélyeztetvék, javasolja, hogy a 
gyorssegély szétosztását az egyházkerüle tekre bízza az egye temes közgyűlés és e célra a 
bányai egyházkerületnek 5.000, a dunán innen i egyházkerüle tnek 1.885, a dunántúl i egy-
házkerületnek 5 .000 és a tiszai egyházkerüle tnek 1.885 pengőt utaljon ki. 

A z egyetemes közgyűlés e l ismerését fejezi ki a bizottság fáradságos m u n -
kájáért, a tett javaslatokat e l fogadja és határozati erőre emel i és a bizottságot 
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112. megbízza, hogy a jövő évi közgyűlés elé terjesszen újabb felosztási tervezetet, amely 
lehetőleg már hosszabb, ciklusos segélyezésre szóljon. 

Az adóalapi bizottságba az egyetemes fe lügyelő elnöklete alatt: dr. Sze-
lényi Aladár egyetemes v. főjegyzőt, dr. Rásó Lajos egyetemes ügyészt és Hanz-
m a n n Károly bizottsági előadót küldi ki, az egyházkerületek részéről pedig az 
egyházkerületi elnökségeket és egyházkerületenként 2 — 2 tagot, még pedig: Sár-
kány Bélát, Bódy Pált, Okolicsányi Gyulát, Mihalovics Samut, szentmártoni Radó 
Lajost, Schöll Lajost, dr. Domjján Eleket és Zorkóczy Samut. 

112. (Sz.) Kuthy Dezső ügyvivő beterjeszti az 1927. évi egyetemes közgyűlés ha-
tározatával szervezett egyetemes nyugdíj intézet működéséről szóló, következő ügyvivői 
jelentését. 

Az 1927. évi egyetemes közgyűlés 105. jkv-i pontban foglalt határozatával meg-
alapított egyetemes nyugdíjintézet 1930. évi működéséről szóló jelentésemet az aláb-
biakban van szerencsém a Méltóságos és Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés elé ter-
jeszteni. 

Mindenekelőtt egy felette örvendetes bejelentéssel tartozom. 
A nyugdíjintézeti bizottság a nyugdíjintézeti tőke egy részének házvétel útján való 

biztosabb és jövedelmezőbb befektetése érdekében elhatározta, hogy, amennyiben meg-
felelő a lkalom kínálkoznék, a nyugdíj intézet részére bérházat vásárol. A megfe le lő ob-
jektum kiválasztására és a vétel lebonyolítására albizottságot küldött ki. Ez az albizott-
ság, amelynek megbízatása teljesítésénél különösen arra a két szempontra kellett figye-
lemmel lennie, hogy a megvásárolandó objektum építkezésének a minősége megfe le lő 
legyen és a befektetni szándékolt tőke megfe le lő jövedelmezősége biztosíttassék, modern 
igényeket kielégítő, de mégis háború előtti, szolid építkezésű és o lyan jövedelmezőségű 
bérházat igyekezett keresni, amelynek bérei nincsenek túl magas összegben megálla-
pítva, tehát n e m kell azok esésével számolni . Nagy körültekintéssel sikerült is meg-
találni egy ezen szempontoknak teljesen megfe le lő , a lkalmas objektumot, amely az ügy-
nek az albizottság által való minden részletre kiterjedt megvitatása után annak egy-
hangú határozata alapján, 1930. évi április 30-án aláírt szerződés értelmében meg is vé-
tetett. Az ötemeletes bérház Budapest II. kerületében, Margit-körút 62. sz. alatt és a Bu-
dapest székesfőváros dunajobbparti részének 1576. számú te lekkönyvi betétében A/l . 
sorszám, 13691. hrsz. szám alatt felvett 215 50 négyszögöl területen fekszik. Az épület 
vételára 500.419 pengő, szakértői, ügynöki, átírási és egyéb díjak és az illetékek összege 
51.351 57 pengő, összesen tehát 551.770 57 pengő. Az épiilét, számítás szerint mintegv 
6% -ot meghaladó jövedelmezőséget biztosít. 

A szerződésben a nyugdíjintézet terhére átvállaltatott a bérházra bekebelezett 
6 .000 angol font tőke, amely 185.192 pengő 31 fillérben tudatott be a vételárba. A bérház-
nak a vétel idejében erősen megterhelt te lekkönyvi lapja ezen átvállalt angol font teher 
leszámításával, miután a vételkor minden egyéb tehertétel kiegyenlítést nyert, teljesen 
tiszta. A bérházvétel ügyében hálára kötelező módon nagy fáradságot fejtett ki D. báró 
Radvánszky Albert, egyetemes felügyelő, akinek dr. Rásó Lajos, egyetemes ügyész, és 
Scliulek János, építész, bocsátották jogi, i l letve építészeti szaktudásukat nagy buzgóság-
gal és önzetlenséggel rendelkezésre. Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság mind velük, 
mind az egész albizottsággal szemben kifejezte 1930 június hó 17-én megtartott ülésé-
ben, amely a bérházvételt tudomásul vette, őszinte elismerését és hálás köszönetét. 

A bérház házgondnoki teendőinek a végzését dr. Bálint Károly ügyvédtől, aki a 
bérház megvétele körül nagy buzgósággal működöt t közre, a nyugdíjintézeti bizottság 
fent hivatkozott ülésének határozatából november hó 1-i hatállyal dr. Rásó Lajos, egye-
temes ügyész, vette át, akinek munkájában dr. Wagner Rezső segédkezik. 

A nyugdíjintézeti tőke biztosabb és a kamat láb leszállításával sem csökkenő jöve-
delmezőségű elhelyezése egyéb intézkedések útján is biztosíttatott, még pedig részvény-
és záloglevélvétel útján. A megvásárolt részvények és záloglevelek a következők: 

1. Négy szavazatra jogosító, 1362 k—gysz . , 702. lapszámú letét jegy szerint 5 darab 
100, 14 darab 500, 1 darab 2 .500 aranykorona névértékű Magyar Nemzeti Bank rész-
vény, amelynek vételára P 21 .750 40, deponálva a Magyar Nemzeti Bankban; 

2. 7 darab á 1.000 dollár né. 2 6 9 — 2 7 5 . s zámú 
4 darab á 500 dollár né. 198—201. s zámú 

10 darab á 200 dollár né. 2 1 8 — 2 2 7 . s zámú 
15 darab á 100 dollár né. 3 6 2 — 3 7 6 . számú 
10 darab á 50 dollár né. 173—182. számú, azaz 13.000 dollár névértékű 

7 % -os Magyar Általános Hitelbank záloglevél, amelynek vételára P 70.365 64, — depo-
nálva a Magyar Általános Hitelbank érdekkörébe tartozó Hermes Magyar Általános Vál-
tóüzlet r.-t.-nál, 

3. 10 darab á 1.000 dollár A) sorozat 568—577 . számú, 10.000 dollár névértékű, 
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magyar kibocsátású, 7^2%-os Magyar-Olasz Bank záloglevél, amelynek vételára P 
53.424-20, — deponálva a Magyar-Olasz Bankban, 

4. 10 darab, á 1.000 dollár A—C. sorozatú, 780—787. , 1606., 2308. számú, 10.000 
dollár névértékű, 71//2%-os, amerikai kibocsátású Magyar-Olasz Bank záloglevél, amely-
nek vételára P 50.864 50, — deponálva a Magyar-Olasz Bankban. 

Továbbá főkép abból a célból, hogy a nyugdíjintézeti bérházon nyugvó angol font 
tartozás összege londoni kif izetésben álljon rendelkezésre, a Magyar Általános Hitelbank 
érdekkörébe tartozó Hermes Magyar Általános Váltóüzlet r.-t.-nál nyitott fo lyószámlán 
elhelyeztetett 180.604-50 pengő értékben 6500 angol font. 

Ezek az intézkedések annál is inkább megnyugtatóak, mert azok megtétele előtt 
az egyetemes felügyelő kebelbeli és egyházon kívüli, pénzügyi szaktekintélyek vélemé-
nyét is meghallgatta. 

Adja Isten, hogy ezek a nagy körültekintéssel foganatosított intézkedések való-
ban a nyugdíjintézeti tőke megbízható elhelyezését, nagyobb jövedelmezőségét biztosít-
sák, ami egyértelmű a nyugdíjintézet ellátottai és várományosai jövőjének biztos ala-
pokra helyezésével. 

A nyugdíjintézeti tőke elhelyezéséről szóló jelentéseimmel kapcsolatban szüksé-
gesnek tartom annak megemlítését is, hogy a kelenföldi egyházközség 25.000 pengő 
tartozását kamataival együtt kiegyenlítette. 

A nyugdíjintézet ügyvitele a szabályrendeletben és az ügyrendben megállapított 
keretek között rendesen folyt. 

Az 1930. évi járulékszámlát már június 26-án kibocsátottam, tehát jóval a sza-
bályrendeletileg július hó 31-ében megállapított határnap előtt. A járulékszámlán az 
1929. évi járulékszámlán kivetett összegek utáni lerovásokból azok az összegek vétettek 
figyelembe, amelyek 1930. évi június hó 1-éig az egyetemes nyugdíjintézet pénztárába 
befizetési jelentés kapcsán tényleg befolytak. Az azóta befolyt összegek az 1931. évi já-
rulékszámlán iratnak az érdekeltek javára. 

Az említett időpontig P 85.647 83 hátralék mutatkozott . A nyugdíjintézeti bizott-
ság határozata szerint fizetési haladék megadására az illetékes püspök jogosult, aki an-
nak engedélyezéséről az ügyvivőt értesíti. Haladék engedélyezéséről 20 esetben kaptam 
értesítést. A bizottság felkérte az egyházkerületek püspökeit, hogy a hátralékok behaj-
tása kérdésében alkalmazzák a szabályrendelet vonatkozó rendelkezéseit. 

A nyugdíjintézeti bizottság tudomásul vette azt a bejelentést, hogy a lelkészi kon-
gruának a régi nyugdíjintézet és az új nyugdíjintézet által kirótt járulék összegének kü-
lönbözetével való fe lemelése érdekében az 1928. évi egyetemes közgyűlésben az 1927. évi 
egyetemes közgyűlésből tett felterjesztés elutasítása után újból elhatározott felterjesztés 
megtételétől egyelőre cél irányosnak látszott eltekinteni, mert a kérés a mai viszonyok 
között biztos visszautasításban részesülne. Attól kedvező eredmény csak a református 
egyház nyugdíjintézeti revíziójának a megtörténte és a református egyháznak az akcióba 
való bekapcsolása után várható. Kérem ennek jóváhagyó tudomásulvételét . 

Az 1848. évi XX. t.-c. alapján járó ál lamsegély redukciójával kapcsolatban a nyug-
díjintézeti bizottság felkérte az egyetemes egyházat a nyugdíjintézet egyetemes egyházi 
dotációjának érintetlenül hagyására, ami meg is történt. 

A bizottság azt a határozatot hozta, hogy miután a segédlelkész a nyugdíjintézet-
nek nem kötelezett, csak jogosult tagja, amenny iben három éven át nem eszközöl be-
fizetést, még egyszer fe lhívandó kötelezettségének teljesítésére, amely fe lhívás ered-
ménytelensége esetén az érdekelt segédlelkész törlendő a nyugdíjintézeti tagok sorából, 
természetesen a szabályrendelet 39. §-ának alkalmazásával . 

Szükségesnek tartom annak bejelentését is, hogy a nyugdíjintézeti bizottság nyug-
díjazások és özvegyi díjak megállapítása kapcsán azt az eljárást követi, hogy a nyugdíj-
intézettel szemben fennál ló tartozást az érdekeltek terhére mindég az egyes eseteknek a 
mortalitási lehetőségeket is f igyelembevevő külön elbírálása alapján megállapított bizo-
nyos időn át levonásba hozza az érdekeltek járandóságából, új tagfelvételeknél pedig rész-
letfizetést engedélyez. Természetesen az előírt kamatokat mindkét esetben felszámítja. 

A bizottság néhány esetben leszállította a minimálisra egyes kérelmezők nyugdíj-
igényét indokoltnak minősített kérelmük alapján, természetesen az általuk viselt állás 
igényének érintetlenül hagyásával. Egyes tagok pedig felvételükkor beszámított, segéd-
lelkészi, szolgálati idejük törlésbe hozását kérték, miután a járulékterhet n e m tudták el-
hordozni. A bizottság kérelmüknek helyt adott. 

A bizottság határozatilag kimondotta, hogy egvházi közületek által kért kölcsö-
nök folyósítása elől elvben elzárkózik. 

A mult évi egyetemes közgyűlés óta a következők vétettek fel a nyugdíjintézet 
tagjai közé: Kopcsó István, Lucsán Márton, Pálvi Dénes, Peér Péter Sándor, Szlovák Pál, 
Olah Károly, Egyed Bertalan, Erdős Mihály. 
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113. Kérésére töröltetett a nyugdíjintézet tagjai sorából: Wolf Lajos, tábori lelkészi szol-
gálatba távozván és dr. Gunesch Károly segédlelkész. A miskolci kántori állást, amely 
megszűnt, az egyházközség kérésére törölte a bizottság a fenntartott állások sorából. 

Kérésükre nyugdíjaztattak: Plavetz Gyula, Magyary Miklós és Csővári Géza. 
Elhaláloztak a várományos tagok közül: Gajdács Pál, vitéz dr. Kendeh-Kirch-

knopf Gusztáv, Szüts Gábor, Kruttschnitt Antal, Nemes Károly, Nagy György, Czipott 
Géza, Korén Márton, Morascher Hugó. 

Özvegyi ellátási díj, betegápolási díj és az esetek némely ikében árvaneveltetési díj 
állapíttatott meg a következők részére: vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztávné, Szüts 
(iáborné, Kruttschnitt Antalné, Nemes Károlyné, Nagy Györgyné, Korén Mártonné, Mora-
scher Hugóné. 

Betegápolási díj engedélyeztetett Czipott Gézáné le lkészözvegynek. 
Néh. Gallé István árváját, Gallé Ernesztint a bizottság 500 pengő segélyben ré-

szesítette. 
A Hangya-alapí tvány 1928. évi kamatait a bizottság Oláh Károly ny. lelkésznek, 

az 1929. évi kamatokat vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztávné le lkészözvegynek ítélte, 
az 1930. évi kamatok pedig Korén Mártonné és Nagy Györgyné lelkészözvegyek között 
képezik megosztás tárgyát feles arányban. 

A nyugdíjintézet 1929. évi számadását az alábbiakban prezentálom: 

Bevétel : 
1928. évi tőkemaradvány 385,675*38 P 
Tagok és fenntartók járulékai és offertoriumok. . 127,341-— „ 
Az 1848/XX. államsegélyből 100 ,000'— „ 
Az egyetemes közalapból 10 ,000'— „ 
Egyetemes alapokból 10,000'— „ 
Kamatjövedelem 39,715'95 „ 
Vegyesekből 626 60 „ 

673,358-93 P 
Kiadás : 

Nyugdíjak 21,527 74 P 
Betegápolási díjak 600*— „ 
Személyi járandóságok . . . . 3,846*80 „ 
Vegyes kiadások 945'58 „ 2 6 , 9 2 0 T 2 P 

1929 december 31-én a töke összege 646,438'81 P 
Ebből: nyugdíjintézeti tőke . . 640,038*81 P 
Hangya szövetkezet alapítványa . 6 ,400 '— „ 

646,438-81 P 

Vagyonkimutatás : 
Takarékbetét és készpénz . . . 573,104*81 P 
Értékpapírok 48,334'-
A budapest-kelenföldi egyház tar-

tozása 25 ,000 '— „ 646,438-81 P 

Az egyetemes közgyűlés az ügyvivő jelentésében föglaltakat jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

» 

113. (Sz.) Kuthy Dezső ügyvivő beterjeszti az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság 
következő javaslatait. 

1. A nyugdíjintézeti bizottság utal a mult évi egyetemes közgyűlés 102. jegyző-
könyvi pontban foglalt határozatára, amely számára azt az utasítást tartalmazza, hogy 
a matematikus bevonásával tegye megfonto lás tárgyává, n e m lehetne-e a nyugdíjinté-
zeti terheken azzal könnyíteni , hogy az alapítási járulék 10 esztendő helyett 25 évre 
osztassék fel. A számítások alapján megállapítást nyert, hogy 10 éves felosztás mellett a 
fe lkamatolás f igyelembevételével a minimál i s nyugdíj igény után összesen 733-70 pengő 
rovandó le, 25 éves felosztás mellett pedig összesen 1.009 70 pengő, vagyis 276 pengővel 
több, amivel szemben a 25 éves felosztás mellett az l - l évre eső összeg csak 30 pengővel 
csökkenne. 

A bizottság javasolja, mondja ki az egyetemes közgyűlés, hogy az alapítási járu-
lék 25 év alatt való lefizetését csak fenntartók részére fakultatív, külön kérés alapján 
engedélyezi. 

2. A nyugdíjintézeti bizottság a dunántúli egyházkerület közgyűlésének felterjesz-
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tése alapján, amelyben aziránt keresi meg az egyetemes közgyűlést, hívja fel a nyugdí j -113-114 . 
intézet vezetőségének f igyelmét a nyugdíjintézeti járulékok lehető leszállítására 

javasolja annak tudomásulvételét, hogy mivel a nyugdíjintézeti terhek leszállítása 
a nyugdíjintézet matematikai alapjait megingatná, ezzel a kérdéssel nem áll módjában 
foglalkozni. 

3. A nyugdíjintézeti bizottság javasolja, hogy miután a nyugdíjintézeti szabályren-
delet 21. §-ának c) pontja téves szövegezést tartalmaz, amidőn „az elhunyt nőtlen tag" 
kifejezést használ, iktassa annak helyébe az egyetemes közgyűlés a következő szöveget: 
„az özvegyen, vagy nőtlenül e lhunyt tag haláláig annak, mint özvegynek és illetve 
nőtlennek". 

4. Javasolja a nyugdíjintézeti bizottság, hogy hosszabbítsa meg az egyetemes köz-
gyűlés az 1930. évi járulékszámlával kapcsolatban a járulékbefizetés szabályrendeletben 
megállapított határidejét 1931. évi január hó 31-éig. 

5. Kéri végül a bizottság, hívja fel az egyetemes közgyűlés a lelkészeket és egy-
házközségeket, hogy a nyomasztó anyagi helyzetben is igyekezzenek a nyugdíjintézettel 
szemben fennál ló kötelezettségnek eleget tenni, mert a nagyösszegű hátralékok a nyug-
díjintézet matematikai mérlegét veszélyeztetik. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság javaslatait 
magáévá teszi és határozaterőre emeli. 

114. (Sz.) Beterjesztetik a Luther Otthon szemináriumi bizottság jelentése a Luther 
Otthon 1929—1930. évi működéséről . 

Az elmúlt tanévben töltötte be a Luther Otthon áldásos munkájának huszadik esz-
tendejét. Az Úristen segítő kegyelme most is ott volt munkánkon , és így megnyugvással 
jelenthetjük, hogy ez az egyetemi internátusunk ebben az esztendőben is eredményesen 
töltötte be hivatását. 

Az esztendőt ünnepi keretek közt október 13-án nyitottuk meg hivatalosan. Ez 
alkalommal dr. Gaudy László, vallástanítási igazgató, hirdette az Isten igéjét és osztott 
úrvacsorát az évnyitó istentiszteleten teljes számban megjelent i f júságnak. Éppen így 
istentisztelettel zártuk is az esztendőt június hó elsején, amely a lkalommal Kemény Lajos 
igazgatólelkész mondott egyházi beszédet. 

Ügy az évnyitásnak, mint az évzárásnak volt családias, kedélyes része is az otthon 
fehér asztala mellett, amely a lkalmakból megtiszteltek bennünket többen a Luther Ott-
hon-Szemináriumi Bizottság tagjai közül is. Az évnyitó ünnepi vacsorán dr. Mágócsy-
Dietz Sándor, a L. O. Sz. B. ü. v. alelnöke köszöntötte az otthon új tagjait, akiket a régi 
tagok kedves, tradicionális keretek között avattak a magas vendégek jelenlétében a Luther 
Otthon „valóságos" tagjaivá. — A hivatalos évzárást pedig egy egészen szűkkörű, benső-
séges jubileumi ünneppel kapcsoltuk össze, melyen ugyancsak dr. Mágócsv-Dietz Sándor 
méltatta a jubileum jelentőségét és szólott kiváltképen a távozó i f jakhoz. — Mindkét 

, ünnep alkalmas volt arra, hogy egyházunk vezetői közvetlenül megismerjék az otthon-
ban nevekedő egyetemi polgárokat. 

Az otthont ebben az esztendőben is Vidovszky Kálmán vezette. Nemcsak a lelki 
vezetés, hanem a gazdasági ügyek intézése is az ő vállán nyugodott . Vidovszky Kálmán 
helyzetében jelentős változás állott be az elmúlt év fo lyamán. Az egyetemes egyház el-
nöksége, az egyetemes gyűlés jóváhagyásának előfeltételezésével, kiállította számára a 
végleges meghívólevelet, amely szerint Vidovszky Kálmánt, — miután több mint két esz-
tendei munkája igazolta, hogy alkalmas az otthon vezetésére — véglegesen megbízza a 
Luther Otthon igazgatásával. Ugyanekkor háromszobás lakást is bocsájtott az igazgató 
rendelkezésére. A L. O. Sz. B. pedig megállapította azokat az anyagi javadalmakat, ame-
lyek őt, mint igazgatót, megilletik. — Ezeknek az ügyeknek végleges rendezése azért vált 
szükségessé, mert Vidovszky Kálmán igazgató 1930. évi április hó 8-án feleségül vette 
Szarvasi Olga ev. leánykol légiumi tanárnőt és természetszerűleg kérte az ideiglenes állapot 
véglegesítését. Itt említjük meg, hogy Vidovszky igazgató, mint vallástanár, az Evangé-
likus Leánykol légiumhoz nyert ideiglenes beosztást. 

A lelkész-igazgató vezetése ebben az esztendőben is oda irányult, hogy az otthon 
tagjai vallásos és egyházias szel lemben éljenek. A vallásos szellem ápolását szolgálták az 
esténként tartott áhítatok, amelyeken az ifjak együtt énekeltek, bibliát olvastak az Igé-
hez fűződő magyarázatokkal . Az egyetemi hallgatók számára tartott istentiszteleteken 
testületileg vettek részt az otthon tagjai, egyéb alkalmakkor pedig a különböző ev. temp-
lomoknak voltak buzgó látogatói. 

Az evangéliumi öntudat mélyítését szolgálták azok az előadások, amelyeket az 
otthon tagjainak tartottak az elmúlt év fo lyamán: dr. B ö h m Dezső, dr. Gaudy László, D. 
Kovács Sándor. Ilyen alkalmakkor mindig szerencséltették az otthont megjelenésükkel 
többen egyházunk vezető férfiai közül, hogy együtt töltsenek egy-egy estét i f jainkkal . 
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114. Az otthon tagjai kisebb csoportokban szinte hetenként együtt töltöttek egy egész 
estét az igazgatóval az ö lakásán, amikor is bizalmasan megbeszélték azokat a különféle, 
gyakran aktuális problémákat, amelyek a legégetőbbek az i fjúság éleiében. Ezek a sok-
szor hosszúra nyúlt esték nem egyszer igen kedvesek, áldottak voltak és talán nem vol-
tak hatástalanok a világnézetek kialakulására. 

Gondunk volt arra is, hogy az ot thonon kívül is nekik való, jó társaságban legye-
nek iÍjaink. E törekvésünkben szívesen segített bennünket néhány evangélikus úri csa-
lád, amely örömmel nyitotta meg házát az otthon jó modorú, kedves tagjai előtt. így az 
otthon igen sok lakója a farsang víg napjait nem bálokban, vagy bárokban töltötte ide-
genül, hanem jó, szíves, evangélikus, úri családoknál . Legyen hála érte a megértő vendég-
látóknak, akik így belekapcsolódtak a mi egyházi nevelő munkánkba . 

Az otthon lakói közt igen jó szel lem uralkodott. Az igazgató és az i fjúság közötti 
viszony az idősebb bátya viszonya szerető öccseihez. Biza lommal és szeretettel vannak 
egymás iránt. Az ifjúság nem a komor parancsolót, h a n e m az ő ügyei iránt megértéssel 
érdeklődő vezetőt látja az igazgatóban, akit bizalmával , egyben tiszteletével vesz körül, 
intézkedéseit szívesen betartja. Ez a meghitt viszony eredményezte, hogy az elmúlt évben 
sem fordult elő fegyelmi eset és az otthon lakói általában kifogástalanul viselkedtek. 

Az otthonban uralkodó jó, evangél ikus szellemre talán az is jellemző, hogy a Luther 
Otthon tagjai töltötték be ebben az esztendőben is az Egyetemi Luther Szövetség csak-
nem minden vezető tisztségét. 

Aini a tanulmányi eredményt illeti, ezen a téren is megnyugvással jelenthetjük, 
hogy otthonunk lakói általában híven teljesítették kötelességüket. Az orvostanhallgatók 
vizsgaversenyén ezúttal is (most már harmadízben) lutherotthonista nyerte meg az első 
díjat. De a többi fakul tásokon és a m ű e g y e t e m e n is jó eredménnyel végezték tanulmá-
nyaikat i f jaink. Mindössze három esetben tagadta meg a kisbizottság az újra való fel-
vételt kellő szorgalom hiánya okozta eredményte lenség miatt. Ezzel szemben igen sok 
volt a kitüntetéses vizsga, illetőleg szigorlat. 

Az egészségi állapot az elmúlt évben is kielégítő volt. Komolyabb betegség csak 
két esetben fordult elő, amelynek következtében egy tagunk hosszabb időt töltött a Vö-
rös Kereszt kórházban, egy pedig húsvéti szünidejét volt kényte len megnyújtani , hogy 
a szülői ház gondozásában szabaduljon meg makacs influenzájától . Az orvosi teendőket 
ebb-en az évben is dr. Zs igmondy Zoltán főorvos látta el lelkes önzetlenséggel. Itt említjük 
meg, hogy — fájdalom — az ot thonban nincsen semmifé le sportolási lehetőség, holott az 
otthonban jelentős sporteredményeket elért ifjak vannak. Az egészségre azonban igen jó 
hatással vannak tágas, levegős szobáink, az ál landóan rendelkezésre álló zuhanyfürdő 
(hideg) és a hetenként való fürdési lehetőség. 

A Luther Otthon iránt n e m lanyhuló érdeklődés mutatkozik a szülők és az egye-
temi hallgatók részéről. Nemcsak hogy minden he lyünk be van töltve ál landóan, h a n e m 
ezen felül is-szüntelenül jelentkeznek felvételre, úgyhogy b izonyosan el tudnánk helyezni 
ot thonunkban 8 0 - ^ 1 0 0 evang. egyetemi hallgatót, ha volna hozzá elég helyünk. 

Nem is csak diákok, h a n e m egyházunk felnőtt tagjai is gyakran szeretnék igénybe 
venni az otthont szállásul. Sajnos, ez n e m lehetséges. Azt azonban meg tudtuk tenni már 
másodízben, hogy a nagyvakác ióban a fővárosba, továbbképző tanfo lyamra rendelt evan-
gélikus tanároknak a tanfo lyam tartamára lakást és ellátást adtunk, úgyhogy ezért csak 
készkiadásainkat térítették meg. 

Az érdeklődés ot thonunk iránt úgy is megnyilvánult , hogy az elmúlt évben is vol-
tak megértő lelkek, akik segítő kezet nyújtottak az otthon i f júsága felé. Itt elsősorban 
egyetemes egyházunk áldozatkészségét kell megemlí tenünk. Az egyetemes egyház nem-
csak az otthon épületét bocsátja rendelkezésünkre, h a n e m még a nyári javításokra is 
adott ez évben is 2000 pengőt, ezenkívül 900 pengőt utalt ki ösztöndíjakra, amelyet a kö-
vetkező érdemes i f jak nyertek el: Eisert Pongrácz, Fél ix László, Kovács Béla, Poppé Béla, 
Roth István, Schreder Elemér, Tóth Béla, 8 0 — 8 0 P, Ferjencsik Béla és Czipott-Vratarics 
Iván 7 0 — 7 0 P, Balázs Ambrus, Jánossv Mihály, Nemess Valdemár, Szandtner Frigyes 
és Gráf László 4 0 — 4 0 pengőt. 

Nagy jelentőségű az Evangél ikus Tanáregyesület segélye. Ez a nemes egyesület 
négy evangél ikus tanárfiúért fizetett egyenként évi 500 pengőt az otthonnak, úgyhogy az 
illetők ellátása a szülőknek igen kevésbe került. E négy ifjú volt: Hamrák Zoltán, Raskó 
Sándor, Suhajda Lajos, Szokol Zoltán. 

A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete (TÉBE) ez esztendőben is 500 pengőt 
adományozott az otthonnak. Ezen kívül is voltak többen, akik a Luther Otthon segítő 
alapjának növelésére az elmúlt évben kisebb-nagyobb összeget adományoztak. Ki kell 
emelnünk e helyen a szarvasi főg imnáziumot , amely ebben az esztendőben is 300 pengőt 
adott erre a célra, s így ez az alap az év végéig 1661 pengő 10 fillérre növekedeti . Nem 
nagy a gyarapodás, de a mai rendkívül súlyos gazdasági viszonyok között ez is biztató. 
Pénzadományon kívül az otthon társalgótermének folyóiratokat adományozott dr. Má-
gócsy-Dietz Sándor. 
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Ezúton is kérjük mindazokat, akik az evangél ikus egyetemi és főiskolai i fjúság sor-
sát szívükön viselik: legyenek megértő jóindulattal otthonunk iránt, és amikor csak alkal-
muk nyílik, támogassák azt, hívják fel a jómódú és áldozni szerető, evangél ikus testvéreket 
a Luther Otthon támogatására. Azoknak pedig, akik segítették és támogatták otthonun-
kat, itt is hálás köszönetünket fejezzük ki. 

Az otthon gazdasági élete az elmúlt esztendőben is zavartalan volt. Gondos takaré-
kosság mellett elértük, hogy — bár az ellátás, egyszerűsége mellett kifogástalan minőségű, 
bőséges és változatos volt — nemcsak hogy pénztári hiány n e m mutatkozott , h a n e m ju-
tott a legszükségesebb pótlásokra is. Kell is arról gondoskodnunk, hogy a két évtizede 
szolgáló berendezési tárgyakat lassanként megújítsuk. Az elmúlt esztendőben a nagyobb 
arányú festő- és mázo lómunkák mellett rendbehoztuk az összes matracokat (nagyrészben 
újakkal cseréltük ki), minden mosdót átfényeztetti ink, minden íróasztalt új gummifedő-
lapokkal láttunk el, több szükséges új bútort vettünk. így sikerült az otthont újra kedve-
sebbé, otthonosabbá, szebbé tennünk. 

Az új esztendőre a régi árakat tartottuk meg mindenütt . A jövő tanévben is évi 
130—280 pengőt f izetnek lakásért, évi 600 pengőt ellátásért, évi 15 pengőt zongorahasz-
nálatért. — A jövőben is nagy gondot fordítunk a takarékosságra, hogy a kifogástalan 
ellátás mellett maradjon valami a felszerelés oly nagyon szükséges felújítására. 

A Luther Otthonban az elmúlt 1929—30. esztendőben is 52 egyetemi hallgató la-
kott. Ennyi helyünk van. E helyekre ez évben is a püspök urak ajánlása alapján vettük 
fel a fo lyamodókat . És pedig a dunántúli kerületből 23, a bányaiból 19, a tiszaiból 8, to-
vábbá az elszakított Délvidékről egy és F iúméból egy egyetemi hallgatót. Fakultások 
szerint az otthon lakói így oszlottak meg: 14 jogász, 15 orvostanhallgató, 12 műegyetemi 
hallgató, 5 bölcsész, 6 közgazdasági egyetemi hallgató, és pedig 3 mezőgazdasági , 2 keres-
kedelmi és 1 külügyi szakon. 

Az egyetemes közgyűlés legutóbb megbízta a Luther Otthon kisbizottságát, hogy 
foglalkozzék az evang. hoszpic felál l í tásának gondolatával és vegye tervbe a feláll ítandó 
theológiai szeminárium kezelését. Ezekre vonatkozóan jelenthetjük, hogy az evang. hosz-
pic felállítása a mai gazdasági viszonyok közt és a számbavehető lehetőségek mellett egy-
általában n e m látszik gazdaságosnak, azért ennek az ügynek jobb jövőre való elhalasztá-
sát javasoljuk. — A szemináriumra vonatkozólag pedig azt jelenthetjük, hogy annak ve-
zetésére és gazdasági irányítására a Luther Otthon teljesen készen áll. A már többször 
leszögezett feltételek mellett intézetünk egészen rövid idő alatt megkezdhetné ebbeli 
munkáját is. 

Az elmúlt esztendőben töltötte be intézetünk áldásos munkájának huszadik esz-
tendejét. A Luther Otthon Szemináriumi Bizottságnak az volt a terve, hogy otthonunk 
működésének két évtizedes jubileumát ünnepi keretek közt üli meg. Már meg is alakult a 
jubileumi bizottság, de később az a terv tíint fel legjobbnak, hogy ezt a jubileumot kös-
sük össze a báró Podmaniczky Gézáné született gróf Degenfe ld-Schomberg Berta könyv-
tárának ünnepi megnyitásával . Miután ez a terv határozattá emelkedett , a Luther Otthon 
kisbizottsága egészen szerény keretek közt, — együtt a hivatalos évzárással — emléke-
zett meg az otthon két évtizedes munkájáról . 

A Luther Otthon Szemináriumi Bizottság az elmúlt esztendőben két ülést tartott. 
Az egyetemes közgyűlés a bizottságba új tagokul megválasztotta Arató Istvánt, dr. Böhm 
Dezsőt, Kemény Lajost, Klaniczay Sándort és dr. Melicli Jánost. 

Nem fejezhetjük be jelentésünket anélkül, hogy ismételten rá ne mutassunk arra 
a parancsoló szükségre, mely azt kívánja, hogy a Luther Otthont legalább 8 0 — 1 0 0 egye-
temi hallgató befogadására alkalmassá bővítsük ki. A fővárosban tanuló ev. főiskolai hall-
gatók minden évben tömegesen keresnek otthont nálunk és minden évben 4 0 — 5 0 hoz-
zánk kéredzkedőt kell elutasítanunk, mert nincs hely az otthonban. Ez azt jelenti, hogy 
minden esztendőben jelentékeny számú evangél ikus i f jú fosztódik meg attól az áldástól, 
hogy evangélikus környezetben töltse el egyetemi éveit. Hogy mi lyen veszteséget jelent 
ez egyházi szempontból, arra felesleges rámutatnunk. Azért ébereknek kell lennünk és 
nem szabad elmulasztanunk egyetlen kínálkozó alkalmat sem, amely va lahogyan az 
otthon kibővítéséhez vezethetne. Arról nem is szólunk, hogy mennyive l könnyebb volna 
az otthon gazdasági helyzete, ha nagyobb lenne a befogadóképessége. 

Legyen szabad évi jelentésünket befejeznünk a m a reménységünk kifejezésével, 
hogy az otthon kibővítésének ügyét a gazdasági viszonyok javulásával meg fogja oldani 
a segíteni kész bölcsesség és az egyházszeretet. 

Ezekben foglaltuk össze az 1929—1930. évi működésről szóló jelentésünket és 
kérjük a Főtisztelendő és Méltóságos Egyetemes Közgyűlést, hogy azt tudomásul venni 
szíves legyen. 

Évi jelentésünkhöz csatolva, bemutatjuk az 1929—1930. évi zárószámadásunkat, 
amelyet a számvizsgáló bizottság megvizsgált és rendben talált, — a mellékelt jegyző-
könyv tanúsága szerint — továbbá az 1930—1931 . évi költségelőirányzatot, kérve egy-
részt a fe lmentvény megadását, másrészt költségvetésünk elfogadását. 
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1 1 4 - 1 1 5 . Az egyetemes közgyűlés 
1. a Luther Otthon 1929—30. évi jelentését tudomásul veszi; 
2. a Luther Otthon 1929—30. évi számadásait tudomásul veszi, az 1930— 

1931. évre vonatkozó költségelőirányzatot jóváhagyja s ezeknek alapján a Luther 
Otthon igazgatójának a fe lmentvényt megadja; 

3. jóváhagyja az e lnökségnek azt az intézkedését, hogy a kétesztendei próba-
idő után vezetői teendőkre megfe le lőnek bizonyult Vidovszky Kálmán vallás-
tanárt a Luther Otthon igazgatói teendőinek végzésével véglegesen megbízta, ille-
tőleg őt ez intézet igazgatójává nevezi ki; 

4. kívánatosnak tartja, hogy a Luther Otthon mielőbb kibővíttessék és ad-
dig is, amíg az építkezés lehetővé válik, a bérház lakásainak egyike a Luther Ott-
hon rendelkezésére bocsáttassék; 

5. köszönetet m o n d az igazgatónak egyrészt azért, hogy az Otthon céljaira 
szolgáló gyűjtéseket nagy buzga lommal és eredménnyel folytatta, másrészt azért, 
hogy az Otthon lakóinak az evangél ikus családokkal való társadalmi érintkezését 
és saját családi körébe való bevonását programmba vette és a nevelés szempont-
jából máris e lőnyösen érezhető m ó d o n gyakorolja; 

6. köszönetet m o n d Zsigmondy Zoltán dr. főorvosnak, aki a Luther Otthon 
betegeinek gyógyítását ezidén is*'díjtalanul és önzetlen buzgalommal végezte; 

7. őszinte sajnálattal veszi tudomásul dr. Mágócsy-Dietz Sándor professzor-
nak a L. O. Sz. B. ü. v. alelnöki tisztségétől való megválását és e helyütt is meg-
ismétli az egyetemes felügyelői évi jelentés kapcsán már kifejezett köszönetét és 
háláját azért a buzgó, önzetlen és áldott munkáért , amelyet mint a bizottság 
tagja, több, mint két évtizede, mint ii. v. alelnök pedig hat esztendőn át kifejtett. 

115. (Sz.) Beterjesztetik a Luther Társaság következő jelentése. 
A Luther Társaság ál landó ünnepeinek és fe lo lvasó estéinek sorából magasan ki-

emelkedett a Bethlen Gábor-ünnep, amelyet az idveziilt fe jedelem és nagy magyar ál-
lamférfi halálának 300 éves fordulóján rendezett és amelyen Pékár Gyula, elnök, Ru-
gonfalvi Kiss István dr., debreceni egyetemi tanár méltatta a nagy magyar nemzeti hős 
és kultúrpolitikus jelentőségét, Maróthy J e n ő pedig történelmi novellát olvasott fel, 
amely Bethlen korát tárta a hallgatóság elé. A másik hasonló nagysikerű ünnep Szász 
Károly, ref. püspök, költő, műfordí tó és esztétikus, emlékünnepe , amelyet születése 100 
éves fordulóján rendezett és mely alkalmat adott arra, hogy ismét megpecsételje azon 
meleg testvéri viszonyt, mely a két protestáns egyházat egymáshoz fűzi. A ref. egyház 
az ünnepen nagyszámú küldöttséggel képviseltette magát s Pékár Gyula, elnök, Vietorisz 
József mondottak beszédet s Kovács Sándor olvasott tanulmányt . Ezen felül mind a két 
ünnepet szavalatok, ének- és zeneszámok tették változatossá. Hatásuk, visszhangjuk bi-
zonysága az egyházi sajtó. A Luther Társaság részt vett a nagy emlékű, tiszteletbeli el-
nöke, Gyurátz Ferenc, büki szülőháza fa lába illesztett emléktábla felavatásán, ahol a 
Társaság főtitkára mondotta az avatóbeszédet, Kis János soproni emléktáblájának fel-
avatásán, ahol D. Kapi Béla püspök, egyházi elnök mondotta az avató- és D. dr. Pröhle 
Károly a koszorúzóbeszédet, — továbbá dr. Sztranyavszky Sándor, dunáninneni egy-
házkerületi fe lügyelő beiktatásán, ahol az új felügyelőt a Társaság főtitkára üdvözölte. 

A Luther Társaság a nehéz idők anyagi terheivel küzködve, folytatta útját célja 
felé, de a nehézségek dacára is előbbre haladtunk. Az 1929. és 1930. jubileumi évek ki-
adványai: 1. az ágostai hitvallás új kiadása Paulik János átdolgozott fordításában, 
a 400-ados emlékévhez méltó, új, díszes, képes kiadásban; 2. vitéz Magassy Sándor: 
Miért vagyunk protestánsok? A speyeri birodalmi gyűlés és protestáció története. 3. Az 
ágostai birodalmi gyűlés története s az ágostai hitvallás keletkezése. 4. Wiczián Dezső: 
Luther, mint professzor. Egyetemi e lőadásainak méltatása. 5. Sajtó alatt van a Kis Káté 
népies kiadása. Ezenkívül évkönyv formájában megjelent az Ösvény a reformáció törté-
netére vonatkozó tanulmányokkal és képekkel . 

A Luther-Könyvtár és Múzeum füzetei c ímű sorozatból megjelentek a következő 
fűzetek: 7. Kovács Sándor: A haladás törvénye a keresztyénség történetében. 8. D. Raf-
fay Sándor: Család, otthon, nemzet . 9. Lutteman: Az egyház és a munkásmozga lom 
Svédországban. Ford. D. Szeberényi Lajos Zs. 10. Payr Sándor: Cordatus Konrád köny-
vecskéje Magyarország romlásáról. 11. Dr. Mágócsy-Dietz Sándor: ócsai Balogh Péter em-
lékezete. 12. Kovács Sándor: A speyeri birodalmi gyűlés történelmi jelentősége. 13. D. 
dr. Pröhle Károly: Luther Kiskátéja. 14. Dr. Hittrich Ödön: Az aszódi fa l festmények. 
Karácsonyra megjelenik Weitbrecht Mária és Márta c. műve Pröhle Henrik fordításában. 
Sajnos, a tagok száma a súlyos anyagi helyzet miatt nem gyarapszik kellő mértékben; a 
régiek elhalnak, e lszegényednek és nehéz az utánpótlás. A könyvkereskedés is érzi az 
idők terhét; nagyobb forgalmat az újonnan kiadott német kisebbségi tankönyvek idéz-
nek elő. Az új berendezés költségét lassan törlesztjük. 
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A Luther-Könyvtár és Múzeum az egyetemes egyház jóvoltából új helyiséget kapott, 1 1 5 - 1 2 0 . 
s bár a berendezés költsége itt is jelentős összegbe került, de mégis mód nyílik a könyvtár 
fejlesztésére és gyarapítására. 

A Társaság idei közgyűlését Budapesten, december 15-én tartja. Megemlítjük, 
hogy az ágostai hitvallás 400-ados örömévének emlékére mintegy 4000 db. (négyezer) 
könyvet és füzetet osztott szét missziói egyházaknak és szórványkönyvtáraknak. Az egy-
házi sajtó útján és jövő évi jelentésünkben részletes kimutatást adunk. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s úgy a Luther-Társa-
got, mint a Luther-Könyvtárt és Múzeumot újólag melegen ajánlja a közegvház 
és hívek áldozatkész szeretetébe. 

116. (Sz.) Beterjesztetik a Magyarhoni Ág. Hitv. Evang. Misszióegyesület jelentése. 
A Misszióegyesület a Missziói Lapok szerkesztőségébe Podmaniczky Pál báró mellé 

beválasztotta Gáncs Aladár és Magassy Sándor vallástanárokat. Christananda John Nel-
son, indiai lutheránus prédikátor és H a n d m a n n Richárd lipcsei missziói felügyelő, egy-
házunk több gyülekezetét meglátogatták és missziói igehirdetést, illetve előadásokat 
tartottak. Az Egyesület bevétele 1929-ben 1893-42 P volt. 

Az Egyesület azzal a kéréssel fordul az egyetemes közgyűlés elé, rendelje el, hogy 
a konfirmációi tanításnak a népiskolai és középiskolai vallástanításnak anyagába a kül-
misszió is felvétessék. 

Kéri továbbá, hogy az egyetemes közgyűlés újítsa meg a vízkereszti offertóriumok 
minden gyülekezetben kötelező megtartását és egyúttal külmissziói istentiszteletek tar-
tását is rendelje el. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, helyesnek tartja, hogy 
a konfirmációoktatás, valamint a vallástanítás anyagába a külmisszió is felvétes-
sék, végül kimondja, hogy minden egyházban a vízkereszti istentisztelet alkalmá-
val az offertórium a külmisszió részére tartassék meg. 

117. (Sz.) Beterjesztetik a Hrabovszky Zsigmond alapítványi bizottság jelentése 
az alapítvány 1929. évi számadásáról . 

Az alapítvány tőkéje 1928 december 31-én 25 02 P. 
Az alapítványnak 1929-ben jövedelme n e m volt, így a tőke 1929 december 31-én 

is 25 pengő 02 fdlér volt. 
Az alapítványi tőke m a j d n e m teljes devalvációja miatt és jövedelem hiányában 

ösztöndíjak nem voltak kiadhatók. 

Tudomásul szolgál. 

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

Az alapítvány tőkéje 1928 dec. 31-én 158 P 30 f 
1929. évi szelvény- és kamatjövedelem 18 P 75 f 

Az alapítvány tőkéje 1929 dec. 31-én 111 P 05 f. 
¥ 

Tudomásul szolgál. 

119. (Sz.) A multévi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 108. pontja kapcsán 
bejelenti a pénzügyi bizottság, hogy a gróf Róth-Teleki-féle ösztöndíjak az 1929—30. 
tanévre az egyetemes egyház közigazgatási pénztárából nyert ösztöndíj-segély felhasz-
nálásánál akként osztattak ki, hogy 20 tanuló egyenként 10 pengő ösztöndíjat kapott és 
pedig Aszódon 2, Békéscsabán 4, Budapesten 5, Szarvason 4 és Sopronban 5 tanuló. 

Jóváhagyólag tudomásul szolgál. 

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 68 igényjogosult gyermek után 
egyenként 23 pengő összegben, összesen 1564 pengőt folyósított. 

Ezzel kapcsolatban tárgyaltatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése a segé-
lyek felemelése iránt. 

Az egyetemes közgyűlés a multévi segélyek felosztásáról szóló jelentést jó-
váhagyólag tudomásul veszi, a segélyek felemelésére irányuló kérelemnek azon-
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120" 121. ban legnagyobb sajnálatára ezidőszerínt nem tehet eleget, mert az egyetemes 
egyház pénzügyi helyzetében az teljesen lehetetlen. 

121. (Sz.) Beterjesztetik az egyetemes levéltárosnak az egyetemes levéltárra — s 
egyben az evang. egyet, egyháznak adományozot t báró Podmaniczky Gézáné, született 
gróf Degenfe ld-Schomberg Berta könyvtárára vonatkozó jelentése. 

I. Ez évben legfőbb teendőnmek tekintettem az említett könyvtárnak Kis-Kartal-
ról Budapestre való beszállítását és annak az egyetemes egyház udvari épületében való 
felállítását, hogy a könyvtár mielőbb megnyi tható és használatba vehető legyen. 

Feladatomat je lentékenyen megkönnyítet te az a körülmény, hogy a könyvtár ado-
mányozója — Degenfe ld Pál gróf úr — a könyvtár díszes szekrényeit, összes polcait és 
egyéb berendezési tárgyait is egyházunknak adományozta . Másrészt azonban a buda-
pesti helyiségekben különböző átalakítási munkálatok (az egyik mennyezet teherbírásá-
nak növelése, egy ajtó áthelyezése, egy vasbetonfal emelése stb.) váltak szükségessé, 
mely munkálatok miatt a könyves ládák kibontása s a könyvek elhelyezése csak fo lyó évi 
március elején volt megkezdhető . 

A rendezést meglehetősen meglassította elsősorban az a körülmény, hogy a köny-
vek külsején a cédulakatalógusban feltalált számozások ( fo lyószám és az illető szekrény és 
polc száma) egyáltalán n e m volt ,— a könyvfedé l belső lapján pedig csak a könyvek egy ré-
szénél volt feltüntetve. Ezt a számozást tehát előzőleg el kellett végezni, hogy a könyvtár 
használatba vétele után minden könyv azonnal megtalálható legyen. Tekintettel továbbá 
arra, hogy a szekrényeken is a helyi térviszonyoknak megfelelő, többrendbeli átalakítá-
sokat (szűkítés, magasítás stb.) kellett végeztetni, a könyvek jó része más szekrénybe, 
vagy más polcra került, mint amelyben, illetve me lyen eredetileg állott és ezeket a vál-
tozásokat is minden egyes könyvön és a cédulakatalógusban is fel kellett tüntetni. Ezek-
nek az aprólékos, előre n e m látott munká la toknak kérem betudni azt, hogy a könyvtár 
rendezése — bár annak keresztülvitelére az egyetemes fe lügye lő úr segéderőket is bo-
csátott rendelkezésemre — csak néhány hét múlva fog teljes befejezést nyerni. 

Hogy a könyvtári hely iségekben — melyeknek egyelőre olvasótermekül is kell szol-
gálniok —- a könyvtár fejlesztésére is maradjon némi hely, a nagyobb értékkel bíró 
könyveket (régi magyar könyvtár, ősnyomtatványok , XVI. századbeli könyvek) — az 
egyetemes fe lügyelő úrtól kikért engedély alapján — a levéltár földszinti tűzmentes ter-
mében (és pedig a ritkaságokat a vasszekrényben) he lyeztem el, ami biztonsági szem-
pontból is célszerűnek fog bizonyulni . 

Egyébként a könyvtárt a levéltárral együtt a Magyar Általános Biztosító Társulat-
nál — egyelőre csak 200.000 P erejéig — tűzkár ellen biztosítottam. 

A könyvtár az alapítók után fennmaradt feljegyzések szerint közel 30 .000 kötet-
ből áll és 32 szakra van osztva; ezek között az I—XIV. szak foglalja magában a Magyar-
országra vonatkozó munkákat (circa 7000 kötet) és ezek között a 338 darabot számláló 
,,Régi magyar könyvtárt". A többi szak között leggazdagabb a XX. (szépirodalom) 2677 
kötettel, a XXI. (história és segédtudományai ) 2400 kötettel, a XXII. (gazdaság) 2056 
kötettel és a XXVIII. (theológia, egyháztörténet stb.) 203« kötettel; a könyvtárnak külön-
leges értékét képezik továbbá a — néhai P o d m a n i c z k y Lajos báró által gyűjtött s díszes 
kötésük révén is f igyelmet érdemlő — görög és latin klasszikusok. (XVIII. szak 1290 
kötettel.) 

A könyvtár használatbavételét i l letőleg tisztelettel javaslom: 
hogy az erre vonatkozó — és szakemberek bevonásával elkészítendő — szabály-

zatnak kidolgoztatására és életbeléptetésére az egyetemes közgyűlés elnökségét méltóz-
tassék fe lhatalmazni . 

Hogy pedig a könyvtár a jelenlegi nehéz gazdasági v iszonyok között is — midőn 
jelentékenyebi) anyagi támogatásra sem az egyházi , s em a világi hatóságok, sem a társa-
dalom részéről n e m számíthat, — mégis némileg fejleszthető legyen, tisztelettel javaslom: 

méltóztassék úgy egyházunk testületeit, mint egyes híveit felszólítani, hogy nél-
külözhető, vagy különös megőrzésre érdemesített könyveiket — kiváltképen pedig az 
evangél ikus egyházra, híresebb evangél ikus emberekre vonatkozó, evang. írók, tudósok 
műveit tartalmazó, vagy az evang. lakosságú országok és országrészek közéleti viszo-
nyaira, történetére stb. vonatkozó könyveiket — könyvtárunk gyarapítására, egyházunk-
nak adományozni , illetve (magánosok részéről) egyházunkra hagyományozni szíves-
kedjenek. 

Mert ami közelebbről a könyvtár további fejlesztését illeti, az kétségtelen, hogy 
a mai fejlettebb irodalmi viszonyok között — midőn általános jellegű könyvtáraikat még 
a legtekintélyesebb és rendszeres anyagi támogatást élvező könyvtártulajdonosok (M. 
Tudom. Akadémia, M. Nemzeti Múzeum) is kénytelenek hova-tovább szakkönyvtárakká 
átalakítani — a báró Podmaniczky Gézáné, született gróf Degenfeld-Schomberg 
Berta könyvtára is csak úgy válhatik a nemzet i közművelődés különösen megbecsült ér-
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tékévé, ha (kegyeletesen megtartva egyébként azt, amit az alapítók nagy gonddal és 1 2 1 - 1 2 3 . 
áldozattal összegyűjtöttek) megszerezni iparkodik mindazon munkákat , amelyek az evan-
gélikus egyházzal és általában a reformációval szoros, vagy legalább is lelkileg elvitáz-
hatatlan kapcsolatban állanak. 

Ha ezzel a céltűzéssel vesszük használatba könyvtárunkat, úgy joggal remélhetjük, 
hogy az úgy evangélikus társadalmunk, mint pedig a közhatóságok részéről növekedő 
megbecsüléssel fog találkozni és idővel — azoknak szélesebb mérvű támogatása folytán 
— magába fogja ölelhetni mindazon könyveket , melyeket a magyar tudományos világ 
elsősorban itt fog keresni és megtalálni. Könyvtárunknak eme tudatos szakszerűségre 
való törekvését pedig azért is célszerűnek látom már most a méltóságos és főtisztelendő 
egyetemes közgyűlés szíves f igyelmébe ajánlani, mert szerény nézetem szerint a könyv-
tár — ily céltűzés mellett — könyvá l lományának a külföldi egyházi testületek és könyv-
tárak részéről való gyarapítására is számíthat. 

Végül jelentem, hogy a könyvtárnak szakszerűleg készített cédulakatalógusa 
s ezenfelül betűrendes katalógusa is van. Ez utóbbi azonban egy díszes, bőrkötésű 
könyv, mely n e m közhasználatra való, miért is annak lemásolása szerfelett kívánatos. 
Ezenfelül a könyvtártudomány általános elvei szerint szükség lesz még egy tárgy- (reál-) 
katalógusra is, melynek elkészítése azonban meglehetős hosszú időt fog igényelni. 

II. A levéltári m u n k a az idén — miután új iratok a levéltárba nem adattak be — 
a régi iratkötegek folytatólagos rendezésére és az újabban növekedő számban jelentkező 
levéltári kutatók kiszolgálására szorítkozott. A katalógus III. füzetének megjelentetése 
és az index elkészítése egyelőre nagymérvű könyvtári e l foglaltságom folytán halasztást 
szenvedett. 

A levéltárba beérkezett könyvek és egyéb nyomtatványok száma 182. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

122. (Sz.) Beterjesztetik dr. Scholtz Oszkár házgondnoknak az egyetemes egyház 
tulajdonát képező budapesti épületek 1929—1930 . évi kezeléséről szóló jelentése. 

A Szentkirályi-utcai házbeli kis lakás, mely még a mult évben jelentett f e lmondás 
folytán fo lyó évi május hóra megüresedett, az egyetemes főtitkár úr részére utaltatott ki 
természetbeni lakás gyanánt. Az I. emeleten megürült nagyobbik lakást pedig — mely-
nek évi bére 3000 pengőre emeltetett — Kovácsy Béla kapta meg. 

Az alagsorban levő kisebbik raktárhelyiség, me lynek bérjövedelmét eddig is a 
Luther Társaság kapta, könyvraktár céljaira a nevezett társaságnak lett átadva, míg a 
társaság régebbi bolt- és raktárhelyiségében az udvari épületből kiköltözött Luther-
Könyvtár és Múzeum nyert elhelyezést. 

Az Üllői-úti házban Kiss Sándor az általa péküzlet céljaira használt bolthelyiséget 
augusztusra fe lmondotta; s miután arra az eddig 2000 P évi bér mellett bérlőt n e m talál-
tam, a helyiséget ketté osztottam s az így nyert két kisebb boltot 1 2 0 0 — 1 2 0 0 P bér ellené-
ben Forst Gyula cukorkakereskedőnek és a nevezett pék üzleti utódjának, a Tejszövetke-
zeti Központnak adtam bérbe. Az átalakítási költséget az ily módon elért bértöbblet 
két évi összege fedezi. 

Egy eddig csak elvétve használt, kisebb pincét Török Béla lakatosmester műhe-
lyének nagyobbítására 100 P évi bérért nevezettnek átengedtem. 

Téri Andor, csil lárkereskedő üzletét bezárta. Helyiségét — minden károsodás nél-
kül — az eddigi 2400 P évi bérért étkezde céljaira Stetka Gizellának adtam ki. 

A kiadások általában véve a rendes keretek között mozogtak; csupán a nagyon el-
hanyagolt ál lapotban átvett s az egyetemes főtitkárnak kiutalt lakás alapos renoválása, a 
Luther-Könyvtár és Múzeum új helyiségeiben végzett átalakítások költségeinek részbeni 
fedezése, a földszinti mel lékhelyiségek rendbehozatala és az utcai épületek külső és belső 
ereszcsatornáinak és lefolyócsatornáinak nagyobb mérvű javítása eredményeztek egy ösz-
szesen mintegy 4500 pengőre rúgó tehertöbbletet. 

A Podmaniczky-Degenfe ld könyvtárnak a kiskartali kastélyból az egyetemes egy-
ház udvari épületének I. emeletére történt átszállítása és feláll ítása fo lytán az utóbbi épü-
letben is kellett némi átalakításokat végeztetnem; ezek azonban a könyvtári számlát 
terhelték. 

Végül jelentem, hogy a bérek ez évben rendesen befolytak; a multévi jelentésem-
ben jelzett bérhátrálék el lenben még n e m volt behajtható. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

123. (Sz.) A tiszai egyházkerület felterjesztése n y o m á n 

az egyetemes közgyűlés felhívja az egyházakat és iskolákat, hogy a mis-
kolci jogakadémia tanári kara által az ágostai hitvallásról kiadott emlékkönyvet 
szerezzék meg. 
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1 2 4 - 1 2 7 . 124. (Sz.) Az egyházkerületek püspökei részéről beterjesztett jelentések szerint az 
elmúlt 1929—1930. egyházközigazgatási év fo lyamán lelkészi szolgálatra a következő 
lelkészjelöltek avattattak fel: 

a ) a bányai egyházkerületben: Csaba László, Polszter Gyula József, Zászkaliczky 
Pál, Kalavszky Kálmán, dr. Holló Árpád, Ruttkay Miklián Géza, Kotscli Lajos László, 
továbbá Neumann János és Schiller Frigyes, jugoszláviai, végzett theológusok; 

b) a dunáninneni egyházkerületben: Matuz Pál; 
c) a dunántúli egyházkerületben: Lágler Béla, Friedrich Lajos, Fülöp Dezső, Lu-

kácsy Dezső, Schrauf Endre, Gáspár László, Bauer Béla, Rettmann Farkas, Szalay Sán-
dor, továbbá Heib Fülöp és Mentsch Jakab, jugoszláviai, végzett theológusok; 

d) a tiszai egyházkerületben: Topscher Zoltán és Mikler Gusztáv Sámuel. 

Tudomásul szolgál. 

125. (Sz.) A váci s iketnéma intézet vallástanítója, Sommer Gyula, váci lelkész, je-
lenti, hogy az 1930/31. tanévre 8 evang. növendék van az intézetbe felvéve és részesül val-
lásos gondozásban. 

Tudomásul szolgál. 

126. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az alábbi ügyek nyi lvántartandók: 
a) az egyke ügyében tett felterjesztésre válasz, lásd 48/1928. közgy. szám. 
b) a m . kir. miniszterelnök válasza a szegedi egyetem világnézeti tanszékei ügyé-

ben tett felterjesztésre 29/1929. közgy. szám. 
c j a m . kir. miniszterelnök válasza a reverzális törvény megszüntetése ügyében tett 

felterjesztésre, 21/1929. közgy. szám. 
d) Si m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter válasza a törpeiskolák ügyében 

tett felterjesztésre, 58/1929. közgy. szám. 

127. (Sz.) Végül az e lnöklő egyetemes fe lügyelő a közgyűlés tagjainak kitartó ér-
deklődésükért, D. Geduly Henrik, püspök, az e lnöklő egyetemes fe lügyelőnek a tanácsko-
zások odaadó, szakavatott, tapintatos es bölcs vezetéseért az egyetemes közgyűlés nevé-
ben köszönetet mond, mire a közgyűlést D. Geduly Henrik, püspök, buzgó imája befejezi. 

D. br. Radvánszky Albert s. k., 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, 

világi elnök. 

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

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

Zongor Béla s. k., 
egyházi egyetemes főjegyző. 

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

Vitéz dr. Pétery Aladár s. k., 
világi egyetemes aljegyző. 

Tóth József s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Kardos Gyula s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Dr. Zelenka Lajos s. k. 

Dr. Rásó Lajos s. k. 

Hitelesítjük : 

D. D. Raffay Sándor s. k. 

Broschkó G. Adolf s. k. 

Kuthy Dezső s. k. 



FÜGGELÉK. 

A m a g y a r h o n i ág. h i tv . e v a n g . ker . e g y e t e m e s e g y h á z 1929. év i zárószámadása . 

a) Közigazgatási számla. 

Bevétel : 
1848. X X . alapján járó államsegély . 
Theol . célokra szóló ál lamsegély . . 
Térítmények 
Kamatjövedelem 
Az egyetemes székház bérjövedelméből 
Vegyesekből 
Külföldi segélyek . . . . . • . 

Kiadás : 
1928. évi túlkiadás 
Egyetemes tisztviselők díjazása . . 
Levéltári kiadások 
Segélyek 
Sajtótudósításra . . . . . . . 
Útiköltségek és napidíjak . . . . 
Nyomtatványok 
Egyetemes iroda költségei . . 
Vegyesek 
Theológiai célokra 
Ösztöndíjak 
A Luther-Otthon céljaira . . . 
Néhai ócsai Balog Péter síremlékére 
A le lkészsegélyezési alapnak. . . 
A diáksegélyző alapnak . . . . 
Külföldi összeköttetések fenntartására 

40 ,710*— 
4,900*— 
6 ,785-36 
3 ,239-42 

11,261-09 
306-08 

1 ,217-96 

2 ,216-48 
8,080-02 
1,340-85 
9 ,885-91 
6 ,854-29 
5 ,570-23 
2 ,711-07 
7 ,715-17 
3 , 1 0 5 2 2 

12,947-50 
190-— 

2 , 5 0 0 ' — 
373*53 

2 ,000*— 
1,000*— 
3,151-57 

68 ,419-91 P 

69 ,641 -84 P 

Túlkiadás 1 ,221-93 P 

b) Alapok és alapítványok. 

1. Az egyetemes egyház szabad rendelkezési tökéi'. 

S a j á t t ő k e 371,857*56 P 
Bauhofer György-alapítvány 5 0 - — „ 

2. Átmeneti jellegű alapok: 
Az egyetemes közalap 1929. évi jövedelme . . 10,547*93 P 
A soproni Theológusok Otthona építési óvadékai . 14,389*25 „ 
Szemináriumi alap 57 ,625-86 „ 
Fogházmissz ió i offertórium 1 ,113 '— „ 
Bibliavasárnapi offertórium 313*49 „ 
Nyugdíjál lamsegély 33,401*74 „ 
Theológusok ruházati segélye 1,002*05 „ 
Sajtó-alap 674*96 „ 
Missziói számla 112*31 „ 
A soproni Theológusok Otthona kölcsöne a Pénz-

intézeti Központtól 108 ,662-— „ 
A báró Podmaniczky Gézáné, sz. gróf Degenfeld 

Schomberg-könyvtár javára befolyt adományok. 1,403*30 „ 

Átvitel ~~ 

371,907*56 P 

229,245*89 P 

601,153*45 P 
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Áthozat 

3. Ösztöndíjalapok ; 
Gróf Teleki-Róth Johanna-alapítvány . . . . 9 9 0 ' — P 
Szinovitz Lajos-alapítvány 3,359*08 „ 
Lissovényi László, gróf Blankenstein György és 

Hunfalvy Pálné-alapítvány 530*— „ 
Hrabovszky Zsigmond-alapítvány 10*58 „ 

601-,153-45 P 

4. Határozott célú alapok és alapítványok: 
Theológiai alapok 
A régi egyetemes nyugdíjintézet tőkéje . . 
Diakonissza-alap 
Egyetemes közalaptőke 
A pozsonyi theol. akadémia tőkéje . . . . 
Zelenay Gedeon-alapítvány (a theol. akadémia javára) 
Eőry Sándor-alapítvány (a Luther-Otthon javára) 
Haubner Máté-alapítvány (gyámint. és árvasegély) 
Dr. Weszter Lajos-alapítvány 
Lelkészsegélyezés i alap 
Lelkész-árvaalap 
Jubiláris szeretetházalap » . . 
Báró Prónay Dezső-emlékalap 
Báró Prónay Dezső szeretetházalapítvány . . 
Báró Prónay Dezső egyházi és családi alapítvány 
A brassói ev. magyar egyház letétje . . . . 
Báró S o l y m o s s y Lajos leányiskolái alapítványa 
Diák-Otthon-alap 
Luther-Otthon-alap 
Tanárok nevelőház-alapja 

1,997 
17 ,379 

1,230 
21,910' 

1,697' 
50' 
50-
50 

807' 
5,621-

97-
10,305' 

177' 
580' 
179' 

52 
14 
98 
73 
07 

66 
82 
25 
41 
05 

— • 0 7 
2,030* 

580-
6* 

13 ,344 

4 0 
76 
20 

4 ,889-66 P 

78 ,095-06 P 

A tőkék összege 684 ,138 -17 P 

c) A tőkék elhelyezése. 

1. Értékpapírokban 8 ,803-98 
2. Takarékpénztári betét és készpénz . . . . 148 ,038 - 99 
3. Az Üllői-út 24. és Szentkirályi-u. 51. sz. alatti 

egyetemes székház 3 7 0 , 0 0 0 - — 
4. A soproni Theológusok Otthona építési költsége 146,442*12 
5. Egyéb követelések 10,853*08 

A vagyon összege 684,138*17 P 



II. 

A magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén egyetemes egyház 
1931. évi költségvetése. 

BEVETEL. 

A) Államsegély: 
I. Kötött célú államsegélyek: 

a) A közalapi államsegély 
b) Theológiai államsegély 
c) Nyugdíj államsegély 
d) Segédlelkészi kongrua 
e) A prot. tábori püspök államsegélye 
j ) Theológusok Otthona építkezési törlesztéses államsegélye 

14,530*— 
4.900 — 

230,862*— 
31,279-68 
10,800' — 
18,000'— 

Pengőértékben 

310,371-68 

B) Vegyesek: 
I. Kamatokból 
II. A szem. alap °/<ra theol. élelmezése és tanulmányi segélyek 

céljaira 
III. Bérjövedelem 
IV. Külföldi adomány missz. célokra . . . 

Összesen : . . . 

3,000'— 

3,000-— 
8,000*— 
3,000*— 

Összesen 

II. Az 1848. évi XX. t.-c. alapján járó államsegély: 
a) Közigazgatási célokra 122,000-— 
b) Az adóalap javára 47,970'— 
e) A nyugdíjintézet javára 100,000'— 269,970'— 580,341'68 

17,000-— 
597,341-68 

KIADÁS. 

I. Kötött célú államsegélyek szétosztása : 
aj A közalapnak 14,530-— 
b) Nyugdíjasok, özvegyek és árvák segélyezési alapjára . 230,862* — 
c) Segédlelkészi kongruára 31,279*68 
d) A protestáns tábori püspöknek a javára kiutalt állam-

segély 10,800*— 
e) A Theológusok Otthona építési költségeinek törlesztésére 18,000'— 305,471'68 

II. Az 1848. évi XX. t.-c. alapján kiutalt államsegély 
és a vegyes bevételek te rhére : 

1. Az egyházkerületek közt közigazgatási célokra felosztandó : 82,500'— 
2. Az adóalapnak 48,000' — 
3. A nyugdíjintézetnek az 1848. XX. alapján járó állam-

segélyből 100,000- — 
4. A reformátusokkal közös sajtószolgálat személyi és dologi 

költségeire 5,500'— 
5. Külföldi összeköttetésekre 1,600*— 
6 Egyházi világ mozgalmak tagsági járuléka 1,100'— 

7. Zsinat, közgyűlés, törvénykezés, bizottságok költségei: 
(útiköltség, napidíj, nyomtatvány) 

a) Zsinatelőkészítésre 1,000'— 
b) Az egyetemes egyházi elnök útiátalányára 1,000'— 
c) Törvénykezési költségek 700'— 
d) Napidíjak, útiköltségek 4,000'— 
e) Nyomtatványokra . 2,500— 9,200'— 

7. Lelkészképzési célokra : 
a) Tandíj- és vizsgadíj-segély \ 7.000"— 
b) Lakbér- és élelmezési segélyre (1000 P. a szem. alap %-ból) 5,000'— 

Átvitel . . . 12,000*— 247,900'— 305,471'68 
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Pangóértékben 

Áthozat . . . 12,000-— 247,900'— f305,47l'68 

c) A Theologusok Otthona pénztárosának 200' — 
d) Theologusok külföldi tanúim, segélyére a szem. alap 

%-ból 2,000'— 14,200'— 

8. Tanintézetek és diákok segélyezése: 

a) A soproni tanítóképzőnek 
b) A miskolci tanítóképzőnek . . . 
c) A szarvasi tanítónőképzőnek. « . . ,. . . . . . . 
d) A Luther-Otthonnak kedvezményes helyekre 500"—, do-

logi kiadásokra 500'—, összesen 
e) Diáksegélyezésre 
f ) Róth-Teleki ösztöndíjakra . .. . . . 
g) A váci siketnémaintézetben folyó vallástanításra . . . 
h) A lelkészsegélyezési alapra (házonkívül tanított gyer-

mekek utáni segélyekre) . . . '. • . . . . . . 

9. Missziói vonatkozású ügyekre:; 

a) Az egyet. egyh. missziói munkájára », . . . . . . . 1,600"— 
b) Dunántúli egyh. ker. balatoni missziójára 400'— 
c) Rádiós istentiszteletekkel kapcsolatos napidíjak és útikölt-

ségek. ' . . . . . -500'— 
d) Szegénysegélyek 500'— 
e) Az E. E. E. Gyámintézet segélye . . . . . . . . 1,000'— 
f ) Ker. Leányegyesületek Nemzeti Szövetségének . . . 200'— 
g) A békéscsabai diakonisszaházra . . . . . . . . 300'— 
h) A Tanítók Üdülőházára . • 200.— 

' i)*- Diaszporagondozásra . 1,000'— 5,700'— 

1,600 — 
1,600'— 
1,600'— 

1,000'— 
1,000'— 

200 — 
8 0 ' — 

2,000'— 9,080'— 

11. Az irodalom és egyházi sajtó támogatására: 

a) A Luther-Könyvtár és Múzeumnak az uj helyiségeinek 
átalakításával kapcsolatos kölcsön törlesztésére . . . 1,000 

b) A Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak 500 
c) A Magyar Luther Társaságnak 160 
d) Az Evangélikusok Lapjának 360 
e) A Harangszónak 120 
j ) A Christlicher Hausfreundnak 100 
g) Az Ifjú Éveknek 200 
h) A Mi Szolgálatunknak 200 
i) A Jöjjetek Énhozzámnak . . . » 100 
j) Lap előfizetési díjak . . . 400 

12. A levéltár és könyvtárra: 

a) A levéltáros tiszteletdíja . . . . . . . . . . ' . 600' 
b) Levéltári irodaátalányra . . 200' 
c) A levéltári könyvtár kiegészítésére . . . . . . . 300' 
d) Báró Podmaniczky Géza és hitvese sz. gróf Degenfeld-

Schomberg Berta könyvtára kezelőjének tiszteletdíja . . 600' 

— 3,140' 

13. Illetékegyenérték 

1,700' 

1,200' 

13. Az egyetemes egyház közigazgatására: 

a) Az egyetemes egyház egyh. főjegyzőjének tiszteletdíja 
bf Két egy. egyh-i aljegyző tiszteletdíja . . . . . . 
c) A tanügyi bizottsági előadó tiszteletdíja . . . . 
d) Pénztári hivatal fenntartásához 15°/o hozzájárulás • . 
e) Az egyetemes egyh. nyugdíjintézeti fenntartói járuléka 
f ) Az egyetemes központi iroda költségei 

14. Előre nem látott rendkívüli kiadásokra 

Összesen . . . . 

100-
50' 

200'-
3,200-

520'-
6,000'- 10,070'— 

1,100'— 294,090' — 

599,561 '68 

Bevétel 

Kiadás . 

597,341 68 

599,561'68 

Fedezetlen hiány 2,220*— 



VIII. 

Dr. Kiss Jenőnek, a theol. fakultás lelépő dékánjának 
jelentése az 1929-1930. tanévről. 

A m. kir. Erzsébet tudományegyetem, amelynek sorsa a megcsonkított ország 
trianoni nyomorúságát kicsinyben hűen tükrözteti vissza, s amely Nagymagyarország 
északnyugati végvára, Pozsony, számára alapíttatott, teljes tudatában annak, hogy a 
megmaradt ország minden kulturális gócpontját védeni és tartani kell, a csonka haza 
két végvárának: Pécsnek és Sopronnak lett védőbástyája, hirdetve bizakodó, erős hittel az 
írás szavának igazságát: Csak az a nép veszhet el, amely tudomány nélkül való. 

Egyetemünk e kettős tagoltságával jár, hogy eddigi, soproni ágazatának, a hit-
tudományi karnak, életéről a hiyataláról lelépő dékán is be szokott számolni, a Rector 
Magnificusnak az egész egyetemre kiterjedő beszámolója mellett. 

Dékáni beszámolóm azért az egyetem makrokosmosában helyt foglaló, de kü-
lönálló kar mikrokosmosára vonatkozik és a sáíarságáról beszámoló sáfár számadásának 
tekintendő. 

Amint e célból elvonultatom lelki szemeim előtt az elmúlt tanulmányi év törté-
netét, felrajzanak bennem annak kisebb-nagyobb jelentőségű eseményei, amelyek szá-
munkra végeredményben életünk egy darabja, de azon szempontból, amelyből most a 
multat vizsgálnunk kell, nem szólhatok a csekély részletekről, szűkebb tárgyalásokról, 
reményeinkről és aggodalmainkról, amelyekre a kari, egyetemi, egyházi és nemzeti pro-
blémák felett tépelődő tanári közösség szíve összedobbant, csak az eseményeket regisz-
tráló krónikásként emelem ki a jelentősebb történéseket. 

Ezek során, az idői egymásutániságot szem előtt tartva, kell a külső események 
közt rámutatnom theológiai otthonunk felavatására, amely 1929 október 12-én történt a 
magas kultuszkormány képviselőjének, dr. Petri Pál államtitkárnak, az egyetemi tanács-
nak és akkori Rectorának, dr. Weszely Ödönnek, az egyetemes evang. egyház vezérei-
nek, D. báró Radvánszky Albert, egyetemes felügyelőnek, D. Geduly ,Henrik és D. Kapi 
Béla püspököknek, valamint városunk érdeklődő nagyközönségének jelenlétében. 

Egy év egy intézmény történetében még csekély idő, hogy végleges ítéletet mond-
hassunk felőle, de már most megállapíthatjuk azt, hogy hozzáfűzött reményeink szép 
megvalósulással biztatnak, és hittudománykari hallgatóink meleg otthont, gondos fel-
ügyeletet, egészséges és kényelmes tanulmányi helyet nyertek. Isten áldása nyugodjék 
mindazokon, »akik e nemes intézmény létrejövetelét és működését lehetővé tették. 

Másnapra esett fakultásunk történetében az alapítás után legjelentősebb ese-
mény, a kar új épületének, amelyben Isten kegyelméből most összegyülekezhettünk, 
alapkőletételi ünnepe. 

Az építkezés előmunkálataiban résztvevő dékánoknak volt alkalma láthatni a 
tényleges szükség teljes felismerése mellett a segíteni kész jóakaratot kultuszkormá-
nyunk szeretve tisztelt vezérének és hűséges munkatársainak részéről, amelynek korlá-
tot csak az ország nehéz helyzetével való kénytelen számolás szabott. A körülmények 
állása szerint nőtt, vagy kevesbedett, de sohasem fogyott el hitünk és bizalmunk, és 1929 
augusztus 21-én megtörtént az országos levéltár tanácskozótermében a döntő elhatáro-
zás gróf Klebelsberg Kuno, miniszter úr, őn agy méltóságának elnöklete alatt, amely a 
civitas íidelissima, e nyugati végvár, egy ú j hatalmas bástyájának, a kultúra, tudomány 
és vallás egy újabb erődítményének építésére engedélyt adott. 

Fakultásunk történetében e napnak jelentősége ugyanazon fokon áll, mint azon 
napé, amelyről történeti visszapillantásom alkalmával szintén Isten iránti hálával kell 
megemlékeznem, 1929 október 13-áé, amikor a földből kinőtt falak már sejtetni enged-
ték a leendő épület imponáló arányait, amikor az ünnepélyes alapkőletételi ünnepet 
tarthattuk meg, és amikor kultuszkormányunk, egyetemünk és egyházunk fentemlített 
képviselői, valamint karunk éMekeit szívükön viselő érdeklődők ezreinek jelenlétében 
tartotta dr. Petri Pál, államtitkár, úr az ünnepi beszédet, szólt az egyetem részéről dr. 
Weszely Ödön Rector Magnificus, mondott avató imát a kar akkori dékánja, s hangzottak 
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el a szimbolikus kalapácsütések Sándy Gyula, Petri Pál, Radvánszky Albert br., Her-
mann Miksa, Kapi Béla, Raffay Sándor, vitéz Simon Elemér, a kar professzorai s mások 
áldó szavainak kíséretében. 

A szeptember elején megindult munka, amely öt hét alatt annyira haladt, hogy 
a földből kiemelkedő épület alapkőletételi ünnepét lehetett tartani, ettől fogva gyors tem-
póban haladt előre az épület nagynevű tervezőjének, Sándy Gyula műegyetemi profesz-
szornak, és asszisztenseinek irányítása mellett, Boór Gusztáv és Nándor kipróbált sop-
roni építkezési vállalkozók megbízható vállalatában. Amint rövidültek a napok a késő 
őszi időszakban, úgy emelkedett, nőtt az épület, s mikor a nap egyre rövidülő pályáján 
elérkezett a téli minimumhoz, már büszkén állott a renaissance épület nyugat felé tar-
tott, emelt homlokával, hirdetve a törhetetlen magyar élniakarást, tudást, hitet és bizal-
mat a jövendő iránt. A gyorsan elmúlt téli időszak után, miközben csak részletmunkákat 
lehetett végezni, tavasszal újból megindult a munka és haladt biztos, nyugodt tempóban 
a befejezéshez, amelynek időpontjához Isten kegyelméből íme elérkeztünk. 

Az épületről az építtető kultuszkormányra térve át, nagy miniszterünk publicisz-
tikai beszédeiben található sok drágagyöngy közül kettőt szeretnék kiemelni. Egyik be-
szédében arra utalt, hogy drága a házhely itt Európa közepén, ahol csonka hazánk terül 
el, becsüljük meg azért azt, amint megérdemli; a másikban bizonyára a tett tapasztala-
tok alapján hangjából kiérezhető rezignációval mondja; az élen állók feladata a munka 
s újból csak a munka, s nem hála és köszönet várása. 

Hittudományi karunk az ú j épületben is teljes erővel folytatni kívánja azt a 
munkát, amelyet a helyzeténél fogva olyan drága, s emlékeinél fogva olyan felbecsül-
hetetlen hazai rögön, nyugat kapujában hűséggel Végzett eddig is és el nem múló hálával 
gondol arra, hogy hazánk ezeréves történetének tán legnehezebb idejében, amikor a meg-
csonkított hazában százféle ba j és nyomorúság gyötörte a magyart és tette gondterheltté éle-
tét, Magyarország nagy Kormányzójának s hűséges miniszterének idejében, mint a jövendő 
nagy Magyarország egyik tartó fundamentuma, nőtt ki szinte varázsszóra a földből a 
kultúra e fellegvára, amint hogy nőttek ki máshol is, mint ú j élet a romok felett, egy 
újabb ezer év biztató zálogául. 

A németországi Oppenheimben a XIV. században épült szép gótikus Szent Kata-
lin-templom falában egy kőből formált kis kenyér van beleillesztve emlékeztetésül a ne-
héz idők nagy áldozatkészségére azon felírással: So das Brot 4 Heller galt, so ward diese 
Kapelle angehaben, amikor mai értékben 82 fillér volt egy kis kenyér, zsemlyének is 
mondhatnánk, akkor épült e templom. Mi, akik ez épületben most igyekszünk az élet igé-
jének hűséges tolmácsolói és hirdetői lenni, Isten hívó szavára előbb, vagy utóbb eltávo-
zunk, de szerte ez országban most épült kultúrintézmények ércnél maradandóbb emlék 
gyanánt hirdetik azt, hogy, amikor a megalázott magyar élet csupa keserűség, csupa fáj-
dalom volt, nem ökölbe szorított kézzel, hanem munkás, dolgos karokkal, dacos élniaka-
rással s törhetetlen hittel küzdött a szebb jövőért, vezéreinek céltudatos, ernyedetlen irá-
nyítása mellett, 

Amikor a népszavazás nehéz idejében házról-házra jártunk, hogy felvilágosító 
szóval megértessük városunk lakóival, miről is van szó, az egyik sötét, belvárosi házban 
nagy elhagyatottságban feküdt, rongyokba takarva, a nappal is égő, füstölgő olajmécses 
által csak halványan megvilágítva, egy beteg öregember. Amint megértette szavaimat, 
szétvetette karjait s így szólt: Uram, amit itt, e szobában lát, az mindenem; életem már 
csak hetekre terjedhet, de, amíg élek s amíg lehellek, hazámé vagyok. Ilyen szegényen 
s kifosztottan, de ilyen olthatatlan hazaszeretettel elélve, élünk itt mindnyájan, e nyugati 
végvárban, de, amíg élünk, a hazának élünk, annak javát kívánjuk szolgálni eke szarva 
mellett, gép karjánál, vagy könyvvel és írótollal hirdetve azt, hogy a haza üdve a leg-
főbb törvény. 

A hála és köszönet érzésével, amellyel mély alázattal hajlunk meg vezéreink előtt, 
szorítjuk meg mindazoknak kezét, akik törekvéseinkben nagy igyekezettel, tudással és 
kitartással voltak segítségünkre. Amikor Radvánszky Albert báró, Hermann Miksa, vitéz 
Simon Elemér, dr. Thurner Mihály, dr. Magyarv Zoltán, dr. Pékár Mihály és Sándy 
Gyulának nevét külön is megemlítem, egy hosszú sor éléről ragadom ki a neveket, mély 
megindultsággal gondolva arra az értékes segítségre, amelyet nyújtani szívesek voltak. 

Emlékezetes ünnepi eseménye marad az elmúlt tanévnek az ugyancsak október 
13-án végbement, tiszteletbeli theol. doktoravatás, amely alkalommal hazai protestáns 
egyházi és világi kiválóságainkat tiszteltük meg egyhangú kari elhatározással a theoló-
gia doktora címmel. Br. Prónay Dezső, br. Radvánszky Albert, Geduly Henrik, Kapi Béla, 
Raffay Sándor, Ravasz László, Schneller István és Kiss Ferenc a theológia doktorai vol-
tak már az ünnepélyes aktus előtt is, hűséggel szolgálva egyházkormányzás, vagy tudo-
mányos működés révén egyházaikat. Ez az aktus csak ünnepélyes megpecsételése volt 
ennek, szent frigykötése köztük s hittudományi karunk s karunkkal egyetemünk közt 
a további közös szent működésre. Isten gazdag áldását kérem ezen alkalommal is rájuk. 
Ugyanezen év december havában a debreceni m. kir. Tisza István tudományegyetem 
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karunk két kiváló tagját, Payr Sándort s Stráner Vilmost a theológia doktora megtisztelő 
címmel tüntette ki. A csendben, de eredménnyel folytatott tanári munkának e megbecsü-
lése őszinte örömmel töltött el mindnyájunkat. Isten áldását kívánjuk kitüntetett kar-
társainkra ez alkalommal is. 

Karunk elmúlt évi történetében meg kell emlékeznem a folyó évi június 1—4. 
napjain rendezett theol. konferenciáról, amelyen a kar tagjain kívül evang. egyházunk 
püspökei, lelkészek és világiak 100 főt meghaladó, lelkes hallgatóközönség előtt szóltak 
egyházi életünk aktuális problémáiról, középpontba állítva az Ágostai Hitvallás 400 éves 
jubileumi évében e hitvallási iratnak ismertetését és méltatását. A konferencia részletes 
programmjának előterjesztése itt nem lehet feladatom, csak mint krónikus teszek emlí-
tést a résztvevők egyhangú óhajáról, hogy lehetőség szerint évről-évre ismétlődjenek ha-
sonló tudománynépszerűsítő, hitébresztő s mélyítő konferenciák. Ha Isten segítségével 
fakultásunk aulája s imaterme felépülhet, úgy ezen óhajunkat is megvalósíthatjuk, va-
lamint a tudománynépszerűsítő university extension feladatainak is könnyebben meg-
felelhetünk. 

A kar professzorai a tudományos előadó munkálkodás, mint legjelentősebb pro-
fesszori tevékenység mellett tőlük telhetőleg kivették részüket az irodalmi működésből 
is, mint az egyetemünk Almanach jának idevágó részéből kitűnik. E mellett meghívásokra 
az ország különböző részein szolgáltak előadásaikkal a köz javára, közülük br. Podma-
niczky Pál dr. a Christian Endeavour berlini világgyűlésen vett tevékeny részt. 

A professzori kollégiumról szólva, megindulással kell megemlékeznem arról, hogy 
karunk nesztora, az egyetemes egyháztörténet tanszékének országos hírű professzora, 
aki egy emberöltőn át hirdette az igét s kathedrájáról a történet tanúságait a jelen s jövő 
nemzedékek számára, nyugalomba vonult. Payr Sándor tanári működésének és írói tevé-
kenységének vázolása azon rövid idő alatt, amely itt rendelkezésemre áll, nem lehetséges, 
de tán nem is szükséges, hiszen tudományos búvárkodásának eredményeit, könyveinek 
és tanulmányainak hosszú sorát ismerjük. Ha fá j is távozása, ez csak a kathedrától való 
távozást jelenti és nem az őt tisztelő kartársaitól, s további tudományos működésétől. A 
közösségnek ilymódon biztató, további kapcsolatai teszik számunkra könnyebbé a vá-
lást és amikor e helyről még egyszer karunk nevében megköszönöm mindazt, amit egy 
emberöltő hűséges sáfárkodásával, mint professzor, nevelő, atyai jóbarát, hű kartárs 
nyújtott, további életére és működésére Isten gazdag áldását kívánom. 

Az ilymódon megüresedő tanszéknek előadói minőségben való betöltésével ka-
runk a mult iskolai év folyamán a berlini Collegium Hungaricum állami stipendiáriusát, 
ki ott 2 éven át, egyébként összesen 4 éven át folytatta tanulmányait külföldi egyeteme-
ken, Wiczián Dezső vallástanárt, hozta javaslatba s ezt a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter folyó évi augusztus havában jóvá is hagyta. Működését már ezen 
beszámoló keretein túl eső időben kezdte meg, mégis ez alkalommal is Isten áldását kí-
vánom működésére. 

Karunk a tanulmányi időben csendben, zavartalanul, de hűséggel dolgozott. 
Amint a szerves élet növekedése nem hallható, csak eredményeiben látható, úgy folyta-
tódott működése a régi theol. akadémiának a dunántúli egyházkerület jóvoltából ren-
delkezésére bocsátott helyiségeiben és azon szellemben, amely több mint 370 esztendeje 
töltötte el és lelkesítette a főiskolai professzorokat. Mély megindultsággal és a túláradó 
emlékek szívet szorító hatása alatt búcsúztunk s búcsúzunk a fakultás eddigi helyétől, 
őszinte, szívből jövő köszönetet mondva a dunántúli evang. egyházkerületnek, püspöké-
nek és felügyelőjének és a liceumi igazgatónak, hogy az egész országból összesereglő, sőt 
a csonka haza határain túlról is jövő theológus ifjúság számára nyitva tartották az ősi 
alma mater kapuit s lehetővé tették fakultásunk zavartalan működését mindaddig, amíg 
itt ú j hajlékba költözhetik. Az ott szívekbe vésődött emlékek örök kapcsok, amelyek a 
jövőre nézve is elválaszthatatlanul összetartanak. 

A központi egyetemünkkel való kapcsolatok ezen évben is a legszívélyesebbek s 
melegebbek voltak. Őszinte, hálás köszönet egyetemünk volt rektorának, dr. Weszely 
Ödönnek, s a lelépett tanácsnak azért, hogy karunk minden jogos kérését készséggel 
hallgatták meg s teljesítették a lehetőség határain belül. 

E kapcsolatok elmélyítését célozta karunk azon törekvése, hogy hallgatóink szá-
mára biztosítsa a társkarok tudós professzorai azon előadásainak hallhatását, amelyekre 
tanulmányaik szempontjából szükségük van. Örömmel tehetek említést arról, hogy a 
kar e törekvésének jogosságát egyetemünk tanácsa is elismerte s hogy a jelen tanévre már 
kilátásba helyezték egyes tudós professzorok hivatalos soproni utazásaikat acélból, hogy 
tudományágaik jelentősebb fejezeteiből összefoglaló ismertetéseket közöljenek hallga-
tóinkkal. 

Hasonló meleg s szívélyes volt a viszony karunk s egyetemes egyházunk közt, 
amelynek világi vezére, br. Radvánszky Albert, hallgatóink anyagi segélyezése tekinteté-
ben kötelezte igen nagy hálára karunkat, az egyházi vezérek, a püspök uraink pedig a 
szigorlatokon s vizsgálatokon való részvétel révén nyertek bepillantást a karunkon folyó 
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munkába, s bármi tekintetben kellett hozzájuk fordulnunk, mindig készséges meghall-
gattatásra találtunk. Fogadják érte őszinte, hálás köszönetünket. 

Kultuszkormányunk 2 belföldi, 2 külföldi s 2 tisztviselő stipendium kegyes ado-
mányozásával sietett hallgatóink segélyezésére. Az egyetemes gyámintézet vezére pedig 
meleg megértéssel közvetítette hallgatóink kérvényeit a Gustav Adolf Vereinhez, mely-
nek érdemekben gazdag elnökét, D. Rendtorff Ferenc urat a lipcsei egyetem volt rekto-
rát, titkos tanácsost van szerencsénk köztünk láthatni. 

Hallgatóink létszáma 116 volt. Magas szám, de ha arra gondolunk, hogy egyrészük 
tanári pályán folytatja tovább tanulmányait, mások a misszió szent hivatása felé tekinte-
nek, csak örömünknek adhatunk kifejezést a magas létszám felett, mely a kellő szelekció 
mellett jól elkészült lelkészgárdát fog biztosítani egyházunknak s hazánknak. 

Tanulmányi előmenetelük és erkölcsi magaviseletük az előttük levő, szent célnak 
megfelelő volt, in studiis és in moribus súlyosabb kifogás nem volt. Alapvizsgát tett 27, 
köztük 2 kitüntetéssel; szigorlatozott 25, kitüntetéssel 5. 

Beszámolóm végére érve, örömmel jelenthetem még, hogy hittudományi karunk 
dékánválasztó ülésén egyhangú lelkesedéssel dr. Deák János kartársunkat választotta 
meg 1930—31. évi dékánnak. Eddigi, sikeres működése biztos záloga annak, hogy karunk 
jó kezekbe tette le ügyeinek intézését. 



IV. 

Az egyetemes közgyűlés által engedélyezett tankönyvek 
jegyzéke. 

A) 1900—1915-ig. 

1. Vallástanításhoz és konfirmációi oktatáshoz szükséges tankönyvek. 
1. 1911. Adorján Ferenc: Dr. Luther Márton kis kátéja, III. kiadás. 
2. 1901. Adorján—Győry: Dr. Luther M. kis kátéja. 
3. 1913. Bachat D.: Maly Katechismus, 1901. 
4. 1901. Bancsó Antal: Ker. hittan és erkölcstan, középisk. VIII. oszt., II k. 
5. 1911. Bárdi Ernő: Unser Glaube. 
6. 1901. Batizfalvy—Bereczky: Bibliaismertetés, középisk. számára. 
7. 1899. Bella János: Wybor biblickych historii. 
8. 1907. Belohorszky G.: Wyucovani konf. 
9. 1904. Belohorszky G.: Ev. Christ. Konf.—Büchlein, IX. k. 

10. 1894. Bereczky Sándor: Ker. egyház rövid története. 
11. 1895. Bereczky Sándor: Ker. hittan és erkölcstan. 
12 1901. Bereczky Sándor: A ker. egyház története, középisk. felsőbb oszt. számára. 
13. 1901. Bereczky Sándor: A magyar prot. egyház története, kpisk. felsőbb oszt. számára. 
14. 1908. Bereczky Sándor: Bibliaismertetés, IV. k. 
15. 1908. Bereczky Sándor: A ker. egyház rövid története, VI. k. 
16. 1913. Bereczky Sándor: Bibliai Történetek ev. népisk. számára, VI. kiad. 1911. 
17. 1915. Bereczky Sándor: A keresztyénség megalapításának története. 
18. 1908. Bezsó János: Maly Catechismus. 
19. 1908. Bezsó János: Biblicke Historie. 
20. 1908. Bezsó János: Biblicke Historie képekkel. 
21. 1908. Bezsó János: Biblicke Skolsky Zpevnik ewangelicky. 
22. 1908. Bezsó János: Biblicke Skolsky Zpevnik. 
23. 1904. Blatniczky Pál: A ker. egyház története. 
24. 1906. Blázy-féle káté. 
25. 1904. Bognár Endre: Hit és élet, III. k. 
26. 1907. Czipott R.: Ucsenye konfirm. 
27. 1908. Csikó János: Ker. vallástan, III. k. 
28. 1890. Ebenspanger János: Kurze Kirchen- und Reformationsgeschichte. 
29. 1903. Fábry János: Konfirmációra előkészítő könyvecske. 
30. 1913. Famler G. A.: Luthers Kleiner Katechismus. 
31. 1907. Farkas Mihály: Konfirm. oktatás tankönyve. 
32. 1905. Feyer Gyula: Ker. vallástan. 
33. 1913. Frenyó Lajos: A keresztyénség megalapításának története, 1913. 
34. 1915. Frenyó Lajos: A megváltó eljövetelének előkészítése az ó-szövetségben. 
35. 1904. Frint L.: Vallástani vezérfonal. 
36. 1899. Geduly Lajos: Evang. káté, népiskolák számára. 
37. 1905. Gallé András: Leitfaden zum Religionsunterricht, II. k. 
38. 1913. Gasparik I.: Modlitebnik. 
39. 1913. Gasparik I.: Maly Katechismus Doktora Martina Luthera. 1913. 
40. 1913. Gasparik I.: Maly Ziacik. 1908. 
41. 1905. Geduly Henrik: Az ev. hit foglalatja. 
42. 1908. Geduly L.: Rövid egyháztörténet. 
43. 1908. Geduly L.: Bibiliatörténetek. 
44. 1898. Geduly L.: Ker. vallástan a népiskolák I—II. oszt. számára. 
45. 1898. Geduly L.: Ev. ker. vallástan konfirmandusok használatára. 
46. 1908. Hasza József: Bibliatörténetek a III—IV. oszt. számára. 
47. 1910. Hasza József: Kis képes bibliai történetek az ág. hitv. ev. osztott népiskolák II. oszt. szá-

mára. Üjpest, 1910. 
48. 1903. Händel V.: Dr. Luther M. kis kátéja, ford. 
49. 1916. Hetvényi Lajos: Az ev. ker. világnézet. Középisk. VIII. oszt. számára. Sopron. 1916. 
50. 1903. Jausz—Hetvényi—Adorján: Biblia olvasókönyv 
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51. 1901. Kaczián János: Dr. Luther M. kis kátéjának magyarázata. 
52. 1903. Kaczián János: Bibliai történetek. 
53. 1909. Kapi Gyula: Az ág. h. ev. egyház 80 énekdallama. Budapest, 1907. 
54. 1912. Kiss Árpád: Evang. Vallástan elemi iskola III—IV. és V—VI. oszt. számára, II. kiad. 

Hosszúfalu, 1910. 
55. 1903. Klaar F.: Egyháztörténet népiskolák felsőbb oszt. számára. 
56. 1901. Klaar F.: Dr. Luther M. kis kátéja. II. k. 
57. 1902. Korén Pál: Konf. vezérfonal. 
58. 1902. Korén Pál: Rövid bibliaismertetés. 
59. 1904. Korén Pál: Dr. Luther M. kis kátéjának magyarázata. 
60. 1913. Kovácsics Gyula: A ker. egyház rövid tört. IV. kiad. 1908. 
61. 1915. Kvas S.: Citanka pre III—IV. triedu ev. a. v l'udovych Skől. 
62. 1912. Pavel Kulisek: Vyklad Si. Ka.techismu DRA M. Luthera. Miava, 1907. 
63. 1900. Majba Vilmos: Dr. Luther M. kis kátéja. 
64. 1915. Majba Vilmos: Maly Katechismus D. Martina Luthera. 
65. 1907. Mesterházy S.: Konf. káté, II. k. 
66. 1905. Margócsy József: Konf. tankönyv. 
67. 1904. Mockovcsák S.: Vyucsováni konfirm. evang. Augs, vyzn., VI. k. 
68. 1905. Nemes K.: Ev. ker. vallástan. 
69. 1907. Petrik J. J.: Vezérfonal a konf. oktatáshoz. 
70. 1904. Petz J.: Konfirmationsbüchlein, IV. k. 
71. 1904. Pressburg. Evang. Ministerium: Leitfaden zur Vorbereitung ev. Konfirmanden. 
72. 1910. Pröhle Henrik: Keresztyén vallástan Luther kis kátéja nyomán. Pozsony, 1910. 
73. 1904. Raffay Sándor: Ev. konf.-ok kátéja, II. k. 
74. 1906. Raffay Sándor: Az ev. népiskolák vallástanítási módszere. 
75. 1912. Raffay Sándor: Útmutató a Jézushoz, az elemi népiskolák I. és II. oszt. számára. II. kiad. 

Budapest, 1912. 
76. 1913. Raffay Sándor: Ev. Konf. Kátéja, IV. kiad. 1913. 
77. 1912. Raffay Sándor és Kaczián János: Ker.Vallástan, Káté és Egyháztörténet. II. kiad. 
78. 1908. Rédey K.: A ker. Anyaszentegyház története. 
79. 1911. Rédey K.: Bibliai Történetek. 
80. 1904. Ritter István: Konfirmationsbüchlein. 
81. 1904. Ritter István: U. a., magyar nyelven (kézirat). 
82. 1904. Roth C. Th.: Konfirmationsbüchlein. 
83. 1904. Ruttkay S.: Konfirmandusok könyve, VI. k. 
84. 1913. Ruttkay S.: A ker. egyház rövid tört. 1911. V. kiad. 
85. 1913. Ruttkay S.: Ev. Vallástan, XII. kiad, 1910. 
86. 1913. Ruttkay S.: Evangéliomi Közös Istentisztelet. 
87. 1910. Scholtz Ödön: Biblische Geschichten. 
88. 1915. Vydal Seniorat Bácansky: Citanha pre V—VI. triedu ev. a. v. l'udovych Skől. 
89. 1916. Sole Pál: Konfirmacnv Katechismus. 
90. 1904. Soproni lelkészi kar: „Tartsd meg, amid van". 
91. 1904. Soproni lelkészi kar: U. a., német nyelven. 
92. 1910. Timkovics Pál és Zvarinyi János: Dr. Luther Márton kis kátéjának magyarázata, az első 

három rész elemi népiskolák V—VI. osztályai, a negyedik és ötödik rész a konfirmációi 
oktatás számára. Békéscsaba, 1910. 

93. 1913. Stettner I.: Kurzgefasste Gesch. der Kirche, II. kiad. 1911. 
94. 1904. Szeberényi János: Vezérfonal a konf. oktatáshoz. 
95. 1904. Szeberényi János: U. a., tót nyelven. 
96. 1903. Szlávik János: Konfirmációra előkészítő könyvecske. 
97. 1904. Sztehlo A.: Ev. ker. vallástan, VIII. k. 
98. 1895. Strauch B. és Nemes Károly vallástani könyvei. 
99. 1901. Schmidt Károly S.: Ker. vallástan, II. k. 

100. 1899. Thomay József: Bibliaismertetés középiskolák számára. 
101. 1907. Thomka Károly: Ev. Konfirmationsunterricht. 
102. 1904. Turcsányi A. M.: Konfirmandusok könyve. 
103. 1912. Lad Vannay: Priprâva ku konfirmacii. Szenicz, 1908. 
104. 1904. Vértesi Sándor: Konf. káté. 
105. 1915. Vértesi Zoltán: Vallástan. 
106. 1903. Weber Samu: Kindergebete. 
107. Turcsányi A. M.: Bibliai történetek I. 
108. Turcsányi A. M.: Bibliai történetek II. 
109. 1903. Weber Samu: Konfirmandenbüchlein. 
110. 1907. Zólyomi egyházmegye: Dr. M. Luthera Wyklad mensiho kathek. 
111. 1907. Zsámbokréthy L.: Krátky návod k vyucovani konf. 
112. 1904. Zvarinyi E.: Die Religion etc. 
113. 1915. Zsilinszky M., Bereczky S.: Ker. Hit- és Erkölcstan középiskolák VIII. o. szám., IV. kiad. 
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II. Egyéb tankönyvek népiskolák számára. 

t. 1899. Alexy Lajos: Cegléd város és Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m. földr. 
2. 1910. Babka György: „Fialocky" tót daloskönyvecske. 
3. 1913. Bodiczky D.: Mluvnica III. kiad. 1910. 
4. 1910. Bodnár József és Pataki János: Tót olvasókönyv az ág. hitv. ev. népisk. II. oszt. számára. 
5. 1910. Bodnár József és Pataki János: ÀBC-s olvasókönyv a népiskolák I. oszt. számára. 
6. 1891. Ebenspanger—Haesters—Richter-féle olvasókönyvek. 
7. 1912. Fignss Vilmos: Zólyom vármegye földrajza. 1909. 
8. 1908. Grill Richárdné, Wohlfahrt Anna: Dalok I. 
9. 1899. Ján Bella: Slovensky Abecedár a Prvá Cítanka. 

10. 1899. Ján Bella: Il-há Cítanka. 
11. 1899. Ján Bella: Ucebnica a Cítanka. 
12. 1912. Kapi Gyula és Papp József: ÁBC és Olvasókönyv, V. kiad. Budapest. Franklin T. 
13. 1912. Kapi Gyula és Papp József: Olvasókönyv az ev. népisk. II. oszt. számára. 
14. 1912. Kapi Gyula és Papp József: Olvasó- és tankönyv a II—III. oszt. számára. 
15. 1912. Kapi Gyula és Papp József: Olvasókönyv a III. oszt. számára. 
16. 1912. Kapi Gyula és Papp József: Olvasó- és Tankönyv a IV., V., VI. oszt. számára. 
17. 1915. Kapi Gyula és Papp József: Olvasókönyv az ev. népiskolák IV. oszt. számára. 
18. 1912. Krug Lajos, Laschóber G., Pós L. és Schrauf: Olvasó és Tankönyv nem magyar anya-

nyelvű ev. népiskolák IV., V., VI. oszt. számára. Szentgotthárd, 1912. 
19. 1913. Krúg Lajos: ABC. 
20. 1913. Mikolik K. és Sziisz L.: Budapest földrajza, 1913. 
21. 1899. Németh L.: Olvasókönyv az ág. hitv. ev. népisk. alsó oszt. számára. 
22. 1899. Németh L.: Számvetési példatár II. oszt. számára. 
23. 1910. Németh L. és Linder Károly: Olvasókönyv az ág, hitv. ev. elemi iskolák III. és IV. oszt. 

számára. III. kiadás. Budapest, 1904. 
24. 1913. Rehor Uram: Obrázkovy Slabihár, IX. kiad. 1910. 
25. 1913. Rehor Uram: Citanka, 1911. 
26. 1915. Rohoska Jenő: Földrajzi alapfogalmak és Békés vm. földrajza. 1914. 

III. A Luther-Társaság által kiadott népiskolai tankönyvek. 

1. 1915. Bognár Károly és Kárpáti Sándor: Isk. Énekeskönyv, ev. elemi népiskolák III—IV. osztá-
lyai számára. 

2. 1915. Ugyanaz ev. elemi iskolák V—VI. osztályai számára. 
3. 1915. Hittig Lajos: Számtan, az ág. h. ev. elemi iskolák II. osztálya számára. 
4. 1915. Ugyanaz ág. h. ev. elemi iskolák III. osztálya számára. 
5. 1915. Ugyanaz ág. h. ev. elemi iskolák IV. osztálya számára. 
6. 1915. Hittig Lajos: Számtan és Méréstan az ev. elemi népiskolák V. oszt. számára. 
7. 1915. Ugyanaz az ev. népiskolák VI. oszt. számára. 
8. 1915. Kiss Sándor: Magyar alkotmánytan az ág. h, ev. elemi iskolák V. és VI. osztálya számára. 
9. 1915. Krecsmárik Endre: Gazdaságtan az ág. h. ev. elemi iskolák V. és VI. osztálya számára. 

10. 1915. Krecsmárik Endre: Természetrajz az ev. elemi iskolák V. oszt. számára. 
11. 1915. Krug Endre: Magyar Nyelvgyakorló Könyv ág. h. ev. elemi iskolák II. oszt. számára. 
12. 1915. Ugyanaz ev. népiskolák III. oszt. számára. 
13. 1915. Ugyanaz ev. népiskolák IV. oszt számára. 
14. 1915. Ugyanaz ev. népiskolák V. oszt. számára. 
15. 1915. Ugyanaz ev. népiskolák VI. oszt. számára. 
16. 1915. Remenyik Lajos: Földrajz ev. elemi iskolák III. és IV. oszt. számára. 
17. 1915. Dr. Szigethy Lajos: Magyar Történet Életrajzokban ev. elemi iskolák V. oszt. számára. 
18. 1915. Dr. Szigethy Lajos: Magyar Történet ev. elemi iskolák VI. oszt. számára. 
19. 1915. Zámbory Endre és Krecsmárik Endre: Természettan és Vegytan ev. elemi iskolák VI. oszt. 

számára. 

IV. Tankönyvek középiskolák számára. 

1.. 1889. Böhm Károly: Tapasztalati lélektan. 
2. 1890. Böhm Károly: Logika. 
3. 1891. Fleischhacker—Kárpáti: Német nyelvtan. 
4. 1890. Góbi Imre: Poétika. 
5. 1893. Góbi Imre: A magy. nemzeti irodalom története. 
6. 1900. Góbi Imre: Magyar olvasókönyv I. és II. oszt. számára. 
7. 1901. Góbi Imre: Magyar olvasókönyv III. oszt. számára. 
8. 1908. Grill Richárdné, Wohlfahrt Anna: Dalok II. 
9. 1888. Dr. Holzweissig-féle latin nyelv- és gyakorlókönyv. Székely F. ford. 
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10. 1896. Fr. Kiss Károly: Algebra. 
11. 1907. Fr. Kiss Károly: Algebra. 
12. 1888. Ráth Arnold: Kísérleti természettan. 
13. 1889. Schmidt Tódor: A zene elemei, segédkönyv az énektanulásban. 

B) 1916—1930-ig. 

(A könyvcímek után álló szám az engedélyezés száma). 

I. Vallástani és konfirmációs tankönyvek. 
1. Alexy—Kiszely: Bibliai történetek (III—IV. elemi oszt.). Kiadják a szerzők. 6/1926. 
2. Alexy—»Kiszely: Bibliai történetek (I—II. elemi oszt.). Kiadják ,a szerzők. 7/1926. 
3. Bereczkv Sándor: Ószövetségi élet- és jellemképek. Kókai. 3/1930. 
4. Bereczky Sándor: Jézus élete és tanítása. Kókai. 4/1930. 
5. Bereczky Sándor: Az egyetemes keresztyén egyház története (VI. o.). Kókai. 5/1930. 
6. Bereczky Sándor: Az egyetemes keresztyén egyház története (VII. o.). Kókai. 6/1930. 
7. Blatniczky Pál: Konfirmandusok könyve. Kiadja a szerző. 52/1926. 
8. Blatniczky Pál: A keresztyén egyh. rövid tört. (elemi és polg. isk.). Kiadja a szerző. 54/1927. 
9. Blatniczky Pál: Konfirmációi Káté. Kiadja a szerző. 145/1928. 

10. Gaudy László: Evangélikus ifjúsági énekeskönyv. Kiadja a szerző. 12/1926. 
11. Gaudy László: A keresztyén vallás a mai szellemi életben (VIII. o.). Kiadja a szerző. 51/1926. 
12. Gandy László: A keresztyénség megalapításának története (V. o.). Kókai. 102/1928. 
13. Grieshaber Endre Henrik: Dr. Martin Luthers Kleiner Katechismus. Kiadja a szerző. 3/1921. 
14. Grieshaber Endre Henrik: Kirchengeschichte für ev. Schulen. Kiadja a szerző. 61/1924. 
15. Haberehrn Gusztáv Adolf: Kis koráikönyv. Kiadja a szerző. 54/1926. 
16. Hetvényi Lajos: A keresztyén egyház tört. kor- és életrajzokban (középisk.). Kiadja a sz. 10/1926. 
17. Kemény Lajos: Bibliai történetek (I—-II. el. o.). Kókai. 8/1926. 
18. Kemény Lajos: Bibliai történetek (III—IV. el. o.). Kókai. 8/b/l926. 
19. Kemény—Kiihne: Bibi. Geschichte für Elementarschulen. Kókai. 27/1926. 
20. Koren Pál: Jézus élete. Kiadja a szerző. 2/1926. 
21. Linder Károly és László: Luther Kis Kátéjának magyarázata. Kiadja Csabai egyh. könyvk. 53/1926. 
22. Molnár Imre: A keresztyén egyház rövid története (el. isk. V—VI. és polg. isk.). Kiadja a sz. 29/1926. 
23. Papp Ferenc: Üt, igazság, élet (főleg tanonciskoláknak). Kiadja a szerző. 30/1926. 
24. Ruttkay Sándor: Evang vallástan. Kókai. 7/1930. 
25. Scholtz—Steinacker: Bibi. Geschichten, IV. kiadás (el. isk.). Kiadják a szerzők. 65/1927. 
26. Szabó István: Krisztussal egy úton (konfirmandusok számára). Kiadja a szerző. 263/1929. 
27. Szeberényi Lajos: Vincovanie Konfirmandovo. Kiadja a szerző. 1/1926. 
28. Szelényi Ödön: Keresztyén világnézet. Kiadja a szerző. 4/1926. 
29. Szelényi Ödön: Az ev. keresztyénség világnézete, III. kiadás. Kókai. 28/1926. 
30. Turóczy Zoltán: Evangélikus öntudat (konfirm. részére). Kiadja a szerző. 11/1926. 
31. Varsányi Mátyás: Bibi. történetek (el. isk. I—IL). Kiadja a szerző. 55/1927. 
32. Varsányi Mátyás: Bibi. történetek (el. isk. III—IV.). Kiadja a szerző. 55/1927. 
33. Vértesi Zoltán: Keresztyén vallástan (német fordításban), el. isk. Kiadja a szerző. 74/1920. 
34. Vértesi Zoltán: Vallástan (el. és alsóbb isk. I—VI.). III. kiadás. Kiadja a szerző. 67/1927. 
35. Vértesi Zoltán: Vallástan (alsóbbfokú isk. I—VI.). IV. kiadás. Kiadja ,a szerző. 93/1927. 

II. Egyéb elemi iskolai könyvek. 
1. Alvinczy—(Nagy: Olvasó- és tankönyv (továbbképző népisk.). Franklin. 50/1927. 
2. Angyal János: Egészségtan (el. isk. V—VI.). Franklin. 31/1926. 
3. Angyal—Fekete—Galla: ABC és olvasókönyv. Franklin. 64/1927. 
4. Asztalos Sándor: Földrajz (el. isk. V.). Egyet, nyomda. 45/1926. 
5. Asztalos Sándor: Földrajz (budapesti el. isk. VI.). Egyet, nyomda. 46/1926. 
6. Bárczy—Gubacs: Testünk és egészségünk (el. isk. III—IV.). Kalász. 41/1927. 
7. Bárczy—Gubacs: Testünk és egészségünk (el. isk. V—VI.). Kalász. 42/1927. 
8. Bárczy—Gubacs: Betűország első virágoskertje (Abc.). Egyetemi nyomda. 34/1926. 
9. Bárczy—Gubacs: Betűország második virágoskertje (el. isk. olvasókönyv.). Egyetemi ny. 35/1926. 

10. Bárczy—Gubacs: Betüország harmadik virágoskertje (el. isk. olvasókönyv.). Egyetemi ny. 36/1926. 
11. Bárczy—Gubacs: Betűország negyedik virágos kertje (el. isk. IV. o.). Egyetemi nyomda. 131/1930. 
12. Bárczy—Gubacs: Betűország ötödik virágoskertje (el isk. V—VI. o.). Egyetemi nyomda. 132/1930. 
13. Cholnoky stb.: Népiskolai atlasz. Magy. Földr. Int. és Franklin. 265/1929. 
14. Csontos—Lombartovics: Földrajz (el. isk. V—VI.). Kalász. 40/1927. 
15. Csorba—Vikár: Magyar olvasókönyv, (el. isk. III.). Kalász. 45/1927 
15a. Csorba—Vikár: Deutsches ABC-hez való vezérfonal. Luther Társaság. 133/b/1930. 
16. Csorba—Vikár: Deutsches Abc mit farbigen Bildern. Luther Társaság. 133/1930. 
17. Csorba—Vikár: Deutsches Lesebuch für die II. Klasse. Luther Társaság. 134/1930. 
18. Csorba—Vikár: Deutsches Lesebuch für die III—IV. Klasse. Luther Társaság. 135/1930. 
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19. Csorba—Vikár: Deutsches Lesebuch für die II—III. Klasse (C. típus.). Luther Társaság. 136/1930. 
20. Csorba—Vikár: Deutsch: Natur- und Wissenschaftskenntnisse (V—VI. Kl.). Luther Társ. 118/1930. 
21. Csorba—Vikár: Für deutsche Schüler: Magyar abc és olvasókönyv A és B típusu ilkolák II—III. 

oszt. Luther Társaság. 119/1930. 
22. Dezső Lipót: Magy. nyelvgyakorló és olvasókönyv, kisebbs. tannyelvű isk. szám. Franklin. 47/1927. 
23. Dezső Lipót: Vezérkönyv magyar beszédnek idegenajkú iskolákban v. gyak.-ra. Franklin. 48/1927. 
24. Dezső Lipót: ABC. Franklin. 49/1927. 
26. Éber Dezső: Falusi és tanyai iskolák olvasókönyve (III. o.). Franklin. 4/1927. 
27. Éber Dezső: Falusi és tanyai iskolák olvasókönyve (IV. o.). Franklin. 5/1927. 
28. Éber Dezső: Faragó-család (olvasókönyv el. isk. V. o.). Franklin. 9/1927. 
29. Éber Dezső: Faragó-család (olvasókönyv el. isk. VI. o.). Franklin. 10/1927. 
30. Farkas—Urhegyi: A magyar nyelv könyve (osztott el. isk. III—IV.). Egyetemi nyomda. 37/1926. 
31. Farkas—Urhegyi: A magyar nyelv könyve (osztott el. isk. V—VI.). Egyetemi nyomda. 38/1926. 
32. Farkas—Urhegyi: A magyar nyelv könyve (osztatlan el. isk. III.). Egyetemi nyomda. 39/1926. 
33. Farkas—Urhegyi: A magyar nyelv könyve (osztalan el. isk. IV.). Egyetemi nyomda. 40/1926. 
34. Farkas—Urhegyi: A magyar nyelv könyve (osztatlan el. isk. V—VI.). Egyetemi nyomda,. 41/1926. 
35. Ferenczi István: Magyarország földrajza. Egyetemi nyomda. 43/1926. 
36. Ferenczi István: Földrajz (el. isk. V—VI.). Egyetemi nyomda. 44/1926. 
37. Grieshaber Endre Henrik: Deutsche Sprachlehre (el. isk.). Kiadja a szerző. 53/1927. 
38. Harmat—Maurer: Magyar olvasókönyv (el. isk. II.). Kalász. 44/1927. 
39. Háros—Szemes: Számtan és Mértan (el. isk. III.). Kalász. 35/1927. 
40. Háros—Szemes: Számtan és Mértan (el. isk. IV.). Kalász. 36/1927. 
41. Háros—Szemes: Számtan és Mértan (el. isk. V.). Kalász. 37/1927. 
42. Háros—Szemes: Számtan és Mértan el. isk. VI.). Kalász. 38/1927. 
43.. Horváth Károly: Földrajz (osztott népisk. IV.). Franklin. 1/1927. 
44. Horváth Károly: Földrajz (osztott népisk. V.). Franklin. 2/1927. 
45. Horváth Károly: Földrajz (osztott népisk. VI.). Franklin. 3/1927. 
46. Horváth Károly: Hős honvéd fia (olvkönyv el. isk. IV.). Franklin. 8/1927. 
47. Hiibner József: A kisgazda könyve (gazdas. továbbképző isk. I.). Franklin. 59/1927. 
48. Janovszky György: ABC. Kiadja a szerző. 5/1926. 
49. Kapi—Papp: Olvasó- és tankönyv (el. isk. II.). Franklin. 22/1927. 
50. Kapi—Papp: Olvasó- és tankönyv (el. isk. III.). Franklin. 23/1927. 
51. Kapi—Papp: Olvasó- és tankönyv (el. isk. IV) . Franklin. 58/1927. 
52. Kapi—Papp: Tankönyv (el. isk. V—VI.). Franklin. 61/1927. 
53. Kapi—Papp: Olvasókönyv (el. isk. VI.). Franklin. 66/1927. 
54. Kedves Miklós: Vegytan és természettan (el. isk. V—VI.). Franklin. 34/1927. 
55. Kiss József—Walter Károly: Számtani és mértani példatár (el. isk. V.). Franklin. 62/1927. 
56. Kiss József—Walter Károly: Számtani és mértani példatár (el. isk. VI.). Franklin. 63/1927. 
57. Kogutowicz Károly: Népiskolai atlasz (I—V.). Kókai. 23/1930. 
58. Kogutowicz Károly: Atlasz a fővárosi el. isk. (III. o.). Kókai. 24/1930. 
59. Kogutowicz Károly: Atlasz a fővárosi el. isk. (IV. o.). Kókai. 25/1930. 
60. Kogutowicz Károly: Atlasz a fővárosi el. isk. (V—VI. o.). Kókai. 26/1930. 
61. Kozma—Mihály—Székely: Magyar nyelvtani gyakorlókönyv (III.). Franklin. 11/1927. 
62. Kozma—(Mihály—Székely: Magyar nyelvtani gyakorlókönyv (IV.). Franklin. 12/1927. 
63. Kozma—Mihály—Székely: Magyar nyelvtani gyakorlókönyv (V.). Franklin. 13/1927. 
64. Nóvák—Szemes: Vegytan, temészettan (el. isk. V—VI.). Kalász. 39/1927. 
65. Novy Ferenc: A magyar nemzet története (el. isk. V—VI.). Egyetemi nyomda. 42/1926. 
66. Ostie—Sziics—Steiner: Magyar énekeskönyv (el. isk.). Kalász. 43/1927. 
67. Pista és Juliska. Olvasókönyv (el. isk. II.). Franklin. 6/1927. 
68. S telly—Fanti: Számország (III. o.). Egyetemi nyomda. 47/1926. 
69. Stelly—Fanti: Számország (IV. o.). Egyetemi nyomda. 48/1926. 
70. Stelly—Fanti: Számország (V—VI. o.). Egyetemi nyomda. 49/1926. 
71. Tolnai Pál: Gazdaságtan, term.-rajz stb. (V. o.). Kiadja a szerző. 32/1926. 
72. Tolnai Pál: Gazdaságtan, term.-rajz stb. (VI. o.). Kiadja a szerző. 33/1926. 
73. Tolnai Pál: Tanítási tervezetek a gazd. és term, ismeretek köréből (III.). Kiadja a szerző. 29/1927. 
74. Tolnai Pál: Tanítási tervezetek a gazd. és term, ismeretek köréből (IV.). Kiadja a szerző. 30/1927. 
75. Tiboldi József: Énekeskönyv (el. isk. III—VI.). Lampel—Wodianer. 26/1927. 
76. Tomcsányiné—Moravcsik: A magyar gyermek első könyve. Abc és olv.-könyv. Franklin. 117/1928. 
77. Tótfalu (olvasókönyv el. isk. III.). Franklin. 7/1927. 
78. Tóth Mihály: Búzakalász (olv.- és tankönyv gazd. és továbbképző isk. I. eszt.). Franklin. 106/1928. 
79. Tóth Mihály: Búzakalász (II. esztendnő). Franklin. 150/1928. 
80. Tóth Mihály: Búzakalász (III. esztendő). Franlin. 286/1929. 
81. Tótfalu (olvasókönyv el. isk. III.). Franklin. 7/1927. 
82. Több székesfővárosi tanító: Számtan és mértan (III.). Franklin. 18/1927. 
83. Több székesfővárosi tanító: Számtan és mértan (IV.). Franklin. 19/1927. 
84. Több székesfővárosi tanító: Számtan és mértan (V.). Franklin. 20/1927. 
85. Több székesfővárosi tanító: Számtan és mértan (VI.). Franklin. 21/1927. 
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86. Weszel y Ödön: Magyar nyelvi példatár fel. isk. III.). Franklin. 16/1927. 
87. Weszely Ödön: Magyar nyelvi példatár (el. isk. IV.). Franklin. 17/1927. 
88. Kalma Pál: Segédkönyv a történelem tanításához a beszéd- és értelemgyakorlatokkal kapcsolatban 

(IV. o.). Kézirat. (Kinyomatva újra bemutatandó végleges engedélyezésre.) 137/1930. 
89. Tolnai Pál és kilenc tanítótársa: A vallástanítás vezérkönyve (I—II.). (Kinyomatva újra bemuta-

tandó végleges engedélyezésre.) 137/1930. 
90. Tolnai Pál és kilenc tanítótársa: A vallástanítás vezérkönyve (III—IV.). (Kinyomatva újra bemu-

tatandó engedélyezésre.) 138/1930. 

III. Középfokú iskolai könyvek. 

1. Ady—Lengyel: Magyar stilisztika. Athenaeum. 29/1930. 
2. Ady—Lengyel: Magyar retorika. Athenaeum. 30/1930. 
3. Ady—Lengyel: Magyar poétika. Athenaeum 31/1930. 
4. Baloghné Hajós Teréz: Állatföldrajzi atlasz. Kókai. 17/1930. 
5. Bán—Greguss—Para: Természetrajz I. Franklin. 7/1929. 
6. Bán—Greguss—Para: Természetrajz II. Franklin 7/1929. 
7. Bárczi Géza: Francia irodalmi olvasókönyv. (Reálg., reálisk. VII.). Egyetemi nyomda. 108/1930. 
8. Barthos—Kurucz: Atlasz a magyar tört. tanításához. Kókai. 18/1930. 
9. Barthos—Kurucz: Atlasz a világtört. tanításához. (Ó-kor). Kókai. 19/1930. 

10. Barthos—Kurucz: Atlasz a világtört. tanításához (Közép- és Űj-kor). Kókai. 20/1930. 
11. Barthos—Kurucz: Atlasz a világtört. tanításához (Legújabb kor). Kókai. 21/1930. 
12. Barthos—Kurucz: Történelmi atlasz a polgári isk. sz. Kókai. 22/1930. 
13. Beöthy—Kéky: A magy. nemzeti irod. tört. I. Athenaeum. 32/1930. 
14. Beöthy—Kéky: A magy. nemzeti irod. története II. Athenaeum. 33/1930. 
15. Bernolák—Gyertyánffy: Számtan, mértan. (Gimn., reálg. I. o.). Egyetemi nyomda. 102/1930. 
16. Bernolák—Gyertyánffy: Számtan, mértan. (Gimn., reálg. II. o.). Egyetemi nyomda. 103/1930. 
17. Bernolák—Gyertyánffy: Számtan, mértan. (Gimn., reálg. III. o.). Egyetemi nyomda. 104/1930. 
18. Böhm Dezső: Kis zenetörténet (segédkönyv leányköz. isk.). Kiadja a szerző. 247/1929. 
19. Böhm—'Tankó: Lélektan. Scholtz Testvérek. 27/1927. 
20. Böhm—Tankó: Logika. Scholtz Testvérek. 28/1927. 
21. Dékány—Ember: A magyar nemzet tört. (III. o.). Athenaeum. 46/1930. 
22. Dékány—Ember: Világtörténet I. r. Athenaeum. 47/1930. 
23. Dékány—Ember: Világtörténet II. r. Athenaeum. 48/1930. 
24. Domanovszky Sándor: Magyarország tört. (Fiú- és leányköz. isk. III. o.). Egyet, nyomda. 87/1930. 
25. Domanovszky Sándor: Ókor története. (Fiú-középisk. IV. o.). Egyetemi nyomda. 88/1930. 
26. Domanovszky Sándor: Világtörténelem. (Fiú-középisk. V. o,). Egyetemi nyomda. 89/1930. 
27. Domanovszky Sándor: Világtörténelem. (Fiú-középisk. VI. o.). Egyetemi nyomda 90/1930. 
28. Édes Jenő: Plantus: Captivi. Franklin. 115/1927. 
29. Édes Jenő: Cicero válogatott beszédei. Franklin. 199/1929. 
30. Édes Jenő: Szemelvények Sallustiusból. Franklin. 10/1929. 
31. Édes Jenő: Szemelvények Plinius leveleiből. Franklin. 114/1930. 
32. Ember István: Világtörténet. III. rész. (VI. oszt.). Athenaeum. 49/1930. 
33. Ember István: Világtörténet. IV. rész. (VII. oszt.). Athenaeum. 50/1930. 
34. Esztergomi—Nagy—Pirchala: Latin nyelvtan. Athenaeum. 34/1930. 
35. Esztergomi—Nagy—'Pirchala: Latin olvasó- és gyakorlókönyv (I—II. o.). Athenaeum. 35/1930. 
36. Esztergomi—Nagy—Pirchala: Latin olvasó- és gyakorlókönyv (III. o.). Athenaeum. 36/1930. 
37. Esztergomi—Nagy—Pirchala: Latin olvasó és gyakorlókönyv (IV. o.). Athenaeum. 37/1930. 
38. Fallenbiichel—Kardeván: Német nyelvkönyv gimn. és reálg. sz. I. kötet. Athenaeum. 41/1930. 
39. Fallenbiichel—Kardeván: Német nyelvkönyv gimn. és reálg. sz. II. kötet. Athenaeum. 42/1930. 
40. Fallenbiichel—Kardeván: Német nyelvkönyv gimn. és reálg. sz. III. kötet. Athenaeum. 43/1930. 
41. Fallenbiichel—Kardeván: Német irodalomtört. olvasókönyv. I. rész. Athenaeum. 44/1930. 
42. Fallenbiichel—Kardeván: Német nyelvkönyv (reálisk. I. o.). Athenaeum. 60/1927. 
43. Farkas—Komáromi: Történelem a keresk. isk. számára. I. rész az I. évf. sz. Athenaeum. 1/1930. 
44. Fröhlich Károly: Fizika (III. oszt.). Athenaeum. 69/1930. 
45. Gelei—Greguss: Az ember és az állatok élete. (Felsőbb oszt.). Franklin. 267/1929. 
46. Greguss Pál: A növények élete. Franklin. 87/1928. 
47. Geszti Lajos: A magyar medence leírása. Athenaeum. 51/1930. 
48. Geszti Lajos: Európa és Ázsia leírása. Athenaeum. 52/1930. 
49. Geszti Lajos: Afrika, Újvilág, Sarkvidékek. Athenaeum. 53/1930. 
50. Geszti Lajos: Általános földrajz elemei (IV. o.). Athenaeum. 54/1930. . 
51. Geszti Ljos: Általános földrajzi világkép (reálg. VI., reál VII.). Athenaeum. 55/1930. 
52. Geszti Lajos: Földrajzi világkép (reálg. VII., reál és leányg. VIII.). Athenaeum. 56/1930. 
53. Gyulai—Hanvai: Deutsches Sprach- und Lesebuch (leányközépisk I—II. o.). Athen. 214/1927. 
54. Haltenberger—Krikler: Ásványtan—Kémia (gimn., reálg. IV.). Egyetemi nyomda. 100/1930. 
55. Hanvai Ilona: Deutsches Sprach- und Lesebuch (leányközépisk. III—IV.). Athenaeum. 326/1929. 
56. Hanvai Ilona: Német nyelvtan (leányközépisk.III—VIII.). Athenaeum. 327/1929. 
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57. Hézser Aurél: Földrajz (fiú-középisk. I. o.). Egyetemi nyomda. 91/1930. 
58. Hézser Aurél: Földrajz (fiú-középisk. II. o.). Egyetemi nyomda. 92/1930. 
59. Hézser Aurél: Földrajz (fiú-középisk. III. o.). Egyetemi nyomda. 93/1930. 
60. Hittrich Ödön: Latin olvasó- és gyakorlókönyv I. Franklin. 13/1926. 
61. Hittrich Ödön: Latin olvasó- és gyakorlókönyv II. Franklin. 14/1926. 
62. Hittrich Ödön: Latin nyelvtan I. r. V. kiadás. Franklin. 15/1926. 
63. Hittrich Ödön: Latin nyelvtan II. r. III. kiadás. Franklin. 16/1926. 
64. Hittrich Ödön: Latin olvasó- és gyakorlókönyv (III—IV. o.). Franklin. 17/1926. 
65. Hittrich—Kii ment: Latin olvasókönyv (I-hII. o.)! Franklin. 24/1927. 
66. Hittrich—Kiiment: Latin olvasókönyv (III—IV. o.). Franklin. 25/1927. 
67. Hittrich—Kiiment: Latin olvasó- és gyakorlókönyv (I—II. o.). Franklin 149/1928. 
68. Hittrich—Kiiment: Latin nyelvtan, alaktan, mondattan. Franklin. 309/1929. 
69. Hittrich Ödön: Római régiségek. Kókai. 8/1930. 
70. Jirka Alajos: G ö r ö g o l v a s ó k ö n y v (V. o.). Egyetemi nyomda. 73/1930. 
71. Jirka Alajos: Görög olvasókönyv (Xenophon, Herodöt.) (VI. o.). Egyetemi nyomda. 74/1930. 
72. Kalmár—Édes: Titus Livius. II. pún háború. V. kiadás. Franklin. 10/1929. 
73. Kardeván Károly: A német nyelvtan kis tükre. Athenaeum. 45/1930. 
73a. Kari János: Földrajzi világkép (reálg. VII., reálisk., leány középisk. VIII.). Franklin. 507/1930. 
74. Kari—Méhes: Növénytan. Athenaeum. 59/1930 
75. Karl—Méhes: Állattan. Athenaeum. 60/1930. 
76: Karl: Az ókori világ földrajzi képe (gimin. VII.). Franklin. 126/1930. 
77. Kari—Vargha: Csillagászati földrajz elemei és Ált. földr. (leányköz.-isk. IV.). Franklin. 127/1930. 
78. Kari—Vargha: Az ember és a föld (reálg. VI. o.). Franklin. 226/1929. 
79. Kemény Ferenc: Német-magyar beszédgyakorlatok (középfokú isk.). Egyetemi nyomda. 109/1930. 
80. Kemény Ferenc: Francia-magyar beszédgyakorlatok (középfokú isk.). Egyet, nyomda. 110/1930. 
81. Kenveres—Bossányi: A francia nyelv második könvve (leányközépisk. és polg. leányisk.). Frank-

lin. 2/1930. 
82. Koch Nándor-—Koch Sándor: Kémia, ásványtan. Franklin. 57/1928. 
83. Koch Sándor: Növénytan (felsőbb oszt.). Franklin. 140/1928. 
84. Kogutowicz Károly: Iskolai atlasz (középisk.). I. r. Kókai. 27/1930. 
85. Kogutowicz Károly: Iskolai atlasz (középisk.). II. r. Kókai. 28/1930. 
86. Koszó—Kaiblinger—Petrich: Német nyelvkönyv (leányköz.-isk., leánykoll. III—IV.). Franklin. 

123/1930. 
87. Koszó—Kaiblinger—Petrich: Német irod. történet, olvasókönyv (leányköz.-isk., leánykoll. VIII.). 

Franklin. 124/1930. 
88. Kovács—Trócsányi: Magyar olvasókönyv (II.). Franklin. 66/1927. 
89. Kovács: Magyar olvasókönyv (III.). Franklin. 46/1927. 
90. Kovács—Trócsányi: Magyar olvasókönyv. (I.). Franklin. 66/1927. 
91. Kovács—Trócsányi: Magyar nyelvtan (I.). Franklin. 66/1927. 
92. Lakos—Németh: Földrajz (I.). Franklin. 32/a/1926. 
93. Lakos—Németh: Földrajz. (II.). Franklin. 32/b/l926. 
94. Lakos—Németh: Földrajz. (III.). Franklin. 32/c/l926. 
95. Lakos—Németh: Földrajz. (IV.). Franklin. 32/d/1926. 
96. Lasz—Futó: Földrajz (I.). Franklin. 26/1926. 
97. Lévay—Kronberger: Számtan és Mértan (I. o.). Athenaeum. 62./1930. 
98. Lévay—Kronberger: Számtan és Mértan (II—III.). Athenaeum. 63/1930. 
99. Lévay—Kronberger: Geométria (II—III.). Athenaeum. 66/1930. 

100. Lévay—Kronberger—Schmidt: Számtan és algebra (IV.). Athenaeum. 64/1930. 
101. Lévay—Kronberger—Schmidt: Számtan és algebra (V—VI.). Athenaeum. 65/1930. 
102. Lévay—Kronberger—-Schmidt: Geométria (IV.). Athenaeum. 67/1930. 
103. Lévay—Kronberger ̂ Schmidt: Geométria (V—VI.). Athenaeum. 68/1930. 
104. Lux—Theisz: Német nyelviskola (fiú-középisk. IV.). Egyetemi nyomda. 81/1930. 
105. Lux—Theisz: Német nyelviskola (fiú-középisk. V.). Egyetemi nyomda. 82/1930. 
106. Lux—Theisz: Német nyelviskola (fiú-középisk. VI.). Egvetemi nyomda. 83/1930. 
107. I ,ux—Theisz: Német nvelviskola (fiú-középisk. VII.). Egvetemi nyomda. 84/1930. 
108. Lux—Theisz: Német nyelviskola (leány-középisk. III—IV.). Egyetemi nyomda. 85/1930. 
109. Lux—Theisz: Német nyelvtan (leány-középisk. IV—VIII.). Egyetemi nyomda. 86/1930. 
110. Luttor—Möhr: Íródeák. (Mindenfokú iskolákban segédkönyv.) Franklin. 15/1928. 
111. Madai—Koch—Németh: Világtörténet. Legújabb-kor (középisk. VI. o.) Franklin. 120/1930. 
112. Maywald—Vayer: Görög nyelvtan. Kókai. 9/1930. 
113. Mérey Gyula: Számtan (I.). Franklin. 23/a/l926. 
114. Mérey Gyula: Számtan—Algebra (II—III.). Franklin. 23/b/1926. 
115. Mérey Gyula: Geométria (I.). Franklin. 24/1926. 
116. Mérey Gyula: Geométria (II—III.). Franklin 25/1926. 
117. Mérey Gyula: Algebra (IV—V.). Franklin 51/1927. 
118. Mérey Gyula: Algebra (VI—VII.). II. k. Lampel. 243/1929. 
119. Mérey Gyula: Geométria (IV—V.). Franklin. 52/1927. 
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120. Mérey Gyula: Geométria (VI.). Lampel. 244/1929. 
121. Mérey Gyula: Geométria (gimn. VII—iVIII.). Franklin. 121/1930. 
122. Mérey—Ghymes: Mennyiségtan (leánvg. és lie. IV.). Franklin. 128/1930. 
123. Mészáros—Häckel: Német társalgási gyakorlatok (középisk.). Franklin. 129/1930. 
124. Miklós—Kaiblinger—Koszó: Német nyelvkönyv (II.). Franklin. 22/1920. 
125. Miklós—Kaiblinger—Koszó: Német nyelvkönyv (III—IV.). Franklin. 55/1920. 
120. Miklós—Kaiblinger—Koszó: Német nyelvkönyv (V —VI.). Franklin. 120/1920. 
127. Miklós—iKaiblinger—Koszó: Német nyelvkönyv (VII.). Franklin. 245/1929. 
128. Miklós—Kaiblinger: Német irod.-tört., olvasókönyv (gimn., rg. VIII.). Franklin. 130/1930. 
129. Miklós—Kaiblinger—Koszó: Német nyelvkönyv (reálg. I—II.). Franklin. 115/1930. 
130. Mikola Sándor: Fizika (gimn., reálg. III. o.). Egyetemi nyomda. 101/1930. 
131. Molnár Oszkár: Neveléstörténet (segédkönyv tnítóképz.). Kiadja a szerző. 308/1929 
132. Nagy Pál: Szemelvények Liviusból. Athenaeum. 38/1930. 
133. Nagy Pál: Szemelvények Sallustiusból. Athenaeum. 39/1930. 
134. Nagy—Bernolák: Kis fizika (leányközépisk. IV.). Franklin. 116/1930. 
135. Nemes—Márki: Egységes magyar gyorsírás (1.). Franklin. 21/1928. 
130. Nemes Zoltán: Egységes magyar gyorsírás II. Franklin. 89/1928. 
137. Pintér Jenő: Irodalomtörténet (VII.). Franklin. 0/1929. 
138. Pintér Jenő: Irodalomtörténet (VIII.). Franklin. 0/1929. 
139. Prónai—Szabó: Magyar olvasókönyv (leányközépisk. és kollég.). Franklin. 125/1930. 
140. Reibner Márton: Latin olvasókönyv (I—II.). Egyetemi nyomda. 75/1930. 
141. Reibner Márton: Latin olvasókönyv (III—IV.). Egyetemi nyomda. 70/1930. 
142. Reibner Márton: Szemelvények Livius XXI—XXII. (V.). Egyetemi nyomda. 77/1930. 
143. Reibner Márton: Plantus Gaptivi (V.). Egyetemi nyomda. 78/1930. 
144. Reibner Márton: Szemelvények Sallustiusból (VI.). Egyetemi nyomda. 79/1930. 
145. Reiner Márton: Cicero válogatott beszédei (VI.). Egyetemi nyomda. 80/1930. 
146. Reibner Márton: Latin nyelvtan. I. Alaktan (gimn. és rg.). Egyetemi nyomda. 112/1930. 
147. Reibner Márton: Latin nyelvtan II., Mondattan (gimn. és reálg.). Egyetemi nyomda. 113/1930. 
148. Rerák Imre: Cicero válogatott beszédei. Athenaeum. 40/1930. 
149. Riedl—Pintér: Retorika (V.), IX. kiadás. Franklin. 66/1930. 
150. Riedl—Pintér: Poétika (VI.), VIII. kiadás. Franklin. 42/1930. 
151. Steiner—Szilárd: Természetrajz (I. o.). Athenaeum. 57/1930. 
152. Steiner—Szilárd: Természetrajz (II. o.). Athenaeum. 58/1930. 
153. Szijártó—Tornwald: Kísérleti fizika I. (középisk. VII.). Franklin. 117/1930. 
154. Szilády Zoltán: Kis természetrajz (fUi-középisk. I.). Egyetemi nyomda. 94/1930. 
155. Szilády Zoltán: Kis természetrajz (fiúközépisk. II.). Egyetemi nyomda. 95/1930. 
156. Szilády Zoltán: Növénytan (gimn., reálg. V.). Egyetemi nyomda. 96/1930. 
157. Szilády Zoltán: Állattan (gimn., reálg. VI.). Egyetemi nyomda. 97/1930. 
158. Szilády—Bodrossi: Természetrajz (leányközépisk. I.). Egyetemi nyomda. 98/1930. 
159. Szilády—Bodrossi: Természetrajz (leányközépisk. II.). Egyetemi nyomda. 99/1930 
160. Szinnyei József: Iskolai magyar nyelvtan (I.). Kókai. 10/1930. 
161. Szinnyei József: Iskolai magyar nyelvtan (II.). Kókai. 11/1930. 
162. Szinnyei József: Iskolai magyar nyelvtan (III.). Kókai. 12/1930. 
163. Szinnyei József: A magyar nyelv. Kókai. 13/1930. 
164. Szinnyei—Réger: Magyar olvasókönyv (I.). Kókai. 14/1930. 
165. Szinnyei—Réger: Magyar olvasókönyv (II.). Kókai. 15/1930. 
100. Szinnyei—Réger: Magyar olvasókönyv (III.). Kókai. 16/1930. 
107. Theisz—Megyeri: Francia nyelviskola (V.). Lampel. 20/1930. 
168. Theisz—Megyeri: Francia nyelviskola (VI.). Lampel. 21/1930. 
169. Theisz—Megyeri: Francia nyelviskola (VII.). Franklin. 138/1929. 
170. Theisz—Megyeri: Francia nyelviskola (VIII.). Franklin. 138/1929. 
171. Toborffy Zoltán: Ásványtan és Kémia. Athenaeum. 61/1930. 
172. Trócsányi: Magyar nyelvtan (II.). Franklin. 131/1928. 
173. Trócsányi: Rendszeres magyar nyelvtan (III.). Franklin. 246/1929. 
174. Veress Pál: Elemi mennyiségtan (gimn., reálg. IV—V.). Egyetemi nyomda. 105/1930. 
175. Veress Pál: Elemi mennyiségtan (gimn., reálg. VI.). Egyetemi nyomda. 106/1930. 
176. Veress Pál: Logaritmus-táblák 4 számjeggyel (középisk.). Egyetemi nyomda. 107/1930. 
177. Voinovich—Galamb: Magyar olvasókönyv (I. o.). Egyetemi nyomda. 70/1930. 
178. Voinovich—Galamb: Magyar olvasókönyv (II.o.). Egyetemi nyomda. 71/1930. 
179. Voinovich—Galamb: Magyar olvasókönyv (III. o.). Egyetemi nyomda. 72/1930. 
180. Wagner József: Enekiskola (középfokú iskolák). Egyetemi nyomda. 111/1930. 
181. Walther—Kaufmann: Geométria (gimn., reálg. VII—VIII.). Franklin. 122/1930. 
182. Walther—Kaufmann: Geométria (IV. o.). Lampel. 31/1927. 
183. Walther—Kaufmann: Geométria (V. o.). Franklin. 132/1928. 
184. Wirth Gyula: Szemelvények Verg. Aeneisből. VIII. kiadás. Franklin. 8/1929. 
185. Wirth Gyula: Szemelvények latin lírikusokból. Franklin. 9/1929. 
186. Zlinszky—Pintér : Stilisztika (IV. o.). Franklin. 5/1929. 



VI. 

Jelentés az iskolák 1929/30. évi állapotáról. 
A) Az eperjes—miskolci jogakadémia. 

Egyetlen főiskolánk ez évben is dr. Bruckner Győző dékánsága alatt működött. Az ágostai 
hitvallás 400-ik évfordulójára 40 ívnyi emlékkönyvet adott ki; ennek német alakjában dr. Szelényi 
Ödön evangélikus pedagógusokról és filozófusokról írt értekezése is feltalálható, mely sajnálatosan 
a magyarban nincs benne, pedig jó lenne egyházi szempontból ennek a megismerése. Az ágostai hit-
vallás németországi ünnepén részt vett a jogakadémia küldöttsége, 4 tanár és 19 hallgató. Nagy 
irodalmi és társadalmi munka, ifjúsági élet, ebben a sport felkarolása jellemzik a főiskolát, melynek 
tanulmányi eredményéről is örömmel állapítja meg a dékán, hogy javulást mutat. 

• 

B) Középiskolák. 

Nem lankadó, lelkes munka folyt ez évben is középiskoláinkban, melyről értesítőik adnak 
hű képet. Sajnálattal kell azonban mindjárt itt kiemelnünk, hogy milyen „egyéniek" az értesítők. 
A Rendtartás is előírja, milyen sorrendben legyenek az értesítő egyes részei. Ha nem is kívánjuk 
meg egyházi iskoláinktól az államhoz hasonlóan a teljes egyformaságot, mégis szükségesnek tar-
tanám annak elrendelését, hogy legalább az érdeklődésnek megfelelően az értesítő elején az iskola 
múltjáról és jelen évéről lehessen olvasni: ezt kívánja mindenki, aki az értesítőt kézbeveszi, első 
sorban megismerni. Ezt kövesse a tanárokra és ifjúságra vonatkozó rész, s végén álljon a statisztikai 
kimutatás. Hogy közben milyen berendezés van, az legyen az igazgatók tiszteletreméltó egyénisé-
gének fenntartva, de az említett részek ilyen elhelyezése az áttekintés megkönnyítésére elrendelendő 
lenne. 

Általában megemlítendő, hogy Nyíregyházán a leányiskola újra visszaalakult leánygimná-
ziummá (bizonnyal megvan rá az oka, melyet így kívülről nem lehet felfedezni), hogy Aszód gim-
náziumának új épülete épülőben van, s hogy a pesti leánykollégium újra két osztállyal bővült. 
Programmértekezés majdnem minden értesítő élén áll már, amit örömmel kell megjegyezni. 

1. Fiúközépiskolák. 

2747 (tavaly 2728) tanuló közül evang. 42 6% (tavaly 44*6%), protestáns 55*9% (tavaly 
59'2%), keresztény 71*4% (tavaly 84-4%), ami elég lényeges rosszabbodás. Ezek közül példás maga-
viseletű volt (nem számítva a budapesti gimnáziumot, mely a magaviseleti osztályzatokat nem 
közli) 1308, jó 722, szabályszerű 82 (tavaly 73), kevésbbé szabályszerű 15, míg előző évben egy sem, 
ami a magaviselet rosszabbodására mutat, mit egy értesítő sajnálattal ki is emel. A tanulmányi elő-
menetel szerint jeles 258 (tavaly 266), jó 596 (tavaly 646), elégséges 1330 (1320), egy tárgyból elég-
telen 251 (358), két tárgyból 187 (215), többől 125 (184), ami a tanulás előmenetelének javulására 
mutat. 

Működött 115 rendes, 29 óraadó tanár, összesen 144 személy (tavaly 146). 
Az iskolák elosztása a régi: van két gimnázium (Budapest és Szarvas), 5 reálgimnázium 

(Aszód, Békéscsaba, Bonyhád, Nyíregyháza, Sopron); az iskolák vezetésében nem történt változás. 
Az egyes iskolák értesítőinek ismertetésénél a cím után kiemeljük az értesítő lapszámát és 

az iskola igazgatójának nevét, s csupán kiemelkedő jelenségekre mutatunk rá: 
1. A bányai egyházkerület aszódi reálgimnáziumában (48. 1., igazgató dr. Oravecz Ödön) 

381 beírt tanuló volt (tavaly 383), ebből evang, 95 (24*93%), prot. 123 (32*28%), keresztyén 335 
(87-9%); újra feltűnő a róm. kat. tanulók nagy száma, kik minden egyházi tilalom ellenére is olyan 
sokan keresik fel evang. intézeteinket (212 r. kat. volt). Tanított 14 rendes és 3 óraadó tanár. Fontos 
esemény volt az iskola új épületének október 27.-i alapkőletétele az állomás melletti dombon, a javító-
intézet fölött. A helyi-bizottság elnöke a lemondott Micsinay Ernő helyett Czitó Győző, koronauradalmi 
igazgató lett. — Bolla Lajos c. igazgató, 35 évi szolgálat után nyugalomba vonult. A valláserkölcsi 
nevelésre szolgáló ünnepélyeket ez évben is a leánynevelőintézettel közösen rendezték, miáltal azok 
műsora változatosabb lehetett. A vidékről jött tanulók gondozása a régi módon folyt. — Raffay püspök, 
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alapkőletevő beszéde (Az igazi kincs), az épület építésének története, az alapkőletétel ünnepének leírása 
foglalja el igen helyesen a programmértekezés helyét. Az iskolát az egyetemes taniigvi-bizottság nevé-
ben Klaniczay Sándor, budapesti gimnáziumi tanár, látogatta meg. 

2. A bányai egyházkerület békéscsabai reálgimnáziumának (40. 1., igazgató: dr. Reil Lajos) 488 
beírt tanulója (tavaly 454, tehát lényeges az emelkedés) evang. 196 (40*66%), prot. 270 (55*32%), keresz-
tyén 437 (89'5%). Feltűnő, hogy az evang. Csabán ilyen sok katolikus tanuló jár iskolánkba. 17 ren-
des és 3 helyettes tanár tanít; kiemelendő, hogy a Vidovszky Kálmán szabadságolása folytán helyére 
megválasztott Kirner Gusztáv vallástanárnak az állam még mindig csak helyettes-tanári illetményeket 
ad. — Az iskola múzeumot létesít az iskola történeti emlékeinek megőrzésére és a hagyományok 
nagyobb tiszteletére, amint az Aszódon Petőfi-emlékek gyűjtésével eddig is megtörtént. Minden iskolánk 
vezetőjének melegen ajánljuk ezt követésre. A Mekdesz munkáját az ifjúság körében melegen emeli ki 
a jelentés. A megszokott rendkívüli tárgyak mellett a német társalgási órákat húznám alá. Székely Vil-
mos tanártól búcsúzik az első cikk nyugalombavonulása alkalmával. — Megemlítjük, hogy az Egye-
temes Tanügyi Bizottság kiküldöttjeként ez évben dr. Kubacska András, budapesti gimn. tanár, járt 
itt a természetrajz tanításának megszemlélésére. 

3. A dunántúli egyházkerület bonyhádi reálgimnáziumában (72 1., igazgató: Faik Henrik) 347 
(tavaly 348) beírt tanuló közül evang. 177 (51%), prot. 201 (59*08%), keresztyén 337 (91-11%); fel-
tűnő itt is a katolikusok nagy száma. 15 rendes és 5 óraadó tanár működik. Megemlékezik az értesítő 
örömmel égy ötvenéves és több más iskolai találkozóról, melyek a volt tanítványoknak iskolájuk iránt 
való hálájára mutatnak. Élén Lövik Kálmán ünnepi beszéde áll Horthy kormányzóról, Hajas Béla verse 
ugyanez alkalomra. Meg kell vallanunk, hogy ilyen alkalmi beszédek közlésének nem vagyunk barátai. 
Gömbös Miklós, tanár, beszédét is olvashatjuk a megnyitó ünnepen a nemzeti zászló megbecsüléséről; 
végül Zerinváry János „Táborozásom Angliában" címen ír, aminek közlését helyeseljük; csak azt lát-
juk, hogy minden évben újra meg újra a cserkészet köréből van ilyen értekezés. Úgy látszik, ez az 
alakulat fejt ki az ifjúsági egyesületek között legélénkebb munkát. 

4. A bányai egyházkerület budapesti gimnáziuma (80 1., igazgatója Mikola Sándor) 590 beírt 
tanulója lényeges emelkedést mutat az előző év 542-jéhez képest, sőt túllépte a két év előtti 580-at is. 
Evang. 226 (38*3%), prot. 315 (53*4%), keresztyén 482 (64-9%), s e statisztika a vallási aránynak kis 
rosszabbodását mutatja. 24 rendes, 5 óraadó tanár működött. Az évi tanulmányi versenyen harmadik 
lett az iskola, de a végleges helyezésnél még mindig az első helyet tartotta meg. — Mágocsy-Dietz Sán-
dor egyetemi tanárnak, hajdani érdemes iskolafelügyelőjének képét leleplezte. A tanítás egyöntetűvé 
tételére nyilvános tanítási órákat is tartott a tanári kar kettőt; ez intézményt, — melyet Rátz László, 
igazgató, honosított meg oly szép sikerrel, nemes elgondolással, — minden iskolánknak követésre mele-
gen ajánljuk. — Az értesítő élén Mikola Sándornak várdombi Simonyiról és iskolai alapítványáról 
szóló emlékbeszéde, Kubacska András tanárnak Mágocsyról való értekezése után Klaniczay Sándor 
„Az utolsó éjtszaka" (október 6), dr. Kerecsényi Dezső „A magyar szabadságharc és a korabeli 
francia közvélemény" (március 15) emlékbeszéde áll. — A tanári értekezletek fontosabb tárgyainak 
közlése (mint túlterhelés, új tanterv, érettségi szabályzat) talán nem egészen való értesítőbe. — Rend-
kívüli tárgyként szerepelnek német és francia társalgási órák; a fizikai gyakorlatok kiegészítik a 
modern tanító munkáját. S ebben az iskola igazgatója révén úttörő; vannak még biológiai gya-
korlatok is. Szomorúan jelzem, hogy művészi rajzot a felső osztályok tanulói közül csupán 8 
(nyolc) tanult, ami mutatja, hogy ennek a tárgynak régi nagy látogatottsága arra vezethető vissza, 
hogy a görög nyelv tanulása elől menekültek a tanulók a görögpótlóhoz, s nem a művészetek 
szeretete vezette őket a rajzórákra. — Az iskolával kapcsolatos és Klaniczay Sándor, tanár-eforus, 
vezetése alatt álló internátusban 36 növendék volt, s e létszámemelkedés és a megfelelő elhelyezkedés 
szép jövőt biztosít e fontos intézménynek. — A volt diákok egyesülete Rátz László, ny. igazgató, veze-
tésével élénk munkát fejtett ki. Rátznak a közelmúltban bekövetkezett halálát bizonyára nagy veszte-
ségnek fogja érezni ez az egyesület. 

5. A tiszai egyházkerület egyetlen fiúközépiskolája, a nyíregyházi Kossuth-reálgimnázium, (84 
1., igazgató: Teltsch Kornél) 439 tanulója közül (tavaly 420, előző évben 446) evang. 90 (20'5%), prot. 
238 (54-2%), keresztyén 314 (68*3%) ; itt is feltűnően sok a másvallású tanuló és sajnálatosan kevés az 
evangélikus. 14 rendes és 9 óraadó tanár tanított. Legfontosabb esemény a Rothermere-Diákotthon 
megnyitása volt, mely így ezt az iskolát is bennlakással látta el, e fontos szerv által a vidék számára is 
hozzáférhetővé tette: egyelőre 27 tanulót fogadott be, de kezdetnek ez is biztató jelenség. — Gacsályi 
Sándor, tanár, „A szimbolista költészet" c. értekezése nyitja meg az értesítőt, melynek beosztása igazán 
eredeti, amennyiben a tanári kar, tananyag, dolgozatok és szertárak után olvasható az iskolai év törté-
nete, mely pedig élre kívánkozik. 

6. A dunántúli egyházkerület soproni reálgimnáziumában (48. 1., igazgató: Hollós János) 291 
(tavaly 279, állandóan emelkedő irányzat) növendék közül evang. 244 (909%), prot. 259 (95-9%), 
keresztyén az összes tanuló (100%). Ilyen vallási statisztikát egy iskolánk sem mutathat fel: igaz, hogy 
Sopronban könnyű ebből a szempontból a helyzet. 17 rendes tanár és 3 óraadó tanított. A minden isko-
lában megtartott ünnepeken kívül a soproni népszavazás évfordulójának megünneplése igen* fontos esz-
köz a hazafias érzés ápolására. A volt diákok találkozásai a ragaszkodásnak itten már hagyományos 
szellemét tükrözik. Érdekesség, hogy a tánctanítást magánintézetben tanári felügyelet alatt tartják. 
Abból indulnak ki, hogy helyesebb, ha ezzel a nevelő iskola törődik, mintha bizonytalan idegen 
kezekbe adja ki álszeméremböl, vagy más okokból. 
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7. A bányai egyházkerület szarvasi gimnáziumában (66 1., és 64 1. könyvtár jegyzék, igazgató: 
Raskó Kálmán) 305 tanulóból (tavaly 302) ev. 182 (59-67%), prot. 208 (68*16%), keresztyén 281 
(92-13%), kiket 14 rendes és 5 óraadó tanár tanít. Itt alumneum működik Wünschendorfer Aladár, 
tanár, vezetésével 31 tanuló ellátására, a jövő iskolai évre ígéri az értesítő 25—30 tanuló elhelyezését biz-
tosító internátus létesítését. Őszinte örömmel kell ezeket a lépéseket üdvözölnünk, mivel ezek az iskola 
tanító munkáját nevelővé teszik. Dr. Reil Lajos, békéscsabai igazgató, volt itt, mint az Egyetemes Tan-
ügyi Bizottság kiküldöttje, és a magyar nyelv és irodalom tanítását figyelte meg. Az élén Ponyiczky 
Zoltán, tanár, a tihanyi biológiai intézetet írja le, majd Hoitsi Pálról olvasunk emléktáblájának lelep-
lezése alkalmával és dr. Sziráczky Jánosról, a helyi bizottság elnökéről, elhalálozásakor. Ebben az érte-
sítőben is a növendékek és a tanári kar adatai után következik az év története. 

2. Leányközépiskolák. 
Egyházunk az egyetlen iskolafenntartó, melynek mindhárom leányközépiskolafajra intézete 

van. Gimnáziuma van Nyíregyházán, líceuma Kőszegen és kollégiuma Budapesten, mely egyúttal az 
egyetlen ilyfajta intézet az országban. 785 (tavaly 775, előző évben 718) tanuló közül evang. 296 
(37-4%), protestáns 454 (56'99%), keresztyén 651 (83*86%, tavaly 77*4%), ami lényeges javulást 
mutat. Tanított 38 rendes, 5 helyettes ós 29 óraadó tanár, aminek oka az, hogy a budapesti leánykollé-
giumban még mindig nincsenek újabb tanári állások. 

1. A bányai egyházkerületben levő budapesti leánykollégiumban (64 1., igazgató: dr. Böhm 
Dezső) 360 beírt tanulóból (tavaly 320, ami lényeges emelkedés) evang. 177 (49*11%), prot. 254 (70 6%), 
keresztyén 317 (88*06%). Budapesten igen szép arány, kiket hat kollégiumi (közülök egy párhuzamos) 
és egy polgári osztályban, továbbá egyéves továbbképzőben 9 rendes és 19 óraadó tanár tanított. Az 
iskola még két épületben, a Deák-téri volt polgáriiskola és a Veres Pálné-utcai volt továbbképző helyén, 
működött. Haladás kifejlése felé az, hogy a régi polgáriiskola rendes tanárait az állam átvette a középis-
kolai státusba, így utalván ki nekik eddigi államsegélyüket, kettőt a középiskolai tanárok fizetési fokoza 
tába is előléptetett; haladást láthatunk abban is, hogy Vidovszky Kálmán, békéscsabai állásában szabadsá-
golt vallástanárt bízta meg a fenntartó egyház a vallásórák ellátásával. Ö ugyan szintén államsegélyt élvez, 
egyelőre azonban még nem a kollégium révén. Üjabb tanári állások iránti lépések eredménytelenek 
maradtak ez évben is. Nyilvános tanítási órák (összesen hatj és módszeres dolgozatok szolgáltak arra, 
hogy a tanárok munkája minél egyöntetűbb legyen; ez utóbbiakat ki is nyomatta a tanári kar az iskola 
építési alapja javára. Külön ki kell emelni a 38 tanulmányi kirándulást, illetve sétát, melyről táblázatos 
kimutatás nyújt áttekinthető képet, amit, mint egyéb iskolákban bevált példát, többi intézeteinknek is 
követésre melegen ajánlunk. Játékkör szolgált a testi nevelés, internátusi zenetanítás a művészeti, ide-
gen nyelvi társalgóórák gyakorlati nevelésre. A Veres Pálné-épületben bennlakás is állott Szluika Ella, 
igazgató vezetésével a nevelés támogatására, ebbe 63 tanuló vétetett fel. Az értesítő elején az igazgató 
,,Tíz évi elmélet és gyakorlat" címen megemlékezik arról, hogy az új iskola egyik őse. a Veres Pálné-
intézet, éppen tíz éves. 

2. A dunántúli egyházkerület kőszegi leányliceumának (44 1., igazgató: Arató István) 170 
tanulója- közül evang. 92 (54*11%), prot. 112 (65-88%), keresztény 151 (85*88%); 15 rendes, 5 
helyettes és 5 óraadó tanár tanított, kikhez internátusi nevelőszemélyzet is járult, mint a budapesti kol-
légiumban is. Francia és német társalgási órák, zenetanítás és ritmikus torna járult a rendes tárgyak-
hoz kiegészítőül, továbbá a latin nyelv, mint rendkívüli tárgy, ami nem kis terhet jelentett a résztvevők-
nek. 93 bennlakó tanuló kapott a Bakos Júlia vezette internátusban helyet, ami az egyöntetű nevelés 
szempontjából igen örvendetes. Szomorúan emlékezik meg az értesítő Krafka Boriska, tanár, gyászos 
elhunytáról. Az értesítőben újra leghátul kapjuk az év történetét. Az iskolák az egyetemes tanügyi bizott-
ság megbízásából Adorján Ferenc, nyíregyházai leánygimnáziumi igazgató, látogatta meg. 

3. A tiszai egyházkerület nyíregyházi leánygimnáziumában (44 1., igazgató: Adorján Ferenc) 
225 (tavaly 274) növendék közül evang 27 (10-59%), prot. 88 (34*45%), keresztyén 183 (77*64%). Igen 
feltűnő, hogy a sok evangélikust számláló Nyíregyházán csak 10% evang. tanulót talált leánygimná-
zium; a katolikusok nagy száma (108) is gondolkodóba kell hogy ejtse az embert. Az iskola újra leány-
gimnáziummá alakult vissza az átmeneti líceumi évek után, a szülők kívánsága ez volt. A fővárosban is 
helyesen bevezetett öltözködési szabályokat itten egész szigorral körvonalazza az értesítő. Programm-
értekezés nincs az értesítőben. 

C) Tanítóképzők. 
1. A bányakerület szarvasi tanítónőképzője (36 !.. igazgató: Kiss Sándor), mely egyetlen ilyen-

nemű intézete egyházunknak, állandó fejlődést mutat. 182 tanuló (tavaly 156, előző évben 133) 
közül evang. 138 (75*82%), prot. 143 (78*57%), keresztyén 99*9%, kiket 6 rendes, 1 helyettes és 7 óra-
adó tanár tanított a nevelőszemélyzet segítségével. Bennlakás is áll rendelkezésre, de a bennlakó tanulók 
száma nem tűnik ki az értesítőből. Három telken levő épületekben folyik egységes szellemben és veze-
tés alatt a nevelő-tanítás. Kántorképzésre is gondot fordítanak. Sziráczky János, helyi bizottsági elnök, 
elhúnytáról emlékezik meg a vezető helyen. — Itt is hátul foglal helyet az év története. 

2. A dunántúli egyházkerület soproni tanítóképzőintézetének (50 1., igazgató: Hamar Gyula) 132 
növendéke volt, ami az előző évi létszámnak felel meg. Ebből evang. 119 (90*15%), prot, illetve keresz-
tyén az egész tanulóság (100%). 8 rendes és 4 óraadó tanár tanított. Német nyelvi tanfolyammal gondos-
kodtak a kisebbségi iskolák tanítóképzéséről, leventeoktatóképzésre is gondot fordítottak, kántorképe-
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sites is nyerhető volt. A vezető helyen közli az igazgató az 1858/59. évtől működött igazgatók és taná-
rok névsorát, ami történelmi szempontból értékes összeállítás. A statisztikai adatok nem áttekinthetők 
és nem állanak könnyen feltalálható helyen. 

3. A miskolci tanítóképző értesítőt nem adott ki. Igazgatója: Gerhard Béla. A növendékek száma 
214. Ezekből 56 ev. (26-8%), prot. 129 (60%), keresztyén 209 (98%). Van internátus 58 bennlakóval és 
van köztartás. Az intézetben 6 rendes, 2 szaktanár, 4 vallástanár, 1 óraadó tanár és 3 leventeoktató mű-
ködött. Az intézet az iskolaév elején költözött díszes és célszerű, új épületébe, mely kerek 175.000 pen-
gőbe került. 

D) A bányai egyházkerület aszódi leánynevelője (bennlakással egybekötött polgári 
leányiskola és továbbképző). 

Most már egyetlen ilyen intézetünk Kolofont Erzsébet igazgatása alatt 34 oldalas értesítőn szá-
mol be életéről. Áll négy osztályú polgáriból és egyéves gazdasági jellegű továbbképzőből. Volt 144 
tanulója (tavaly 170), ebből evang. 67 (51-54%), prot. 76 (57"7%), keresztyén 134 (9(V9%). A létszám 
csökkent, épígy a kapcsolatos bennlakás növendékeinek száma is, melyben most 53 tanuló volt (tavaly 
67); a bennlakásba felvettek a polgári iskola és gazdasági tanfolyam tanulóin kívül egy gimnáziumi és 
egy elemiiskolai tanulót is. A lelki gondozást újra a reálgimnáziummal közös ünnepélyek szolgálták. 
4 rendes, 3 helyettes és 7 óraadó tanár működött a nevelőszemélyzeten kívül. — A statisztikai összeállí-
tás itt sem található meg, a létszám az év történetéből vehető ki. — Az értesítő közli dr. Hittrich Ödön. 
főigazgató, (tehát külső ember) : ,,Az aszódi leánynevelőintézet dísztermének falfestményei" c. előadá-
sát, melyet az Orsz. Evang. Tanáregyesület budapest-aszódi körének ottani gyűlésén tartott (tehát nem 
az iskola keretében), s mely az Ösvény 1929. évi számában is megjelent; ez értekezéssel kapcsolatban 
négy képben is gyönyörködhetünk, mely az intézetet bemutatja. Az iskolát az egyetemes tanügyi bizott-
ság nevében Klaniczay Sándor, budapesti gimnáziumi tanár látogatta meg. 

2£) Elemi és továbbképző iskolák. 
Lélekszám 487.379, rendszeresített tanítói állás 734, rendes tanítóval betöltve 702, helyettessel 23. 

A tanítók közül nő 104. Tantermek száma 730, tanítólakások száma 569, újonnan épült tanterem 26, 
újonnan épült tanítólakás 23. Nagyobb mértékben javíttatott 28 tanterem, javítási költségük: 7191 P, 
nagyobb mértékben javított tanítólakás 38, javítási költségük 16.971 P. Tanszerrel fel volt szerelve 526, 
nem volt felszerelve 104 iskola, bútorzattal felszerelve 613, nem volt felszerelve 16 iskola. Tanszereit 151 
iskola, bútorzatát 68 gyarapította. Az ifjúság könyvtár köteitszáma 47.995, a tanítói könyvtáré 17.114, 
összesen 65.109. Mindennapi iskolába járt 20.371 fiú, 20.263 leány, összesen 40.634. Továbbképző iskolába 
4.133 fiú, 3.919 leány, összesen 8.052. Mindennapi iskolába járt 18.255 ev. fiú, 571 ref. fiú, 1.105 r. k. 
fiú, 168 izr. fiú, 63 más vallású, összesen 1.933 más vallású fiú. A leányok közül 17.909 ev., 487 réf., 
977 r. k., 139 izr., 70 más vallású, összesen 1.673 nem ev. vallású. 

Nyelvre nézve a mindennapi iskolás fiúk közül 12.870 magyar, 4.243 német, 3.223 tót, 9 más-
nyelvű. A mindennapi iskolás leányok közül 12.130 magyar, 4.078 német, 3.081 tót, 7 más. A tovább-
képző iskolában 3.112 magyar, 1.023 másnyelvű fiú és 2.864 magyar, 1.759 másnyelvü leány. Mulasz-
tott félnapok száma: a mindennapi iskolában 378.972 igazolt, 18.658 igazolatlan; a továbbképző isko-
lában 11.862 igazolt. 5.635 igazolatlan. 

Az iskolák bevétele 1,787.000, összes kiadása 1,742.980, a pénztári maradék 44.020 pengő volt. 

1. Bányai egyházkerület. 
(A lélekszám 257.435 volt.) 

A rendszeresített tanítói állások száma 243 volt, ebből 238 rendes, 4 helyettes tanítóval volt 
betöltve. Köztük 45 nő volt. Volt 232 tanterem, 171 tanítólak, újonnan épült 11 tanterem, 9 tanítólak. 
Tanszerrel kellőleg fel volt szerelve 162, bútorzattal 196 iskola. A tanszereket és bútorokat gyarapító 
iskolák száma 63 volt. Az ifjúsági könyvtár kötetszáma 10.356, a tanítóié 5.814 volt. Az iskolai könyvtár 
706, a tanítói 628 kötettel gyarapodott. 

Mindennapi iskolába járt 7.737 fiú, 7.227 leány, összesen 14.964 növendék. Ezek közül volt ev. 
7.182 fiú, 6.795 leány, református 198 fiú, 177 leány, róm. kat. 242 fiú, 170 leány, izr. 96 fiú, 71 leány, 
másvallású 19 fiú, 14 leány. Ismétlő iskolába járt 1.314 fiú, 1.232 leány, összesen 2.546 növendék. Ezek 
közül nem evangélikus vallású 171 növendék. Anyanyelv szerint: magyar 4.555 fiú, 4.166 leány, né-
met 365 fiú, 322 leány, tót 2.812 fiú, 2.742 leány, másféle 5 fiú, 3 leány. Mulasztott félnapok száma a 
mindennapi iskolában 174.895 igazolt, 9.229 igazolatlan. Az ismétlő iskolában 6.110 igazolt 2.320 
igazolatlan. 

Az iskolák bevétele volt: Pénztári maradvány 1.965 pengő, ingatlanokból 20.566, alapítványok-
ból 2.618, adományokból 4.449, rendes fizetés 442.145, tandíjpótló államsegély 87.193, községi segély 
nyugdíjra 5.732, egyébre 17.222, beiratási díj 40.959, más 22.462, rendkívüli jövedelem 25.183. összes 
bevétel 670.494 pengő. Kiadás: multévi tulkiadás 164, tanítói fizetésre államsegély nélkül 278.725, épü-
letekre 78.015, adók 34.565, orsz. nyugdíjintézeti járulék 38.651, fölszerelésre 17.731, könyvtárra 2.855, 
egyéb rendes kiadás 110.695, rendkívüli kiadás 101.996. összes kiadás 663.427. A tanév munkanapjai-
nak átlagos száma 200. 

Az egyházkerülethez beterjesztett jelentés szerint az iskolavizsgálók általában nagy elismeréssel 
nyilatkoztak a tanítók tanítói és nevelői munkásságáról. 
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2. Dunáninneni egyházkerület-

Lélekszám: 28.459. Rendszeresített tanítói állás: 60. Betöltve rendes tanítóval 55, helyettessel 1, 
üresedésben 4. A tantermek száma: 60, a tanítói lakásoké 60. Újonnan épült 4 tanterem és 5 tanítói lakás. 
Nagyobb mérvű javításban részesült 6 iskola és 9 tanítói lakás. A bútorzattal rendesen felszerelt iskolák 
szánra 44, a hiányosan felszerelteké 16. Tanszerkészletét gyarapította 20 iskola, bútorzatát 4. Az ifjúsági 
könyvtár állaga 4.479 könyv, a tanítói könyvtáré 826, összesen 5.305 könyv. 

A 6—12 éves tankötelesek száma: 2.937, a 13—15 éveseké 642. Mindennapi tanköteles volt a 
tanév végén: 1.518 fiú s 1.405 leány, összesen 2.923. Továbbképzőiskolás volt 331 fiú és 305 leány, ösz-
szesen 636. Vallás szerint megosztva volt: 1.109 evangélikus fiú és 1.447 evangélikus leány; 38 refor-
mátus fiú és 26 leány; 133 róm. katolikus fiú és 131 leány; 6 izraelita fiú és 7 leány; 16 más vallású 
fiú és 10 más vallású leány (baptisták). Nyelv szerinti megoszlásban volt a mindennapi iskolások kö-
zött: 819 magyar, 307 német, 359 tót fiú és 860 magyar, 281 német s 297 tót leány; a továbbképzőisko-
lások közül volt: 208 magyar és 125 más nyelvű fiú és 178 magyar s ugyancsak 125 más nyelvű leány. 
A mindennapi tankötelesek mulasztottak 26.536 igazolt és 1.351 igazolatlan félnapot, a továbbképző-
iskolások 1.814 igazolt s 327 igazolatlan félnapot. 

Az iskolák számadási adatai. Bevételek: ingatlanok jövedelme 4.900 P, rendes fizetés 53.600 P, 
tandíjpótló államsegély 103.700 P, községi segély 10.300 P, egyéb 1.000 P, más, rendes jövedelem 900 
P, rendkívüli jövedelem 1.200 P, összesen: 174.900 P. Kiadások: Tanítók fizetése lakbérrel államsegély 
nélkül 145.370 P, épületek fenntartása és biztosítása 7.580 P, adók 3.400 P, tanítói nyugdíjra 7.018 P. 
felszerelésekre 1.500 P, iskolai könyvtárra 358 P, egyéb rendes kiadás 5.000 P, rendkívüli kiadás 46'74 
P, összesen: 174.900 P. 

3. Dunántúli egyházkerület. 

A dunántuli egyházkerület 9 egyházmegyéjének lélekszáma 177.791; a rendszeresített tanítói 
állások száma 375 (322 férfi és 53 nő). Rendes tanítóval betöltve 355 állás, helyettessel 16, üresedésben 
4. A tantermek száma 380; a tanítólakások száma 297; az újonnan épiilt tantermek száma 10: az újon-
nan épült tanítólakások száma 8; 14 tantermet 4.588 pengős költséggel, 20 tanítólakást 14.097 pengőd 
költséggel renováltak. A kellő tanszerrel 312, a kellő bútorral 319 osztály van fölszerelve. A tanszer-
készletüket gyarapító iskolák száma 79; a bútorzatukat gyarapító iskolák száma 37. Az ifjúsági könyv-
tár 29.965, a tanítói könyvtár 9.398, az iskolai könyvtár összesen 39.363 kötetből áll. Az ifjúsági könyvtár 
1.522. a tanítói 381 kötettel gyarapodott. A tanév kezdete szeptember első harmada, vége június második 
fele, majdnem kivétel nélkül. A munkanapok száma átlag 211. 

Az iskolák körzetébe tartozó 6—12 éves evang. vallású tankötelesek száma 17.130, a 13—15 éve-
sek száma 4.226, összes tankötelesek száma: 21.536, a gyarapodás 1.277. Az iskolába járt összes ev. 
másvallású tanulók szám szerinti megoszlása a tanév végén: 9.500 fiú, 9.106 leány, összesen 18.666 min-
dennapi és 2.208 fiú, 2.081 leány, összesen 4.289 továbbképzőiskolai tanuló. 

A tanulók tanévvégi számának vallás és anyanyelv szerinti megoszlása: ág. h. ev. 8.759, ref. 
248, róm. kat. 489, izr. 51, más 13, összes nem ev. vallású 801 a fiútanulóknál a mindennapi iskolában; 
viszont ugyanott a leányok közt volt ág. h. ev. 8.371, ref. 222, róm. kat. 452, izr. 41, más 20, összes 
másvallású leánytanulók száma 735. Elemi népiskolánkba járt összesen 1.536 nem ev. vallású 6—12 
éves tanuló. A továbbképzőiskolai tanulók közül evang. volt 2.182 fiú és 2.044 leány, a másvallású 
továbbképzős tanulók száma 63. A mindennapi iskolában magyar anyanyelvű a fiúknál 5.935, német 
3.571, tót 52, más 2; a leányoknál magyar 5.586, német 3.475, tóit 42, más 3. A továbképzőiskolai fiúknál 
magyar anyanyelvű 1.840, más 368; a leányoknál magyar 1.632, más anyanyelvű 449. 

A mulasztott félnapok száma a mindennapi iskolában 147.253, az előző évihez viszonyítva a 
csökkenés 22.501; az igazolatlanul mulasztott félnapok száma 3.575, az előző évhez viszonyítva a csök-
kenés 326. A továbbképzőiskolai igazoltan mulasztott félnapok száma 12.178, a csökkenés a mult évhez 
képest 4.073, az igazolatlanul mulasztott félnapok száma 2.293, apadás 574. 

Bevétel: előző évi pénztári maradvány: 29.913, iskolai ingatlanok jövedelme 27.101, ingóságok 
jövedelme 4.959, önkéntes adományok 5.984, rendes fizetés 465.871, ,tandíjpótló államsegély 15.653, köz-
ségi segély tanítói nyugdíjra 18.069, egyébre 53.501, beiratási díj 12.252, más rendes jövedelem 70.846, 
rendkívüli jövedelem 150.339 P, összesen 854.488 pengő. Kiadás: mult évi túlkiadás 691, tanítói fize-
tésre (helyi javadalom, lakbér, államsegély nélkül) 368.297, épületek s telkek fenntartása 76.636, adók 
25.035, orsz. tanítói nyugdíjintézetre 67.577, fölszerelésre 18.951, iskolai könyvtár gyarapítására 10.117, 
egyéb rendes kiadás 11 1.777, rendkívüli kiadás 137.376, összesen 816.457 pengő. 

4. Tiszai egyházkerület. 
(A lélekszám 23.694.) 

A tanítói állások száma 56, mely 54 rendes és 2 helyettes tanítóval volt betöltve, ezek közül 6 nő. 
A tantermek száma 58, tanítólakás 11, újonnan épült 1 tanterem, 1 tanítólak. Tanszerrel kellőleg fel 
volt szerelve 52 iskola, bútorzattal 54. Az ifjúsági könyvtár 3.195, a tanítói 1.076 kötetből álll. Az iskolai 
könyvtár 71, a tanítói 150 kötettel gyarapodott. A 6—12 évesig való tankötelesek száma 2.505, a 13—15 
évesig valóké 530 volt. Mindennapi iskolába járt 1.563 fiú, 2.525 leány, összesen 3.088 tanuló. Ezek 
közül az evangélikusokon kívül református 149, r. kat. 435, izr. 35, más vallású 41. Nyelvre nézve a 
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magyarokon kívül 3 másnyelvű. Az ismétlő iskolába járt 280 fiú, 301 leány, összesen 581. Ezek közül 
91 nem evangélikus vallású és 1 nem magyar anyanyelvű tanuló. Mulasztott félnapok száma a minden-
napi iskolában 30.288 igazolt, 4.503 nem igazolt, az ismétlő iskolában 2.660 igazolt, 690 nem igazolt. 

F) Hitoktatás a nem ev. iskolákban. 
A más jellegű iskolákba járó 29.436 tanulót 1.276 csoportban 404-en tanították. Mivel az adato-

kat nem egyforma szempont szerint mutatták ki az egyházközségek, az összesítést mellőzzük. A jelen-
tésekből megállapítható, hogy a hitoktatás és a tanulók vallásos nevelése kellő buzgósággal és ered-
ménnyel folyt mind a négy egyházkerületben. 

1. A bányai egyházkerületben 50 lelkész, 26 vallástanár, 14 hitoktató, 48 ev. isk. tanító, 44 állami 
tanító, 40 községi tanító, 3 másféle tanító oktatott 488 csoportban nein evangélikus iskolába járó 
12.114 fiút és 9.996 leányt, összesen 22.110 növendéket. A heti óraszám 1.788 volt. A hitoktatók díja az 
egyháztól 6.931, az államtól 44.539, összesen 51.470 pengő volt. Részletezés: 23 tanár tanított 1.232 gim 
náziumi, reálgimnáziumi és reáliskolai tanulót. 5 tanár tanított 102 tanító (nő-) képző-intézeti tanulót. 
96 tanár tanított 2.076 polgári iskolai tanulót. 12 tanár tanított 245 egyéb középiskolába járó tanulót. 
35 tanerő tanított 2.141 ipari és kereskedelmi tanoncot. 1 tanár 34 alsóbbfokú gazd. iskolai tanulót. 83 
tanerő 3.470 ismétlő iskolai tanulót. 134 tanerő tanított 22.110 elemi iskolai tanulót. Az eredmény 40 % -
ban kiváló, 43% -ban jó volt. Általában az egyet, egyház által engedélyezett könyveket használtak. A 
tanítás több helyen szünetelt 2—4 hétig kanyarójárvány miatt. A legtöbb helyen a vallásos tanítás és 
nevelés folytán az evangélikus öntudat meglátszott a növendékeken. 

2. A dunáninneni egyházkerületben a nem evangélikus iskolákban tanult az elmúlt iskolai 
évben 1.680 evangélikus vallású növendék. És pedig középiskolában 168, polgári fiú- és leányiskolában 
119, tanítóképzőintézetben 2, iparostanonciskolában 168 s elemi népiskolában 1.223. Ezeket a növen-
dékeket 157 csoportban, 116 iskolában, 169 heti órában 25 lelkész, 2 hitoktató, 5 állami tanító, 4 társu-
lati tanító s 10 evangélikus egyházi tanító tanította. 

Az egyházkerület 4.400 pengőt juttatott a szórványhitoktatás díjazására s 1.450 pengő jutott az 
állami iskolai hitoktatásra. 

A jelentés megállapítja, hogy a hitoktatás általában az egész egyházkerületben buzgón folyt, 
de a legbuzgóbban s a legsikeresebben a nógrádi egyházmegyében, ahol hitoktatás nélkül egy gyer-
mek sem maradt. A másik két egyházmegyében a szórványokban lakó tankötelesek hitoktatása még 
mindig sok gondot okoz s kielégítőbb megoldásra vár. 

3. A dunántúli egyházkerületben a 280 nem evang. jellegű intézetbe járó 4.235 evang. tanulót 
105-en oktatták ev. hittanra. Az előző évhez viszonyítva 223 tanulóval több. A hitoktatást végezte 61 
rendes lelkész, 6 önálló hitoktató, 3 vallástanár, 1 helyettes lelkész, 8 segédlelkész, 2 tanár, 8 ev. nép-
iskolai tanító, 5 állami tanító, 6 állami tanítónő, 3 községi tanító, 2 községi tanítónő. Evang. hitok-
tatásban részesült ezenkívül 150 réf., 14 másvallású tanuló. A hitoktatás 514 csoportban, heti 721'5 
órában folyt. A hittanvizsgán megjelent 3.895 tanuló. A vizsga eredménye 208 csoportban jeles, 193-
ban jó, 39-ben elégséges, 74 csoportban az eredmény ismeretlen. 

111 állami iskolába járt összesen 1.852 ev. fiú és leány; 100-zal több, mint tavaly. Az iskola-
típusok szerinti eloszlásuk a következő: 49 elemi népiskolába 858, 2 ismétlőbe 24, 3 fémipari szak-
iskolába 13, 29 polgáriba 489, 4 reálgimnáziumba 63, 2 leányliceumba 75, 5 főreáliskolába 180, 6 
felsőkereskedelmibe 53, 4 tanító- s tanítónőképzőbe 46, 3 tanonciskolába 17, 2 siketnémaintézetbe 8. 
1 vakok intézetébe 14, 2 gyakorlóba 12. 

75 községi iskolába járt 1.405 eV. tanuló; 11-gyei több, mint tavaly. Még pedig 22 elemibe járt 
444 tanuló, 2 ismétlőbe 12, 4 kereskedelmi tanonciskolába 157, 25 iparostanonciskolába 563, 14 pol-
gáriba 156, 1 női ipariskolába 5, 6 felsőkereskedelmi iskolába 68. 

80 másfelekezeiti iskolába járt 876 ev. tanuló; tavalyhoz képest 109 tanulóval több. Részle-
tezés: 36 elemibe járt 332 tanuló, 1 gyakorlóba 5, 12 polgáriba 135, 6 gimnáziumba 187, 6 reál-
gimnázumba 77, 3 felsőkereskedelmibe 19, 6 tanító-, tanítónőképzőbe 62, 1 óvónőképzőbe 3, 7 női 
ipariskolába 27, 2 leánygimnáziumba 29. 

7 társulati iskolába járt a tavalyi 70 ev. tanulóval szemben 69. Apadás 1. 5 elemibe járt 56, 
1 leányliceumba 11, 1 kereskedelmi tanonciskolába 2. 

7 magániskolába járt 33 tanuló, tavaly 29, a plusz 4. Közülük 3 elemibe járt 13, 2 polgáriba 
13, 1 tanítónőképzőbe 1, 1 kereskedelmi iskolába 6 tanuló. 

Konfirmációi oktatásban részesült a saját intézeteinken kívül a tanulóifjúságból .304, a ta-
valyi 236-tal szemben. A hitoktatók lakóhelyükön kívül 39 intézetben tanították a hittant. 

A nem evangélikus jellegű iskolákban végzett tanítóképzős növendékek közül 10-en tettek tan-
képesítőt vallástanból; közülök hárman kántorképesítőt is szereztek. 

4. A tiszai egyházkerületben 10 lelkész, 1 vallástanár, 5 hitoktató, 2 ev. egyházi, 5 állami, 5 köz-
ségi tanító oktatott nem evangélikus iskolába járó 722 fiút és 679 leányt, összesen 1.401 tanulót: és 
pedig 117 csoportban, 218 heti óraszámban. Részletezve: 7 tanár tanított 165 gimnáziumi, reálgimná-
ziumi és reáliskolai növendéket, 2 tanár tanított 28 tanító (nő-) képezdei növendéket. 15 tanár tanított 
189 polgári iskolai növendéket, 19 tanító tanított 80 ismétlőiskolai növendéket, és 33 tanító tanított 
813 elemi iskolai tanulót. Az óraszám megfelelő volt. Nagyobbfokú iskolai szünet nem volt, a tanítási 
eredmény megfelelő. Komoly vallásosság és evangélikus öntudat volt a növendékeknél észlelhető. 



VI. 

Jelentés a konfirmációról. 

A konfirmációi jelentések az egyes egyházközségekből, illetőleg egyházmegyékből 
ez első alkalommal, rovatos lapok hiányában nem egyöntetűen készültek és ezek alap-
ján pontos összefoglalást előterjeszteni nem lehet. A jövő évben a rovatos lapok alap-
ján lesz mód pontos és részletes jelentés beterjesztésére. 

Megállapítható, hogy a konfirmációi oktatás általában nyolc héten át, heti négy-
öt órában folyt. De itt nagy eltérések vannak. Van rá példa, hogy az egész iskolai éven 
át folyt a tanítás. Néhol 156, másutt csak 14 a tanítási órák összege. Az oktatást, igen 
csekély kivétellel, a paróchus lelkész végezte és pedig egyházilag engedélyezett tan-
könyv alapján. A jelen jegyzőkönyv függelékében megjelenő jegyzék nyomán megálla-
pítható, ha valamelyik gyülekezetben, amely most nem jelentette, hogy milyen konfir-
mációs könyvet használ — nem engedélyezett könyv alapján folynék a tanítás. A kon-
firmációi ünnepségek kisebb része Virágvasárnapján, nagyobb része Áldozócsütörtökön 
volt; máskor csak kivételesen tartatott. A konfirmáció az alkalom jelentőségéhez méltó ün-
nepséggel, a gyülekezet részvételével folyt le, amennyire ezt a hiányos jelentések alapján 
megállapítani lehet. 

A konfirmált gyermekek száma a bányai egyházkerületben 2 645, a dunántúliban 
1.625, a tiszaiban 323 volt. Ha ehhez a dunáninneni kerületre nézve — ahonnan szám-
adatok nem érkeztek be — aránylagosan 407 konfirmandust veszünk fel, elfogadhat-
juk hozzávetőleges adatnak, hogy az 1929—30-ik iskolai évben a konfirmáltak száma 
5.000 volt. 



VIII. 

Az állami tantervet pótló, evangélikus vonatkozású 
tanítási egységek. 

BESZÉDÉRTELEM GYAKORLAT. 

I. osztály. 

A halottak iránti kegyelet. Szentháromság vasárnapján. 
A reformáció emlékünnepe. 
Az evangélikus család. (Jellemrajz.) 
Az evangélikus ház. 
Az evangélikus egyszerűség és komolyság a ruházatban és viselkedésben. 
Az igazi evangélikus gyermek. (Jellemrajz.) 

II. osztály. 
Kihagyandó: 
A 6. pontból. A búcsú. Helyi ünnep. 
Felveendő : 
A templomalapkő letétele, a templomavatási emléknap, az iskolaépítés. (A jóltevők közül 

pár név.) 
A 2. ponthoz: Isten iránti hála. 
A templom szeretete. 
A vallás szeretete. 
Az ev. templom és iskola közös munkája. 
Isten országának két munkása az ev. lelkész és a tanító. 
Magunkrautaltságunk, gyámintézet, árvaház, Luther-szövetség, diakonissza-intézmény. 
Az evangélikusok nem hisznek a kuruzslásban. (A babonáknál.) 
A 3. ponthoz: Az ev. férfi jellemrajza. 
Az ev. nő jellemrajza. 

III. osztály. 

Kihagyandó: Búcsújáró helyek. Az útszéli kereszt. 
Felveendő : 
A 2. ponthoz: A község határában idegen kézben levő ősi ev. birtokok tiszteletbentartása. 
A mi harangunk története. (A hadi célokra elvitt harangok pótlása, a hívek áldozatkészsége.) 
Az ev. ember házát virágos- és gyümölcsös kert díszíti. 
A tipikus ev. ház. 
Az ev. ember ne legyen babonás. 
A népies kat. tárgyú színjátékoknál (betlehemes) megemlítendő, hogy ev. gyermek nem 

vesz részt. 
Régi templomi emlékek. 
Az ev. ember a más vallását nem bántja, de a magáét nem engedi. 
A házi áhitat. 

/V. osztály. 
Felveendő: 
Az 1. ponthoz: Átvett ev. szokások. 
Átvett téves szokások. 
A 4. ponthoz: A reformáció kezdete. 
I. Lipót uralkodása. (A leggyászosabb korszak, gályarabok.) 
Thököly és Rákóczi, a küzdelmek az alkotmányért és vallásszabadságért. 
Kossuth Lajos, 1848. (A vallásegyenlőség kimondása.) 
A pátens. 
Az 5. ponthoz: Az ev. ember erényei. 
Pályaválasztás c. tételnél a figyelem az egyházi állások felé irányítandó. 
A régi ev. középiskolák és főiskolák. Kultúrfölényünk. 



OLVASÁS ÉS OLVASMÁNYTÁRGYALÁS. 

I. osztály. 

Az ÁBC-én kívül olvasás az énekeskönyvből. 

II., III., IV., v., VI. osztályokban. 

Tankönyvön kívül az énekeskönyvből, a Bibliából, az ev. íróktól olvasmányok és költemények. 
Ev. folyóiratokból megfelelő szemelvények. Napilapokból az egyházat és egyházi nagyjainkat érintő, 
épülésre alkalmas események olvastatása. 

ÍRÁS. 

I.—VI. osztály. 

Kiváló hazafiak mellett ev. nagyságok nevei, bölcs mondásaik. Ev. községek nevei. 

FOGALMAZÁS. 

IL, III., IV. osztály. 

Evangélikus irányú témák is. 

V.—Vl. osztály. 
Az istentisztelet leírása. 
Hogyan viselkedik az ev. gyermek a templomban. 
A Bibliáról. 
Olvasmány alapján ev. nagyságok életrajza, történeti események. 

SZÁMTAN ÉS MÉRTAN. 

IV. osztály. 

Évszámok az egyháztörténet köréből. (Időszámítás.) 
Egyházi költségvetési részletek. 
Az ev. áldozatkészség. (Adakozás eredménye a községben.) 

V. osztály. 

Ev. és prot. statisztikai adatok. (Összehasonlítás.) 
Egyházi költségvetési részletek. 
Iskolai költségvetés. 
Egyházi nagyjaink. (Életkor és időszámítás.) 

V/. osztály. 
Egyház-iskolai adókivetés. ( % ) 
Százalékos statisztikai adatok. (Analfabétizmus, kultúra, bűnesetek, fölényünk.) 
Egyházi költségvetés. 

FÖLDRAJZ. 

/V. osztály. 

Ev. városok, azok intézményei, gazdasági és kulturális fölényük. 
Ev. történelmi helyek. 
Ev. intézmények székhelyei. 

V. osztály. 
Ev. és prot. lakta vidékek és országok gazdasági és kulturális fölénye. 
Prot, intézmények: Gusztáv Adolf-egylet, Gyámintézet, Luther-szövetség. 
Kapcsolat az elszakított hittestvérekkel. 
Az ev. közösség bensőséges kiépítése. 
Az ev. öntudat. 
Egymás segítése. (Belmisszió.) 

VI. osztály. 
A Brit és Külföldi Biblia-Társulat (behozatal). Több száz nyelven. 

TÖRTÉNELEM. 
\ 

V. osztály. 
Külön tételben: 
A reformáció elterjedése hazánkban. 
A reformáció áldásos hatása. 
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Ellenreformáció, vértanuk. 
Az erdélyi fejedelmek kora. (Vallásszabadság.) 
Az evangélikusok hűsége hitükhöz, hazájukhoz és a szabadsághoz. 
Ev. nemzeti nagyságok. 
Az evangélikusok és a haza közös sorsa. 

V/. osztály. 
II. József és a türelmi rendelet. 
1848. XX. törvénycikk, Kossuth Lajos. 
I. Ferenc József alatt a vallásegyenlőség. 

POLGÁRI JOG. ALKOTMÁNYTAN. 

V. osztály. 

Nagyjaink a magyar alkotmány fejlődésében. 
Az evangélikusok törvénytisztelők. (Kevés bűnözés.) 
Az állami anyakönyvnél: A polgári és egyházi házasságkötés, vegyesházasság, reverzális, lé-

lekhalászat. 
A felekezeti viszonosságnál: A szekták. 
Az iskolakötelezettségnél: Az ev. egyház áldozata az iskolákért. 

V/. osztály. 
A király egyházi felügyeleti joga. 
Az ev. autonómia. 
Egyházi közigazgatás, törvénykezés. 
A zsinat. 

TERMÉSZETRAJZ, GAZDASÁGTAN, HÁZTARTÁSTAN. 

Isten bölcsesége, nagysága a természetben. 
Az evangélikus ember szereti az állatokat, növényeket. 
A drágaköveknél: Az evangélikus nő egyszerűsége. Az ékszerek a pogány szokások marad-

ványai. 



VIII. 

J e l e n t é s 
a magyarhoni ág. h. ev. egyházban folyó ifjúsági 

belmissziói munkáról. 

Az 1929. évi egyetemes közgyűlés ifjúsági, belmissziói bizottságot választott, 
amelynek feladatává tette, hogy figyelje meg, milyen irányú ifjúsági, belmissziói munka 
folyik egyházunkban, tegyen erről jelentést és esetleg terjesszen javaslatot az egyetemes 
közgyűlés elé a további teendőkre nézve. 

Az egyetemes közgyűlésnek ezen intézkedése nyilvánvaló bizonysága annak, hogy 
egyházunk vezetői érzik, tisztán látják, hogy égető szükség van az ifjúság fokozott lelki 
gondozására, ev. szellemben való megtartására, ha azt akarjuk, hogy az ultramodern, 
egyháztól, sőt Istentől egyre távolodó, a keresztyén etikát kigúnyoló és lábbal tipró szel-
lem ne tegye tönkre ifjúságunkat és vele együtt a magyar életet is. Mert nyilvánvaló, hogy 
a szovjet szelleme, erkölcsi nihilizmusa itt bujkál, Európa minden országában. Titokzato-
san, föld alatt rejtőzve, munkálkodik az ifjúság megmételyezésén, megrontásán. Elég 
csak a szomszédos német, osztrák, cseh ifjúságra vetnünk egy tekintetet, hogy megder-
medjünk. Ott már nyiltan rombol az ,,új szellem". Lapjaik megdöbbentő cinizmussal ve-
zetik az ifjúság nagy részét a legszélsőbb baloldal felé. De itthon, nálunk is folyik a 
munka. Szeptember elsején már az utcán is tombolt az elkábított, félrevezetett ifjúság. A 
romboló munkát legalul kezdik. Jól tudjuk, hogy vannak szabadon működő ifjúsági szer-
vezetek, amelyek nyiltan hadat üzennek a ,,már elavult és ósdi" keresztyén világnak. 
De még nagyobbarányú a titkos munka. Nemcsak a munkásifjúság, hanem az iskolába 
járó fiatalság, sőt az egyetemi polgárság körében is hallhatók nagyon aggasztó hangok. 

Szinte úgy érzi az ember, hogy morajlik alatta a föld, és a föld alól kitörni készülő 
robbanást mi, felnőttek, már aligha fogjuk tudni visszafojtani. Ha nem nevelünk olyan 
ifjúsági tömegeket, amelyek fiatalos erejükkel, krisztusi vallásosságból fakadó, erkölcsi 
súlyukkal, erős hit, mély meggyőződés táplálta megállókészségükkel eltorlaszolják a fel-
törni akaró láva útját, akkor könnyen elönthet bennünket is a vörös ár, a vallástalanság, 
erkölcstelenség, nihilizmus mindent felforgató ereje. 

Ugyanakkor, amikor az ellentétes világnézet képviselői teljes erővel vetik magu-
kat az ifjúságra, mi nem lehetünk tétlenek, hacsak nem akarjuk lelkiismeretlenül és 
könnyelműen odadobni szent örökségünket az ú j szellem martalékául. 

Jól meg kell ezt értenie minden szervnek, amely őrtállást vállalt. Világosan kell 
látnia, hogy komoly a veszély, amely egyházunkat, sőt a keresztyénséget fenyegeti. Leg-
jobban felismerte a veszedelmet a katholicizmus, amely újabban hallatlan erővel vetette 
magát az ifjúság felkarolására. S ha mi ezt a munkáját — mert elvégre a keresztyén-
ség mentéséről van szó — nem is nézzük túlzott féltékenységgel, de azt látnunk kell, hogy 
ez a munka mégis csak elsősorban katholikus és, ha intenzitásában ellenáll is a baloldali 
veszedelemnek, egyben könnyen felszívhatja az evangélium egyházának ifjúságát is. 

így vagyunk mi két tűz között. A nagyobb veszedelem kétségkívül a keresztyén-
ellenes, vörös áramlat, de fenyeget a katholikus mozgalom is. Nincs más menedékünk, 
mint ez: erőteljesen foglalkozni az ifjúsággal, még pedig nemcsak az iskolában, nemcsak 
a vallásórákon, hanem az iskolán kívül, ifjúsági egyesületekben is. 

Kétségkívül legjobb a helyzet azokban az egyházakban, ahol annyi evangélikus 
iskola van, amennyi elegendő az ev. ifjúság befogadására és nevelésére. Ha a gyermek 
6 esztendeig ev. elemi iskolába járt, azután az ismétlőiskolában is evangélikus tanító ve-
zeti — kiváltképen, ha nem nagyvárosban él, csaknem meg van mentve. De már kedve-
zőtlenebb viszonyok között vannak a nem ev. iskolába járó gyermekek, akik hetenként 
csak egyszer, vagy kétszer találkoznak agyonhajszolt, órával túlterhelt vallástanárukkal. 

Ugyancsak elég jó az állapot általában a kis gyülekezetekben, ahol a lelkész 
szinte minden családot és minden gyermeket ismer és bizonyos fokig gondoz is. De elha-
nyagolódik a nagy gyülekezetek ifjúsága, ahol a tömeggel — kivált, ha nincs elég ev. 
iskola — nem foglalkozhatik a lelkész. 
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Legnagyobb a veszély természetesen a nagyvárosokban, ahol szinte lehetetlen az 
ev. ifjúság szemmeltartása jól szervezett és gondos belmissziói munka nélkül. 

Mindezekből kiviláglik, hogy kiváltképen azokban a nagyvárosokban, ahol nincs 
elegendő evangélikus iskola és megfelelő, nagy tanítói, lelkészi kar, egyenesen életkér-
dés az ifjúsági, belmissziói munka valamilyen formában való kiépítése. 

Mi történt eddig eZen a téren? Igazságtalanok volnánk, ha azt állítanánk, hogy 
semmi, vagy csak nagyon kevés. Nem volt módomban egészen tiszta képet kapni az evan-
gélikus, ifjúsági, belmissziói munkáról, de amit láttam és hallottam néhány éve s amit 
a hozzám érkezett jelentésekből tudok, abból is megállapíthatom, hogy tiszteletreméltó 
törekvések vannak mindenütt, és hogy éppen az evangélikus egyházban megvan a lelki 
feltétel a munka további kifejlődésére. Állítom, hogy mi még nem késtünk el, bár nálunk 
legcsendesebb a munka. De, ha sokáig tétlenkedünk, nemcsak lemaradunk, hanem hely-
rehozhatatlan mulasztást is követünk el. 

Hadd jellemezzem röviden mindenirányú ifjúsági munkánkat úgy, ahogy a ren-
delkezésünkre álló kevés adat és a magam tapasztalata után látom. 

Az egyetemi ifjúság munkája semmi esetre sem olyan jó, mint amilyennek lennie 
kellene, de nem rosszabb, mint a más felekezetűek szervezkedése. Mind Budapesten, mind 
a többi egyetemi városokban van az ev. ifjúságnak szervezete. A vidéki egyetemek ev. 
ifjúsága aránylag nagyobb számban él ev. társadalmi életet, mint a budapesti. A szer-
vezésnek nagy akadálya, hogy a mi ifjúságunk sohasem volt felekezeti alapon szervezve, 
s így nincs szervezkedésének tradíciója. Az egyéniségeket nevelő, evangéliumi vallá-
sosságban felnőtt ifjú nem is érzi szükségét a tömörülésnek. Nagy hiba az is, hogy a mi 
vallástanáraink nem biztatják eléggé az egyetemre jövőket a konfesszionális szervezke-
désre. 

Mindamellett az ev. ifjúsági szervezet mindenütt számottevő. Budapesten az idén 
nagyobb lendülettel indult meg a munka az egyetemes és egyházkerületi felügyelő urak és 
a püspök urak lelkes támogatásával. Nem dicsekedhetünk azzal, hogy nagy az érdeklődés, 
de egy kis gárda szívósan kitart, dolgozik és legalább társadalmilag igyekszik egybe-
gyűjteni az ev. egyetemi polgárokat. A szigorúan egyházi és vallásos jellegű munka 
még távolról sem elég erős, bár ezen a téren is van határozott haladás. 

A vidéki egyetemeken az ott működő evangélikus lelkészek tartják össze a fiatal-
ságot. Mindenütt vannak időnként összejövetelek. Pécsett az őszön jól sikerült, komoly 
munkát végző háromnapos konferencia volt. Minden egyetemi ev. egyesülés célja és pro-
grammja: vallásos, kulturális délutánok, egyetemi istentiszteletek tartása, biblia-körök, 
teaesték rendezése. A legtöbb helyen táncos mulatságot is tartanak, ahol vidám hangu-
latban találkozik az ev. társadalom. (Ez is fontos.) 

A budapesti ev. ifjúságnak egyik főgyiijtőhelye a Luther Otthon. Az itt folyó mun-
káról az Otthon jelentése számol be. Itt csak annyit jegyzek meg, hogy nagy áldást jelen-
tene, ha az Otthon az igényekhez mérten 80—100 tag befogadására megnagyobbítható 
lenne. 

Áldásosán működik Budapesten évtizedek óta a MEGDESZ, amelynek ev. osz-
tálya, kivált 1929 óta, igen élénk tevékenységet fejt ki. Kéthetenként rendez előadásokat 
és hetenként vannak biblia-körei külön ifjak és külön leányok számára. Kivált az ifjaké 
látogatott. Nyáron áldott hatású konferencia volt a főiskolások számára Tahiban. 

Középiskoláinkban mindenütt folyik belmissziói munka. A vallástanárok nemcsak 
a vallásórákon foglalkoznak növendékeikkel, hanem mindenütt vannak ifjúsági isten-
tiszteletek és működnek ifjúsági, belmissziói, vagy ifjúsági, gyámintézeti egyesületek. 
Programmjuk: összejövetelek tartása, melyeken maguk a növendékek is szerepelnek. Sok 
helyütt vannak biblia-körök és vasárnapi iskolák is. 

A nem evang. iskolába járó középiskolásoknak is vannak külön szervezetei a leg-
több helyen. Ezek a diákszövetségek is tartanak összejöveteleket, hiterősítő előadásokat, 
biblia-köröket. Budapesten az evang. vallástanárok szép eredménnyel tartják meg éven-
ként tanítványaik részére a hiterősítő előadásokat, amelyeknek mintegy 2000 hallgatója 
és áhítatos úrvacsorázó tagja van. Ezenkívül az If jú Évek havonként tart egyre népsze-
rűbb összejövetelt, ahol vallási problémákról folyik eszmecsere. Az If jú Évek gárdája 
vidékre is el-ellátogat. Kiváltképen Békéscsabán, Orosházán és Pécsett tartottak mara-
dandó hatású ifjúsági összejöveteleket. 

A MEGDESZ lelkes gárdája is járja a vidéket esztendők óta s egy-kétnapos kon-
ferenciával igen nagy hatást gyakorol időről-időre az ifjúságra. Az elmúlt évben mélyen-
járó munkát végeztek Sopronban, Bonyhádon, Dombóvárott, Győrött, Nagykanizsán, 
Szarvason, Békéscsabán. Nagyobbszabású középiskolai konferenciát tartottak Buda-
pesten. 

Az evangélikus vallástanítási szakosztály a MEGDESZ-szel karöltve tartotta meg 
ezidén Tahiban az ev. diákok konferenciáját, amelyen 66 ifjú vett részt. 

Az ev. középiskolás ifjúság ügyét szolgálja elsősorban az Ifjú Évek evang. ifjúsági 
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lap és ugyancsak ennek a rétegnek akar elsősorban szolgálni az Erő, amely az evang. 
ifjúság számára külön evangélikus, vallásos tartalmú számot ad. 

Az evang. leánymunka a fiúmunkához hasonlóan folyik az evang. leányközép-
iskolákban. A nem evang. leánysereg a legtöbb városban szintén szervezkedett a lelkész, 
vagy egy-egy buzgó ev. leány vezetése alatt. Sok helyen lelkes papnék vezetik a leány-
egyesületeket, amelyek néhol a nőegyletekkel kapcsolatosan működnek. A MEGDESZ 
és a vallástanítási szakosztály a nyáron Tahiban középiskolás leánykonferenciát is tartott 
51 résztvevővel. A MEGDESZ gárdája szólott az ev. leányokhoz is Szarvason, Békéscsabán, 
Aszódon, Nagykanizsán, Győrött. 

Nagyon szépen megindult az ev. leánymunka a Keresztyén Leányegyesület kere-
tében, amióta ott megszerveződött a külön evangélikus ág, és annak titkári teendőit 
Majoros Edith végzi. 

Az egyesület konferenciákat tartott Ózdon 120, Győrött 150, Békéscsabán 200, 
Sopronban 300 résztvevővel. A KIE igyekszik szervezni, vagy legalább is segíteni minde-
nütt az ev. leánymunkát. Eddig mintegy 110 ev. leány egyesületről tud, de ezek közül még 
csak 10 csatlakozott a KIE szervezetéhez. A leányegyesületek mindenütt szigorúan kon-
fesszionális alapon működnek egyetértésben az egyházi vezetőséggel. Csak néhol panasz-
kodnak azon, hogy a nőegyletek elnyomják a leányegyesületeket. 

A munka egyébként leginkább szociális természetű. Kevesebb gond fordíttatik a 
lelkiekre s a Bibliára. A legnagyobb ba j ezen a téren is a vezetők hiánya. 

Az iskolánkívüli ev. fiúmunka is fejlődőben van. Sokhelyt működik ev. ifjúsági 
egyesület és konfirmandusok egyesülete. 

Ezen a téren kétségkívül a legnagyobb szolgálatot teszi a KIE ev. ága. Nagy baj, 
hogy az ev. titkár ezidőszerint kiemeltetett a munkából. Még szerencse, hogy Scholtz 
Oszkár dr., ez a lelkes, fáradhatatlan, ev. ifjúsági munkaszervező, nagy buzgósággal tesz 
meg mindent, amit csak tehet az ev. KIE érdekében. A KIE lelkes gárdája mindig készen 
van a szolgálatra. A mult évben a következő ev. konferenciákat tartották: Balatonszár-
szón, Győrött, Celldömölkön, Nagygeresden, Orosházán, Balassagyarmaton, Nyíregyhá-
zán és még ez évben lesz konferencia Bonyhádon és Györkönyben. 

A KIE állította munkába Erős Sándor végzett theológust és Unger Lőrinc föld-
műves ifjút. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy az ev. ifjúság, kiváltképen a földműves- és iparos-
ifjúság nagyon szívesen vesz részt evangéliumi munkában. Ahol eddig kibontották a 
zászlót, ott mindenütt nagy volt a siker. Csak vezető kellene minél több, és természetesen 
pénz is a szervezéshez. 

Végezetül még meg kell emlékeznem az ifjúsági munkának egy nagyon fontos 
ágáról, a cserkészetről. Szomorúan kell jelentenem, hogy ezen a téren nagyon elmarad-
tunk. Még csak azt sem jelenthetem, hogy minden középiskolánkban működik cser-
készcsapat. Iskolánkívüli csapatunk pedig alig számottevő. Mindössze 19 ev. jel-
legű cserkészcsapatunk van, amely szám az ország 560 csapatához viszonyítva alig 
több, mint 3 százalék. Pedig, ahol ev. csapatot szerveztek, az csaknem mindenütt igen 
kiváló. Nagy kár, hogy ezt az ifjúságnak olyan kedves mozgalmat, amely az egész vilá-
gon éreztette már nagy jellemfejlesztő erejét, nem akarja a mi egyházunk a maga ifjú-
sága nevelésének szolgálatába állítani. Mindenik más egyház felhasználja ezt a mozgal-
mat. A róm. kat. papság minden rétege aktív részt vesz a cserkészmozgalomban. Igen sok 
nem katolikus jellegű csapatnak is kat. pap, vagy szerzetes a parancsnoka, a mi lelké-
szeink között pedig, ha jól tudom, mindössze 5 parancsnok van, de még ezek sem mind 
teljesjogú tisztek. Biztató azonban, hogy a soproni theológusoknak van cserkészcsapa-
tuk ( a kat. szemináriumokban mindenütt igen élénken működő csapatélet van), és így 
a jövőben szélesebbkörű munkát remélhetünk. Pedig a cserkészet varázsával olyanokat 
is lehet ifjúsági munkába szervezni, akik más szervezetbe soha be nem lépnek. A cserké-
szet a szülők szemében is rokonszenves. A jó cserkészet pedig igazi áldás. 

Ezekben vázoltam röviden az ev. egyház ifjúságának belmissziói munkáját. Ko-
rántsem teljes a kép. Hiszen pontos adatok sem álltak rendelkezésemre. Egyedül a du-
nántúli egyházkerületből kaptam részletes, mindenre kiterjedő, pontos jelentést. Mert 
csak a Dunántúlon van megszervezett, ifj. belmissziói munka. Itt nemcsak egységes 
munka és utasítás van a munkára, hanem csaknem minden egyházmegye lelkészi köre 
külön foglalkozott e kérdéssel. Ha mégis nem tüntettem fel a dunántúli egészen pontos 
adatokat, azt csak azért tettem, mert tudom, hogy más egyházkerületben is folyik jóval 
több ifjúsági munka, mint amennyiről jelentést tettek. így azután, ha csak a dunántúli 
adatokat hangsúlyoztam volna, egyoldalú színezetet nyert volna a jelentésem. 

Felmerülhet az a kérdés, hogy nem volna-e helyes egységes, ifj. belmissziói pro-
g r a m m é alkotni, s a szerint kötelezővé tenni ezt a fontos munkát. Kétségtelen, hogy a jó, 
egységes programm és utasítás előreviszi az ifj. belmissziói munka ügyét. De vélemé-
nyem szerint nem ez a legnagyobb hiány. Hiszen az is feltehető, hogy ugyanaz a mód-
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szer nem is felel meg mindenütt. Ha valamit, úgy belmissziót csak akkor lehet eredmé-
nyesen végezni, ha a munka a vezető lelkéből fakad, egyéniségéhez idomul. 

A fontos csak az, hogy legyen munka s az szigorúan evangéliumi, evangélikus le-
gyen. A módszerek közül pedig az a jó, amellyel a vezető a legtöbb és legjobb eredményt 
tudja elérni. Épp azért én nem tudom magamévá tenni azt az aggodalmat, amely az egyik 
jelentésben az Erő munkáját kíséri. Nekem ma is az az álláspontom, amit most egy éve 
hangoztattam: az egyetemes egyháznak támogatnia kell minden komoly, ev. belmissziói 
munkát, — kiváltképen addig, amíg az egységes utasításban közös akarattal meg nem 
egyezünk mindnyájan. Csak az a fontos, hogy a gyülekezet lelkésze, vagy az iskola vallás-
tanára — aki felszentelt pap, tehát az egyház hivatalos képviselője s az ágostai hitvallás 
felesküdött őre — ott álljon a munkánál a maga cselekvő, segítő, vagy legalább is figyelő 
szeretetével és készségével. 

Nagy, komoly a veszély, amely fenyegeti nemcsak egyházunkat, de egész keresz-
tyén közéletünket is. Nagy hiba volna, ha csak egyetlen lelkes munkást is elkedvetleníte-
nénk, munkájában gátolnánk. Nekünk segítenünk kell mindenkit, aki evangéliumi lé-
lekkel akar dolgozni. Egyetlen egy eset van, amikor joggal kívánhatjuk mások félreállá-
sát: ha mi jobb munkát, nagyobb eredményt tudunk felmutatni. De hiszen akkor meg a 
kevésbbé jó munka úgyis elsorvad. 

Ezért a jobb munkáért keljen versenyre minden ifjúsági munkás, hogy majd a 
nagy, szép, áldott eredmény elérésekor boldogan fogjunk kezet az evangéliumi hitében 
és öntudatában erős, megálló, hitvalló, diadalmas evangélikus ifjúsággal. 

« 



VIII. 

Szabályzat 
az elemi népiskolai beiratási díjak újabb szabályozásáról, 
felhasználásáról, kölcsönkönyvtár és iskolai könyvtári alap 

létesítéséről. 

í . §. 

Az ág. hitv. evang. elemi népiskolába felvett minden nyilvános- és magántanuló 
után egy pengő beiratási díjat kell fizetni. 

2-§. 

A beiratási díjat fizetni tartozik, illetőleg annak megfizetéséért felelős az iskoláz-
tatási kötelesség teljesítéséről gondoskodni köteles gondviselő, akinek személyét az 1921. 
évi XXX. törvénycikk végrehajtása tárgyában kiadott 1922. évi 130.700. számú végre-
hajtási rendelet 4. §-a határozza meg. 

A beiratási díjat a beiratás alkalmával az iskola igazgatójánál (tanítójánál) egy 
összegben és egyszerre kell megfizetni, részletekben való fizetésnek helye nincs. 

Az iskola helyi hatósága (— az iskolaszék —) azonban a gondviselő kellően meg-
okolt kérése alapján a beiratási díj megfizetésére legfeljebb kétheti halasztást adhat. 

A gondviselő a beiratási díj megfizetése alól felmentést kérhet akkor, ha a saját, 
vagy a tanuló szegénysége miatt a beiratási díjat megfizetni nem tudja. A felmentésre 
irányuló kérést a beiratás alkalmával szóval, vagy írásban kell előterjeszteni az iskola 
igazgatója (tanítója) előtt. Az írásban előterjesztett folyamodvány bélyegmentes. A fel-
mentéssel kapcsolatban a szegénység igazolására okirati, vagy bármily írásos igazolás nem 
követelhető. 

Az igazgató (tanító) a kérést véleményével együtt írásban az iskola helyi hatósága 
(iskolaszék) elé terjeszti, amely a felmentés felől a méltányosság alapján véglegesen hatá-
roz és határozatát az iskola igazgatója (tanítója) útján közli a kérelmezővel. 

A beiratási díj fizetése alól adott felmentés az illető tanévre akkor is érvényes ma-
rad, ha a tanuló évközben másik iskolába lép át. 

Az iskola helyi hatóságának (iskolaszékének) a beiratási díj fizetése alól való fel-
mentésre irányuló kérések elbírálása tekintetében követett eljárását a kir. tanfelügyelő 
ellenőrzi. 

A beiratási díj meg nem fizetése sem a tanuló beiratását nem gátolja, sem az isko-
lábajárásnak akadálya nem lehet. 

3. §. 

Ha a gondviselő a beiratási díjat a beiratáskor, halasztás esetében az erre nézve 
megállapított határidő elteltével nem fizeti meg s annak fizetése alól felmentést sem ka-
pott, az iskola helyi hatóságának (iskolaszékének) előterjesztésére a községi elöljáróság 
az előterjesztéstől számított nyolc nap alatt fegyelmi felelősség terhe alatt felhívja a gond-
viselőt arra, hogy a beiratási díjat a felhívástól számított tizenöt napon belül fizesse meg. 

4. §, 

A beiratási díjakat az iskola igazgatója (tanítója) kezeli és azokért teljes anyagi fe-
lelősséggel tartozik. A beszedett összeg felét az igazgató (tanító) a főbeírástól és a pótbe-
írástól számított nyolc-nyolc nap alatt a népiskolai tanítók gyermekeinek ellátására és 
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nevelésére szolgáló nevelőintézetek (internátusok) céljaira befizeti a postatakarékpénz-
tárba. Az összeg másik felét kölcsönkönyvtár céljaira kell fordítani s abból iskolai könyv-
tári alapot kell létesíteni. 

5. §. 

Az iskolai könyvtári alap rendeltetése az, hogy abból az iskola szegény tanulóinak 
tankönyvekkel való ellátását szolgáló kölcsön-tankönyvtár létesüljön. 

6. §. 

Az iskolai könyvtári alap bevételei: 
a) a beiratási díjnak a kölcsön-tankönyvtár céljaira szolgáló fele része; 
b) az az összeg, amelyet a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek az 

1921. évi XXX. t.-c. végrehajtása tárgyában 1922. évi 130.700—1922. vkm. sz. a. kiadott 
rendelete V. részében foglalt rendelkezések szerint a segélyző bizottság a büntetéspénzek-
ből az illető iskolának juttat a szegény tanulók tankönyvei céljaira; 

c) az az összeg, amelyet a szükség szerint a község juttat az illető iskolának sze-
gény tanulók tankönyveire az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 31. §-ának megfelelően; 

d) esetleges adományok, hagyományok stb. 

A könyvtári alapot minden esztendőben teljesen fel kell használni. Ha az iskola 
igazgatója (tanítója) azt látja, hogy a kölcsön-tankönyvtár szükségletének kielégítése után 
a könyvtári alapban fölösleg mutatkozik, erről haladéktalanul jelentést tesz az iskola-
széknek s ezt a felesleget az iskolaszékkel egyetértésben az iskola igazgatója (tanítója) 
által javaslatba hozott művek beszerzésével az illető iskola ifjúsági könyvtárának, illető-
leg tanítói szakkönyvtárának gyarapítására kell fordítani. A könyvtári alapot más célra 
felhasználni, vagy igénybevenni nem szabad. 

8-§. 

A könyvtári alapból évenkint el kell számolni az iskolai számadások keretében. 
Ezért a könyvtári alap állapotáról nyilvántartást kell vezetni, amelybe naplószerűen kell 
bevezetni a bevételeket és a kiadásokat. 

Az alap kezelője a könyvtári alap nyilvántartásának azon évi másolatát, a tan-
könyvtári leltári napló (17. §.) ugyanazon évi másolatával és a vonatkozó okmányokkal 
együtt az iskolai számadáshoz mellékeli. 

9. §. 

A könyvtári alapból létesített kölcsön-tankönyvtárból az iskola tanítótestületének 
(tanítójának) rendelkezése alapján kölcsön kaphat könyvet az iskola arra rászoruló min-
den szegény tanulója. 

10. §. 

A tankönyvek kölcsönadásakor figyelmeztetni kell a kölcsönkérőket, hogy a köny-
vet kímélni tartoznak. A könyv rongálása esetében a fegyelmezés eszközeit kell alkal-
mazni, de a tanulót a könyvtől megfosztani nem szabad. 

Az évközben valamely okból használhatatlanná vált, vagy elveszett könyv helyett 
a tanuló újra kaphat könyvet, de azzal a figyelmeztetéssel, hogy harmadszor már nem 
kaphat. 

Azt a könyvet, amelyet fertőző betegségbe esett, vagy olyan tanuló használt, aki-
nek családjában fertőző betegség fordul elő, visszavenni s a könyvtárban elhelyezni többé 
nem szabad. 

i l . §. 
A kölcsönkönyvet az iskolai év végén vissza kell szolgáltatni a kölcsön-tankönyv-

tárba. 
12. §. 

A kölcsön-tankönyvtár igénybevételéért semmiféle címen sem szabad díjat szedni. 



13. §. 

A kölcsön-tankönyvtárba csak olyan könyveket szabad beszerezni, és abban csak 
olyan könyveket szabad elhelyezni, amelyek a tankönyvek megválasztása tekintetében 
fennálló szabályoknak megfelelnek. 

14. §. -

A tankönyvek beszerzéséről az iskola igazgatója (tanítója) gondoskodik. A köl-
csön-tankönyvtár részére fűzött állapotban beszerzett könyveket a könyvtáralap terhére 
be kell köttetni. 

15. §. 

A kölcsön-tankönyvtárat, ha csak lehetséges, az iskolában kell elhelyezni. Ameny-
nyiben a helyi körülmények ezt lehetetlenné teszik, elhelyezéséről az iskolaszék gondos-
kodik. 

A szekrény beszerzésével felmerülő költség a könyvtári alapot nem terhelheti. 

16. §. 

A kölcsönkönyvtár kezeléséről a tanítói testület (tanító) gondoskodik. 

17. §. 

A kölcsön-tankönyvtár számára történt beszerzésekről leltári naplót kell vezetni. 
A leltári naplóba a tankönyveket naplószerűen, a példányszám feltüntetésével, kell beve-
zetni. (Pl.: II. o. olvasókönyv 15 db.) 

18. §. 
A tankönyvek kölcsönzéséről jegyzéket kell készíteni, amelyben osztályonkint kell 

a könyvtár forgalmát nyilvántartani. 

19. §. 
A kölcsönkönyvtárt évenkint, az iskolai év végével, a kölcsönkönyvek beszolgálta-

tása után az esetleg szükségessé váló selejtezés céljából át kell vizsgálni. A hibás könyve-
ket ki kell javíttatni. A használhatatlan, elveszett tankönyveket selejtezési jegyzékbe kell 
foglalni s a jegyzéket jóváhagyás végett az iskolaszéki elnöknek be kell mutatni. Az isko-
laszéki elnök jóváhagyása után a selejtezési jegyzék adatait az iskolaszéki elnöki jóvá-
hagyás iktatószámára hivatkozva, be kell jegyezni a leltári naplóba. 

20. §. 

Amennyiben a rendelet életbelépésekor a beiratási díjakat valamely iskolánál 
olyan fizetési kötelezettségek terhelnék, amelyek könyvek, a törvény életbelépésétől szá-
mítandó egy évnél nem hosszabb időre megrendelt folyóiratok, stb. megrendelése folytán 
még a törvény életbelépte előtt keletkeztek, a beiratási díjakból ezeknek a fizetési kö-
telezettségeknek kell elsősorban eleget tenni. 

E rendelet életbelépésétől számított három hónapon belül ezeket a fizetési köteles-
ségeket az illetékes kir. tanfelügyelőnek írásban és kellő igazolással be kell jelenteni. 

Ezek a törvény életbeléptekor még fennállott terhek a befolyt beiratási díjaknak 
a kölcsön-tankönyvtárakra eső részét terhelik. 

2 1 . § . 

A beiratási díjnak a tanítói internátusok céljaira szolgáló részét a postatakarék-
pénztár 65.393. számú „Tanítói Internátusok Alapja" című csekkszámlájára kell be-
fizetni. 



VIII. 

Az egyházmegyei iskolalátogatóbizottság jogait és 
kötelességeit megállapító szabályzat. 

1. Minden egyházmegye a területén lévő ev. elemi nép- és továbbképző-(ismétlő-) 
iskolák számára és földrajzi fekvésére való tekintettel az intézetek belső életének foko-
zott ellenőrzése és működési eredményeinek fokozása céljából fenntartja a körlelkészsé-
geket (dekanátusokat). 

2. Minden egyházmegye annyi iskolalátogatóbizottságot választ, ahány körlelkész-
sége (dekanátusa) van. 

3. Minden iskolalátogatóbizottság egy lelkészből, egy tanítóból, s ha az illetékes 
egyházkerület közgyűlése elhatározza, egy világi tagból áll. 

4. A lelkésztagot (körlelkészt) az egyházmegye rendes lelkészei közül, a tanító-
tagot elsősorban az egyházmegyében működő, másodsorban az ugyanott működött és az 
egyházmegye területén lakó nyugalmazott, egyházias és kiváló tanítók közül, a világi ta-
got pedig az egyházmegyéhez tartozó, egyházunk iránt általában, iskoláink iránt pedig 
különös szeretetteljes érdeklődéssel viseltető, intelligens, lehetőleg a tanügyhöz értő férfiak 
sorából, tehát ahol erre alkalom van, elsősorban a tanítóképzőintézeti tanárok és képez-
dei gyakorlóiskolai tanítók, illetőleg középfokú iskolai tanárok közül, az egyházmegyei 
közgyűlés választja (6) hat évre. A megbízás hat évenként megújítható. 

5. Az iskolalátogatóbizottság tagjai ezen megbízatásuk idejére teljes jogú tagjai 
az egyházmegye közgyűlésének, valamint az egyházmegye tanügyi bizottságának. 

6. Az iskolalátogatóbizottság a felügyelete alá tartozó minden intézetet minden 
iskolai évben meglátogat s mindegyikben beható vizsgálatot tart. 

7. Az iskolalátogatóbizottságnak nincs intézkedési jogköre. Látogatása alkalmá-
val csak megfigyel és tanácsol, amiből következik, hogy eljárása zárt jellegű. 

8. Az iskolalátogatások alkalmával a bizottságnak tekintettel kell lennie az iskola 
helyi körülményeire s azokra a főbb nevelési és tanítási szempontokra és célokra, amelye-
ket szolgálni az illető iskola hivatott. 

Az iskolalátogatásnak ki kell terjeszkednie: 
> * 

A) az iskola külső rendjére; 
B) az iskola nevelői és tanulmányi munkásságára, különös figyelemmel annak 

hazafias, vallás-erkölcsös és egyházias törekvésére és eredményére; 
C) a tanítók továbbképzésére, társadalmi működésére és magatartására. 
9. Az iskola külső rendjének megvizsgálása alkalmával terjessze ki az iskolaláto-

gató-bizottság figyelmét: 
ci) az iskolaépületre, tanteremre, tanítói lakásra és ezek mellékhelyiségeire, annak 

megállapítása végett, hogy vájjon megfelelnek-e azok a törvényes követelményeknek? 
Szerezzen meggyőződést arról, el van-e látva az iskola nemzeti címerrel és lobogóval, va-
lamint törvényes felírással? 

b) elég gondot fordít-e a tanító, illetőleg az iskolafenntartó a tanulók egészségi vi-
szonyaira és tisztaságára, valamint az iskola belsejének és környékének, kiváltképpen az 
illemhelyeknek rendben- és tisztántartására, ez utóbbiak elhelyezése megfelel-e a köz-
erkölcsi és egészségi kívánalmaknak? 

Elég tágas-e az iskola udvara, játszótere, van-e faiskolája s ez utóbbit okszerűen 
műveli-e a tanító? Gondoskodik-e a tanító arról, hogy a törvényeknek és kormányrende-
letnek az iskolai egészségügyre vonatkozó intézkedései pontosan végrehajtassanak? 

c) Az iskola vize egészséges-e? 
d) Kellőképpen el van-e látva az iskola a szükséges bútorzattal és tanszerbeli fel-

szereléssel, a tanulók pedig tankönyvekkel és írószerekkel? Kellően vannak-e a padok és a 
bútorok elhelyezve s a tanulók testi fejlettségének megfelelnek-e az előbbiek? Kiváló fi-
gyelmet fordítson továbbá arra, vájjon az iskola megfelelően el van-e látva szemléltető 
eszközökkel s úgy ezeknek, valamint az iskola gyűjteményeinek gyarapításához a tanító 
saját gyűjtésével és munkásságával hozzájárul-e? 
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e) Megvannak-e az előírt iskolai nyomtatványok, iskolai naplók és anyakönyvek? 
Győződjék meg arról, hogy azok tényleg használatban vannak-e és hogy pontosan, tör-
vény szerint vezettetnek és be vannak-e kötve? 

f ) A tankötelesek nyilvántartása, összeírása és beiskolázása körül a tanítók s az 
illetékes közigazgatási közegek pontosan teljesítik-e törvényszerű kötelességüket. Ennek 
megállapítása végett átvizsgálja a tankötelesek anyakönyvét, a haladási és a mulasztási 
naplókat. A mulasztási kimutatások beterjesztését igazoló vevényeket átnézni. Megálla-
pítja, hogy a beiskolázás, vagyis az iskolalátogatás esetleges hiányának, vagy a nagyobb 
mérvű iskolamulasztásnak mik az okai. 

g) Szorosan ellenőrizze, hogy az érvényben levő népoktatási törvényben meg-
jelölt tantárgyakat a törvényben meghatározott iskolaévek, az iskolaévi szorgalmi idő és 
a tanterv betartásával tanítják-e? 

h) Vizsgálja meg az iskola irattárát, leltárát és szertárát. 
i) Tekintse meg a gazdasági oktatás céljaira szolgáló területet, annak felszerelését, 

annak megállapítása végett, hogy a gazdasági ismétlő-iskolák és az önálló gazdasági 
népiskolák sikeres működésének biztosításához szükséges előfeltételek adva vannak-e? 

j) Állapítsa meg, hogy a kézimunka (szlöjd) tanításához megvannak-e a szüksé-
ges eszközök? 

k) Van-e ifjúsági könyvtár? Rendben tartják-e a tanítók és használják-e a 
tanulók? 

I) Csak egyházilag is engedélyezett tankönyveket és taneszközöket használ-e a 
tanító? > 

10. Az iskolák működési eredményének fokozása és tökéletesítése érdekében az 
iskolalátogatóbizottság a látogatások alkalmával: 

a) gondosan vizsgálja meg, hogy a tanítás a tantervnek, az iskola jóváhagyott 
tanmenetének és órarendjének megfelelő módon és arányban folyik-e és ha nem, mi 
ennek az oka? 

b) Ismeri-e a tanító az elemi népiskolák részére kiadott tantervet és utasítást? 
Nem tanusít-e a tanító készületlenséget a tanításban? Szem előtt tartja-e a modern pe-
dagógiának öntevékenységre nevelni kívánó szempontjait? Képes-e az egész osztály 
figyelmét ébren tartani s az egész osztályt foglalkoztatni? Nincsen-e a tanító magatartá-
sában olyan félszegség, vagy modorosság, mely a fegyelmet meglazítja? Szeretettel bá-
nik-e a növendékekkel a tanítási óra alatt? 

c) Figyelje meg, hogy mennyiben tett eleget az iskola és a tanító a valláserkölcsös, 
egy házias és hazafias irányú neveléssel szemben fennálló törvényes követelményeknek? 
Mégtartja-e az előírt egyházi, iskolai és nemzeti ünnepeket és az iskola vallásos szelleme 
és egyházias jellege az iskola szemléltető képeiben is kidomborodik-e? Elég jártassággal 
bírnak-e a tanulók a Szentírás olvasásában, az egyes helyek gyors és biztos felkeresésé-
ben? Ismerik-e a r. k. egyháztól elválasztó téves tanokat? Öntudatosan vallják-e magukat 
evangélikusoknak? Nem áll-e az iskola államellenes, nemzetiségi, vagy politikai íizel-
meknek a szolgálatában? Kellőleg és szeretettel teljesíti-e a tanító nevelő kötelességét 
általában, de különösen akkor, midőn a tanulók vallásgyakorlataikat végzik? Pontosan 
látogatják-e a tanítók és a tanulók a vasárnapi és az ünnepnapi istentiszteleteket? Milyen 
a tanulóknak iskolánkívüli magaviselete? Milyen a viszony az iskola és a szülők között? 
Érdeklődnek-e a szülők az iskola munkája iránt s támogatják-e azt? Foglalkoztatják-e a 
tanítók kellőkép a gyermekek elméjét az értelmes olvasás, írás, a gondolkodva kifejtett 
számvetés tanításával és összekapcsolják-e ezen tárgyak tanításával az anyanyelvi, a 
földrajzi és hazai történelmi, valamint természettudományi oktatásaikat? Kellő gondot 
fordítanak-e a tanítók arra, hogy a tanulók a tanultakról összefüggően és értelmesen 
számot tudjanak adni? A lehetőség szerint foglalkozik-e a tanító az egyes tanulókkal is, 
különösen elég sokszor felelnek-e, hogy előmenetelük biztosan legyen megítélhető? Le-
ereszkedik-e eléggé az elemi iskolai növendékek értelmi színvonalához? Helyesen és sű-
rűn alkalmazza-e a szemléltető eszközöket s célszerűen használja-e fel a tankönyveket? 
Nem használtat-e tankönyvek helvett kéziratokat, akár diktáltakat, akár otthon le-
írtakat? 

d) Szerezzen a bizottság meggyőződést arról, hogy a tanítók az elméleti tanítás-
ban, ahol és amikor csak lehet, a gyakorlati életből indulnak-e ki és kapcsolatba hoz-
zák-e az elméleti tanítást minden lehető alkalommal a gyakorlati élettel? A gazdasági 
ismétlő s az önálló gazdasági népiskolában tervszerűen bevonják-e gyakorlati tanításaik 
körébe a mezei gazdaság, a kertészet, a méhészet, a selyemtenyésztés és a gyümölcstea 
m el és, valamint a háziipar különféle ágait? 

e) Figyelje meg a bizottság a tanítás tervszerűségét, módszerét, a tananyag he-
lyes és arányos feldolgozását, az írásbeliek (fogalmazások) tanítását; figyelje meg továbbá 
azt is, hogy mennyiben szolgálja az iskola (tanító) az erkölcsi, értelmi, esztétikai és 
gyakorlati nevelés céljait? Súlyt helyez-e arra a tanító, hogy a tanulók az anyagot lénye-
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gében már az iskolában elsajátítsák s általában nem terheli-e meg őket pusztán emlé-
kezetnek szánt anyaggal? 

f ) Iparkodjék meggyőződést szerezni arról, milyen a tanítási eredmény általá-
nosságban és az egyes tantárgyakban? Különösen ellenőrizze, hogy a nem magyar taní-
tási nyelvű elemi népiskolákban a magyar nyelvet a mindennapi tanfolyam valamennyi 
osztályában a vallás- és közoktatásügyi miniszter által a hitfelekezeti iskolafenntartók 
meghallgatásával megállapított tanítási terv szerint és kijelölt óraszámban oly mérték-
ben tanítsák, hogy a nem magyar anyanyelvű gyermek a negyedik évfolyam bevégez-
tével gondolatait magyarul élőszóval és írásban érthetően ki tudja fejezni. 

g) Legyen figyelemmel arra, hogyha csak lehet, egy tanteremben 80 tanköteles-
nél több ne legyen s hogy a fiúk a leányoktól elkülönítve üljenek. 

11. A tanítók továbbképzése céljából fölötte szükséges, hogy az iskolalátogató-
bizottság a tanítókat a modern pedagógia és didaktika követelményei felől a szükséghez 
képest mindenkor tájékoztassa. Őket az ilyen irányban való továbbképzésre buzdítsa, 
ez irányú munkásságukat megfelelő tanácsadással támogassa és irányítsa. 

Terjessze ki az iskolalátogató figyelmét arra is, vájjon rendelkezik-e a tanító az 
önképzésre szükséges segédeszközökkel, megfelelő szakkönyvekkel, pedagógiai folyó-
iratokkal. 

12. Az iskolalátogatás a szorosan vett tanulmányi ellenőrzésen kívül terjedjen ki 
arra is, hogy: 

a) Van-e az iskolával kapcsolatban ifjúsági egyesület? Ha nincs, mi ennek az oka? 
b) A tanítók, — ahol lehet — részt vesznek-e a patronázsbizottságok munkála-

taiban? 
c) Tartanak-e népies előadásokat a szabadoktatási szervezet keretében? 
d) Tartanak-e analfabéta-tanfolyamot? 
c) Részt vesznek-e a tanítók a gazdakörök, szövetkezetek, jótékony s más köz-

hasznú egyesületek munkásságában? 
13. Az iskolalátogatóbizottság tagjainak jogai és kötelességei ugyan egyenlők, de 

az elnöki teendőket annak lelkész- (körlelkész) tagja végzi. A bizottsági tagok meghall-
gatásával ő készíti el az iskolalátogatásról szóló jelentést és beterjeszti azt az espereshe? 
(tanügyi espereshez). A bizottság bármelyik tagja különvéleményt terjeszthet be az es-
pereshez (tanügyi espereshez). 

Ugyancsak a körlelkész készíti el az iskolalátogatások tervezetét, figyelemmel 
arra, hogy azokat az iskolákat, amelyekben ú j tanító tanít, akinek működését a bizott-
ság még nem ismeri, vagy amely iskolában a tanító működése az előző évek tapasztalatai 
szerint kifogás alá esett, lehetőleg az iskolai év első felére ossza be, abból a célból, 
hogy amennyiben szükséges, a tanítót kellően útbaigazíthassa, irányíthassa, jó taná-
csokkal elláthassa s a tanító munkájának eredményét az iskolai év végén lehetőleg újból 
megfigyelhesse, figyelmeztetéseit, tanácsait, irányítását a tanítótól számon kérhesse. 

A többi iskolának meglátogatása az iskolai év második felére maradjon, ami-
kor a tanítási eredmény már minden iskolában felismerhető és megállapítható. Az isko-
lalátogatás a bizottság tanító-tanár tagját saját iskolájából egy huzamban három napnál 
hosszabb időre el ne vonja s tanítói teendőinek végzésében a lehető legkevésbbé akadá-
lyozza. Az iskolalátogatások lehetőleg mindig bizonyos kisebb-nagyobb körzetekre egy-
huzamban terjedjenek ki. 

14. Az iskolalátogatás napját az elnök kellő időben közli az illetékes iskolaszék 
egyházi elnökségével s felkéri, hogy az iskolalátogatásban lehetőleg személyesen s ha ez 
nem volna lehetséges, elnöktársával, vagy a gondnokkal, vagy valamely iskolaszéki tag-
gal részt vegyen, hogy a bizottságnak szükség esetén felvilágosítást adhasson s annak 
észrevételeit közvetlenül tudomásul vegye. Ha mind emellett az iskolaszék elnöke, vagy 
az iskolaszék valamely tagja az iskolalátogatásnál meg nem jelennék, a bizottság az is-
kolalátogatást az iskolaszék jelenléte nélkül is elvégzi, de az iskolalátogatási jegyző-
könyvben ezt a körülményt megemlíti. 

15. Az iskolalátogatás befejeztével az iskolalátogatóbizottság előzetes megbeszé-
lés és megállapodás után, ha jónak látja az iskolaszéki elnökséggel, vagy az iskolalátoga-
táson jelen volt iskolaszéki taggal s a tanítóval, illetőleg tanítókkal értekezletet vagy eset-
leg csak megbeszélést tart s ezen közli s az érdekeltekkel megtárgyalja mindazokat az ész-
revételeket és megfigyeléseket, amelyeket az iskolalátogatás során úgy az iskola külső 
rendje, valamint annak belső élete szempontjából tszerzett, a tanítót az esetleges hibák 
kiküszöbölésére, a módozatok megjelölésével, jóakaratúlag felhívja, de határozatokat 
nem hoz. 

Az értekezletről három példányban jegyzőkönyv veendő fel. Az egyik példány az 
iskolalátogatásról szóló s a tanító működésének minősítésére is kiterjeszkedő kérdőívvel 
együtt a bizottsági jelentésnek mellékletét képezi s mint ilyen az egyházmegyéhez fel-



101 

terjesztendő. A másik példány a bizottság elnökénél marad s tájékoztatja a bizottságot 
a jövő iskolalátogatásról. A harmadik példányt az iskola levéltára őrzi. 

16. Minden iskola tanítója, illetőleg igazgatója köteles az iskolai évet megelőző jú-
lius hó 15-éig a kötelező tanterv alapján az egész évi tananyagbeosztást (heti felosztás-
sal), órarendet és általános óratervet az espereshez (alespereshez, egyházmegyei tanfel-
ügyelőhöz) beküldeni, aki a bizottság tanítói tagja szakvéleményének meghallgatása 
után jóváhagyási záradékkal látja el s az illetékes iskolaszéki elnökség útján augusztus 
hó 15-éig a tanítóknak, illetőleg igazgatóknak visszaküldi. Amennyiben ezen egész évi 
tananyagbeosztás, órarend és általános óraterv a jóváhagyás megtörténte után elhárít-
hatatlan okokból változást szenvedne, úgy a megváltozott tervezet jóváhagyás végett új-
ból felterjesztendő. 

17. Az iskolalátogató lelkész és az iskolalátogató tanító tényleges kiadásainak meg-
térítéséről az egyházmegye az általa lehetőnek és szükségesnek tartott módon gondos-
kodik. 



VIII. 

AZ EGYETEMES EGYHÁZ TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAI 

T A G J A I N A K N É V S O R A . 

A) Az egyetemes egyház tisztviselői. 

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

hivatalára nézve legidősebb püspök : D. Geduly Henrik (Nyíregyháza). 
Az egyet, tanügyi biz. elnöke (1935-ig) 

„ » alelnöke 
Egyet. egyh. gyámint. világi elnök 

33). 

„ egyh. gyámint. egyh. elnök 
Egyetemes világi főjegyző (1935-ig): 

világi tb. főjegyző 
aljegyző 

„ egyházi főjegyző 
aljegyző 

» » V » 
„ számvev. vil. elnöke 

egyh. „ 
ügyész (1935-ig): 

„ pénztáros „ 
„ ellenőr 
„ levéltáros „ 
„ nyugdíjint. ügyvivő 

főtitkár — 

17). 

dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, I., Márvány u. 
dr. Melich János (Budapest, VIII., Baross u. 77). 
báró Feilitzsch Berthold (Budapest, II., Csaba ucca 7/c. Telefon : 

Aut. 564—12). 
Ziermann Lajos (Sopron). 
dr. Szelényi Aladár (Budapest, IV., Ferenc József-rakpart 3). 

(Telefon: Aut. 843-07 . ) 
„ dr. Lehotzky Antal (Monor). 
„ vitéz dr. Pétery Aladár (Budapest, IV., Molnár u. 
„ Zongor Béla (Körmend). 
„ Tóth József (Fancsal). 
„ Kardos Gyula (Balassagyarmat). 

(1932-ig): Zsigmondy Dezső (Budapest, I., Plósz Lajos u. 11. Tel. Lá. 3 - 8 2 ) . 
, dr. Dómján Elek (Sátoraljaújhely). 

dr. Rásó Lajos (Budapest, IV., Veres Pálné u. 7. Tel Aut. 881—00). 
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.) 
Kuthy Dezső (Budapest, VIII., Szentkirályi u. 51.1. 5. Tel. J.413-07). 

Az egyetemes törvényszék tagjai : 

Világiak: dr. Mészáros Gyula (1932), dr. Krayzell Miklós (1932), dr. Tomcsányi Vilmos Pál (1932), 
dr. Szelényi Aladár (1932), Lichtenstein László (1935), dr. Dukavits Vilmos (1935), Laszkáry Gyula (1935), 
Rupprecht Olivér (1935). 

Egyháziak: Ziermann Lajos (1932), Varga Gyula (1932), Balog István (Bokod) (1932), Kovács 
Andor (1932), Duszik Lajos (1932), Sárkány Béla (1935), dr. Dómján Elek (1935), Csővári Géza (1935). 

Tanártagok: Hollós János (1932), dr. Mikler Károly (1932), Bancsó Antal (1935), dr. Hittrich 
Ödön (1935). 

Jegyző y dr. Vietorisz Gyula (1935). 

B) A bizottságok névsora. 

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

Egyházunk kiküldöttei : a) Rendes tagok : D.báró Radvánszky Albert, egyet, felügyelő, D. báró Prónay 
Dezső, dr. Zelenka Lajos, dr. Mesterházy Ernő, dr. Sztranyavszky Sándor, dr. Pesthy Pál, D. Geduly Henrik, 
D. Kapi Béla, D. D. Raffay Sándor, Kiss István, Sztehló Kornél, dr. Szelényi Aladár, dr. 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, 
D. dr. Ravasz László, D. dr. Antal Géza, dr. Balogh Jenő, Medgyaszay Vince, dr. Segesdy Ferenc, Dókus 
Ernő, Janka Károly, MecznerBéla, dr. Révész Kálmán, D. dr. Baltazár Dezső, dr. Dóczi Imre, Makláry Károly, 
dr. Kun Béla, gróf Degenfeld Pál, dr. Kováts J. István, b) póttagok : Kiss Zsigmond, dr. Huszár Aladár, 
Cziáky Endre, Török Imre, Szomjas Gusztáv, Berey József, Vince Elek, Halka Sándor. 
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II. Közoktatásügyi bizottság. 

1. a) Elnök és jegyző; 

b) az egyházkerületek 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 egyház-
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 (1935), dr. Melich János alelnök (1935), dr. Böhm Dezső 
előadó, dr. Zelenka Frigyes elemi isk. előadó, Oravecz Ödön jegyző és középiskolai előadó (1935), 
az egyházkerületek püspökei és felügyelői, továbbá D. dr. Schneller István, dr. Hittrich Ödön, Kardos 
Gyula, dr. Bruckner Győző, Blatniczky Pál, dr. Beyer Ede, Reif Pál, dr. Gaudy László, Krug Lajos, 
Hanzmann Károly, Hollós János, Hamar Gyula, Uhrin Károly, Kiss Sándor, Balog István, Adorján Ferenc, 
Gerhard Béla, Kemény Péter és a theológiai fakultás mindenkori dékánja. Tiszteletbeli tag: dr. Szigethy Lajos. 

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

V. Theológiai bizottság. 

Elnök : D. báró Radvánszky Albert egyet, felügyelő. Tagok : a négy püspök és egyházkerületi felügyelő, 
a tanügyi bizottság elnöke, a theol. fakultás mindenkori dékánja és prodékánja, mint az egyházkerületek 
által kiküldött tagok: D. dr. Schneller István, Blatniczky Pál, Mihalovics Samu, Ziermann Lajos, dr. Dómján 
Elek ; póttagok : dr. Gaudy László, Podhradszky János, Zongor Béla, Túróczy Zoltán, a szervezendő három 
albizottság elnökei és a theológusok otthonának felügyelőtanára. 

VI. Lelkészvizsgáló-bizottság. 
% 

Az egyetemes 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 egyházkerületi felügyelők, az egyetemes ügyész és az egyetemes tanügyi bizottsági elnök. 

Javító vizsgálat esetén : az elnök, az illető tárgy szaktanára, a jelöltre nézve illetékes püspök. 
Egyházkerületenként tagok az 1930. évi egyet, közgyűlés határozatából: a bányai egyházkerület-

ben Broschkó G. Adolf és Kemény Lajos ; a dunáninneni egyházkerületben dr. Csengődy Lajos és Draskóczy 
Lajos ; a dunántúli egyházkerületben Ziermann Lajos és D. Stráner Vilmos ; a tiszai egyházkerületben 
dr. Dómján Elek és Paulik János. 

VII. Alkotmány- és jogügyi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy püspök és egyházkerületi felügyelő, vagy ezen állások 
egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, továbbá Okolicsányi 
Gyula, Csemez István, dr. Tomcsányi V. Pál, dr. Händel Béla, dr. Mikler Károly, dr. br. Kaas Albert, 
Sztehló Kornél, dr. Bruckner Győző, Laszkáry Gyula, dr. Félix Antal, dr. Nendtwich Andor, Kemény 
Lajos, dr. Dómján Elek, Takács Elek, Sárkány Béla, Balog István, Schöll Lajos, Draskóczy Lajos, hiva-
talánál fogva tagja az egyetemes ügyész 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, Landgráf János, dr. Mikler Károly, Okolicsányi Gyula, Lichten-
stein László, Radó Lajos, dr. Mikler Gusztáv, dr. báró Kaas Albert dr. Farkas Béla, Zongor Béla, dr. Dómján 
Elek, Jakabfi György, Duszik Lajos, Hanzmann Károly, Mihalovics Samu; hivataluknál fogva tagjai: az 
egyetemes ügyész, dr. Rásó Lajos, az egyetemes pénztáros, Bendl Henrik, az egyetemes ellenőr, Szelényi 
Gyula és dr. Szelényi Aladár, egyetemes főjegyző. 
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IX. Egyetemes számvevőszék. (1932.) 

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

X. Egyetemes számvizsgálóbizottság. (1932.) 

Az egyetemes számvevőszék elnökségének elnöklete alatt: Kovács Andor, Tóth József, Majba 
Vilmos, Becht Albert. 

XI. Hrabovszky-alapítványi bizottság. (1935.) 

Dr. Bánó József és Broschkó G. Adolf elnöklete alatt: Majba Vilmos, dr. Vetsey Aladár és 
Kemény Lajos. 

XII. Hunfalvy-alapítványi bizottság. 

Dr. Zelenka Lajos és D. D. Raffay Sándor elnöklete alatt: Szántó Gyula, dr. Haberern J. Pál, 
Geduly Lajos, dr. Szelényi Aladár űgyis, mint jegyző. 

XIII. Egyetemes egyházi nyugdíj intézeti bizottság. 

D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és D. 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 Sándy Gyula ügyvezető alelnöksége mellett 
akinek helyettese dr. Gombocz Zoltán, az egyházkerületi elnökségek, továbbá dr. Mágócsy-Dietz Sándor, 
dr. Szelényi Aladár, dr. Rásó Lajos, dr. Szigethy Lajos, dr. Scholtz Oszkár, Bendl Henrik, dr. Händel Béla, 
Kuthy Dezső, Kemény Lajos, dr. Melich János, Klaniczay Sándor, Arató István, dr. Böhn Dezső, Teltsch 
Kornél, dr. Mauritz Béla, dr. Bakay Lajos. 

XVI. Egyetemes énekügyi bizottság. 

D. Kapi Béla elnök, D. Payr Sándor (ny. egyet, tanár, Sopron), Kirchner Elek (ny. karnagy, Celldömölk), 
D. Kovács Sándor (egyet, tanár, Budapest), Kapi Gyula (ny. evang. tanítóképzőintézeti tanár, Budapest), 
Chugyik Pál (lelkész, Aszódi, Paulik János (lelkész, Nyíregyháza), dr. Vietorisz József (c. főigazgató, 
Nyíregyháza), Keviczky László (lelkész, Kondoros), Holéczy Zsigmond (ny. lelkész, Szada), Uhrin Károly 
(igazg.-tanító, Békéscsaba). 

XVII. Lelkészsegélyezési-alap bizottság. 

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

v. vb' • ^ • 
XIX. Egyetemes deáksegélyezési bizottság. 

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



XX. 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, 
szentmártoni Radó Lajos, Pálmai Lajos, D. Stráner Vilmos, D. dr. Pröhle Károly, Krug Lajos, dr. Zelenka 
Frigyes, dr. Mikler Károly, Paulik János, Adorján Ferenc, Gerhard Béla, D. Kovács Sándor, Saguly János, 
dr. Szelényi Aladár, egyet, főjegyző. 

XXI. A Theológusok Otthona helyi bizottsága. 

Ziermann Lajos elnöklete alatt rendes tagok: dr. Deák János, dr. Töpler Kálmán, Forster Gusztáv, 
Hanzmann Károly, dr. Zergényi Arthur, dr. Schindler András, dr. Heimler Károly, dr. báró Podmaniczky 
Pál, dr. Scheffer Oszkár, a theol fakultás mindenkori dékánja és prodékánja. Póttag : Klausz Lajos. 

XXII. Adóalapi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt dr. Szelényi Aladár, egyetemes főjegyző, dr. Rásó Lajos, 
egyetemes ügyész, Hanzmann Károly, mint előadó. Az egyházkerületek részéről : az egyházkerületi elnök-
ségek, továbbá : Sárkány Béla, Bódy Pál, Okolicsányi Gyula, Mihalovics Samu, Radó Lajos, Schöll Lajos, 
dr. Dómján Elek, Zorkóczy Samu. 

XXIII. Nyugdíj államsegélyügyi bizottság. 
A 

Az egyetemes felügyelő, a négy püspök, dr. Szelényi Aladár, egyetemes főjegyző, dr. Mikler Károly 
és Kuthy Dezső, egyetemes főtitkár. 

XXIV. Ifjúsági belmissziói bizottság. 

Vidovszky Kálmán elnöklete mellett dr. Gaudy László, Kardos Gyula, Lábossá Lajos, Németh Gyula. 

XXV. Liturgiái bizottság. 

D. Geduly Henrik, püspök elnöklete mellett: Sárkány Béla, Magócs Károly, Szekej András, Magyar 
Géza, Dcrmer Frigyes, Túróczy Zoltán, Becht József, Marcsek János, Paulik János, dr. Gaudy László, 
mint előadó és Kuthy Dezső, egyetemes főtitkár. 

XXVL. Sajtó- és irodalomügyi bizottság. 

A Luther-Társaság vezetősége, a lapszerkesztő lelkészek és tanítók, a theol. fakultás tanárai, 
Vidovszky Kálmán, mint a cserkészlap szerkesztője. 
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