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R E N D E S E G Y E T E M E S K Ö Z G Y Ű L É S É N E K 

J E G Y Z Ö K Ö N Y V E . 

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 a7att 
tartatott meg. 

Az ülésen jelen voltak: 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : 

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

dr. báró Feilitzsch Berth old, az egyetemes 
gyámirtézet világi elnöke, 

dr. Szelényi Aladár, egyet, világi főjegyző, 
dr. Lehotzky Antal, tb. egyet, világi főjegyző, 
vitéz dr. Pétery Aladár, egyet, világi aljegyző, 
Bendl Henrik, egyet, pénztáros, 
Szelényi Gyula, egyet, ellenőr, 
dr. Scholtz Oszkár, egyet, levéltáros. 

Dr. báró Podmaniczky Pál, a theol. fakultás 
dékánja, 

Ziermann Lajos, az egyet, gyámintézet egyházi 
elnöke, 

Zongor Béla, egyet, egyházi főjegyző, 
Tóth József, egyet, egyházi aljegyző, 
Kardos Gyula, egyet, egyházi aljegyző, 
Kuthy Dezső, egyet, nyugdíj-int. ügyvivő. 
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A z e g y e t e m e s t ö r v é n y sz é k b í r á i : 

dr. Mészáros Gyula, dr. Krayzell Miklós, Lich- Balogh István, Kovács Andor, Duszik Lajos 
tenstein László, Rupprecht Olivér, dr. Tomcsányi Sárkány Béla, dr. Dómján Elek. 
V. Pál, dr. Dukavits Vilmos, Laszkáry Gyula. 

dr. Hittrich ödön, dr. Mikler Károly. 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: 

dr. Zelenka Lajos, a tiszai egyházkerület fel-
ügyelője, 

dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli egyházkerület 
felügyelője, 

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

dr. Sztranyavszky Sándor, a dunáninneni egy-
házkerület felügyelője. 

dr. Bruckner Győző, jogakad. dékán 

D. Kapi Béla, a dunántúli egyházkerület püs-
pöke, 

D. D. Raffay Sándor, a bányai egyházkerület 
püspöke, 

Kiss István, a dunáninneni egyházkerület püs-
pöke. 
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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 : 

Tolnay Kornél, dr. Haberern J. Pál, báró D. Szeberényi L. Zsigmond, Kovács Andor, 
Prónay György, dr. Tomcsányi V. Pál. Bakay Péter, Saguly János, Doleschall Lajos, 

Blatniczky Pál, Broschko G. Adolf, Bartos Pál. 
Mikola Sándor, dr. Oravecz ödön. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Földváry Elemér, dr. Sztehlo Aladár, dr. 
Szontágh Antal, dr. Krayzell Miklós, dr. Konkoly 
Elemér, Gosztonyi Tibor, Röck Béla, dr. Bendl 
Alajos, Sándy Gyula, dr. Beniczky Péter, Sár-
kány Jenő, dr. Pazár Zoltán, dr. Szigethy Lajos, 
herceg Hohenlohe Károly, dr. Böhm Dezső, dr. 
Haviár Gyula, dr. Németh ödön, dr. Hittrich 
ödön, dr. Reil Lajos, Czitó Győző, dr. Jeszenszky 
Elek, ifj . Blatniczky Pál, dr. báró Kaas Albert, 
dr. Bartos Róbert, Bánó László, dr. Demel Ala-
dár, Záborszky Zoltán, Perényi Rezső, Karády 
János, Ilaerter Ádám. 

Bódy Pál, Möhr Henrik, Vidovszky Kál-
mán, dr. Szeberényi Gusztáv, Sommer Gyula, 
Bárdy Ernő, Draskóczy Ede, Kálmán Rezső, 
Kelló Gusztáv, Bakay Zoltán, Biszkup Ferenc, 
Noszkó István, dr. Gaudy László, Csermák Ele-
mér, Honéczy Pál, Magócs Károly, Kemény 
Lajos, D. Kovács Sándor, Liptay Lajos, Jancsó 
András, Nandrássy Elek, Benkóczi Dániel, Blázy 
Lajos, Schultz Aladár, Kimer Gusztáv. 

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

a) Megbízólevéllel: 

Okolicsányi Gyula, dr. Händel Béla, Lasz-
káry Gyula, Csatáry Elek, dr. Kéler Bertalan, 
Zelenka Ottó, dr. Zelenka Frigyes. 

Balogh István, dr. Csengődy Lajos, Irányi 
Kamill, Mihalovics Samu, Wenk Károly, Kardos 
Gyula, Kirchner Rezső, Podhradszky János, 
Meskó Károly. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Fabini Henrik, Kirchner Gyula, Selmeczy 
Miklós, dr. Farkas Béla, Schütz Nándor, Melna 
Géza, Schreiner Jenő, Förster Kálmán. 

Draskóczy Lajos, Szekej András, Csőváry 
Dezső, Révész Alfréd, Králik Ervin, Péter Hen-
rik, Piri Károly, Sztolár Miklós, Szimonidesz 
Lajos. 

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

a) Megbízólevéllel: 

Szentmártoni Radó Lajos, Mihály István, Mesterházy Sándor, Müller Róbert, Scholtz 
Mihály Sándor, dr. Berzsenyi Jenő, dr. Korit- ödön, Németh Károly, Hanzmann Károly, Ta-
sánszky Ottó. kács Elek, Nagy Lajos, Molitórisz János. 

Németh Sámuel, Arató István. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

dr. Bertha Benő, dr. Töpler Kálmán, dr. 
Kring Jenő, Krug Lajos, Berzsenyi-Janosits 
Miklós, Grieszhaber E. Henrik, Somogyi Béla. 

D. dr. Pröhle Ká,roly, dr. Deák János, Gya-
log István, Túróczy Zoltán, Kiss Samu, Horváth 
Olivér, Kovács Zsigmond, Schmidt János, Né-
meth Gyula, Stráner Vilmos, Vértesi Zoltán, 
Héring János, Pócza Ferenc, Jónás Lajos, Meny-
hár István, Pálmai Lajos, Molnár Gyula. 

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

a) Megbízólevéllel: 
Dr. Händel Vilmos, dr. Streichner Andor, Máczay Lajos, Bélák - Sándor, Marcsek 

dr. Zsedényi Béla, Zorkóczy Samu, Zwick Vilmos. János. 



3 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 1. 

dr. Horvay Róbert, dr. Kubassy Béla, dr. Pályi Dénes. 
Szopkó Dezső. 

1. (Sz.) Az egyetemes közgyűlést bevezető istentisztelet a Deák-téri templomban a köz-
gyűlést megelőző napon, este 6 órakor tartatott meg és azon dr. Dómján Elek, főesperes, egyet, 
számvevőszéki elnök, végezte a szent szolgálatot. A közgyűlés napján, a közgyűlés tagjai a Deák-
téri leánykollégium dísztermében összegyűlvén, D. Geduly Henrik, püspök, a körgyűlés egyházi 
elnöke, következőképen imádkozott: 

Múló idők forgandóságai, gyászos napok sötétlő megpróbáltatásai között hová mennénk, 
Uram, ha nem Te hozzád ki az örökkévalóság Atyja vagy s változhatatlan léted és hozzánk való 
atyai kegyelmed örök bölcsesége szerint kormányzod földi életünket. 

Benned élő, Tehozzád menekülő szívünk hálaérzetével valljuk, hogy a Te atyai szereteted, 
óvó és áldó kegyelmed mi rajtunk, gyarló és esendő gyermekeiden, naponként megújul. 

Megújult a letűnt éjszakában, midőn gondviselésed őrző angyalai tábort jártak mi körü-
lünk. Megújult a ránk virradt új napon, amelynek világosságára kegyelmed elvezérelt. 

Óh Atyánk, gyermeki bizodalommal kérünk, újuljon meg kegyelmed és atyai áldásod 
küzdő anyaszentegyházunk mai munkáján is. 

Áldd meg összejövetelünket, áldd meg tanácskozásainkat. Legyen azok vezérlő szelleme az 
atyáktól öröklött hűség és kipróbált bölcsesség tiszta fénye, az Ige világossága, a szeretet és test-
véri összetartás egyház-építő ereje s ama láthatatlan anyaszentegyház, a Te örök Országod, építé-
sének önzetlen szolgálata. 

Nyugodjék áldásod súlyosan megpróbáltatott, drága hazánkon, óh engedd, hogy annyi szen-
vedés és megpróbáltatás után elháruljon róla vész és vihar minden sötétlő fellege s derüljenek reá 
szabadulás, béke és felvirágozás áhított napjai. 

Nyugodjék, szent áldásod mindannyiunkon, hogy hazánk és egyházunk szeretetében össze-
dobbanó szívvel leküzdve napjaink nyomasztó terheit, láthassuk meg a boldog örvendezés napjait 
s megújult kegyelmedért újjongó gyermeki hálával magasztalhassunk Téged a Krisztus Jézus által. 
Mi atyánk . . . Ámen. 

Az ima elhangzása után D. báró Radvánszky Albert, egyetemes felügyelő, megtartotta 
következő megnyitó beszédét. 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

1931. évi egyetemes közgyűlésünk olyan időre esik, amikor nehéz gondok felhői 
tornyosodnak hazánk és az egész emberiség egén. Mintha megmozdult volna lábaink alatt 
a föld. Rombadől, inog, bizonytalanná válik minden, amit azelőtt elpusztithatatlannak, szi-
lárdnak, biztosnak tartottak az emberek. Mint omolhatnak össze trónok, amelyek dicső 
történelmi múlton és népmilliók bizalmán nyugodtak, mint hullhatnak szét birodalmak, 
mint bomolhatnak fel hadseregek, amelyek diadalt diadalra arattak, mindez már lejátszó-
dott szemeink előtt. De most újabb meglepetéseknek lettünk szem- és szenvedő tanúi. Látjuk 
gyártelepek elnéptelenedését és ezzel kapcsolatban a munkanélküliek számának ijesztő 
mérvben való emelkedését, világviszonylatban kielégítő termés mellett az éhinség terje-
dését, a világ gazdasági helyzetének felborulását, a magunk anyagi exisztenciájának egyen-
súlyvesztését. És ami a legveszedelmesebb, látjuk a közerkölcsök oly mérvű hanyatlását 
és a vallástalanság olyan arányú térfoglalását, hogy szinte rémület fog el. 

A gondfelhők itt keringenek egyházunk felett is. Nemcsak azok, amelyeket a val-
lástalanság és erkölcstelenség szélvihara hordott ide de azok is, amelyek nélkülözők köny-
nyéből táplálkoznak, amelyeket a munkanélküliek és a gazdasági válság más sújtottjainak 
sóhaja tesz mind sűrűbbé, sötétebbé. És nemcsak azért kavarognak ezek a felhők egyhá-
zunk felett, mert az egyháznak köze van az emberiség minden bajához, de azért is, mert 
az egyházat magát is közelről érintik a jelen gondjai: korunk lelki és gazdasági válsága. 

Mi itt a teendő? 
I. Elsősorban óvakodjunk,nehogy azok hibájába essünk, akik úgy gondolják és 

azt hirdetik, hogy ilyen helyzetben még nem volt az egyház, és ügyünk végkép elveszett. 
Ne veszítsük el reménységünket, hanem merítsünk reményt az egyházunk régmúlt, küz-
delmes korszakába való elmélyedésből és vonjuk le annak tanulságait a jelen számára. 

Elmélyedve egyházunk történetébe, elsősorban azok az események elevenednek 
meg előttünk, amelyeket az idei esztendő rajzol lelki szemeink elé. 

Kétszáz évvel ezelőtt jelent meg a magyar protestantizmust csendes haldoklásra ítélő 
Carolina Resolutio. Ez a gyászokmány több mint 50 esztendőn át volt érvényben és fenye-



gette kioltással egyházunk életét. De mit látunk? A hamu alatt izzik a szikra, s amikor II. 
József 150 évvel ezelőtt megjelent türelmi rendelete szabadabbá teszi a légkört, a szikra 
hatalmas lángot vet, égő buzgóság fogja el a magyar protestantizmust, és beköszönt egy-
házunk fejlődésének virágkora. 

Haló porukban is áldva a Carolina Resolutio hatálya alatt hitük mellett hívtn 
kitartott apáinkat, akiknek hűsége átmentette számunkra a reformáció örökségét ama nehéz 
idők válságain és áldva a fenköltlelkü II. József császár emkékezetét, merítsünk az esz-
tendő e két emlékezetes évfordulójából és általában egyházunk történelméből tanulságot 
jelen helyzetünk számára. Jaj ugyanis annak a közösségnek, amely elfelejti történelmét. 
Jaj volna nekünk is, ha történelmünk ismerete nélkül állanánk ma itt. Amik tör-
téntek, okulásunkra lettek és szolgáljanak nekünk bátorításul. 

Ne essünk kétségbe tehát állami szubvenciónk csökkentése felett se, hiszen volt 
idő, amikor azt is elkobozták, amink volt. Ha támadnak más világnézetek, a mi hitünk, 
amely a kereszt jegyében meggyőzte a világot, ezek fölött is diadalmaskodni fog. 

Református testvéreink ez évben ülték meg Zwingli Ulrich halálának 400. évfor-
dulóját. Mi is kegyelettel áldozunk a hithős emlékének, ő elesett, de munkája nem maradt 
meddő. Más próféta támadt nyomában és az ő elveit is diadalra vitte. Zwingli története 
is tanít tehát, hogy, ha mi elesnénk is, az evangélium ügye Isten kegyelméből a mi hű-
ségünk által mégis megtartatik. 

II. A helyzettel való számolás gyüjtö meghatározása alá foglalom össze a további 
teendőket. 

Az egyházunk egén gomolygó gondfelhők részben a népünket nyomorgató lelki és 
anyagi bajok sajtolta könnyekből és sóhajokból táplálkoznak. 

Nem tartozom azok közé, akik az egyházat közjótékonysági intézménnyé akarják 
átalakítani. Az egyház feladata az Igével és a Szentségekkel való sáfárkodás. De a csele-
kedetek prédikációjáról sem szabad megfeledkeznie. Egyházunk szeretetmunkára eddig vi-
szonylag sem volt úgy berendezve, mint más országbeli evangélikus egyházak. Nem vád 
ez, mert mi meg a tanítás terén excellálunk másokkal való összehasonlításban. Azonban 
ma az egyházi munka függvényéből annak lényegi tartozékává kell tennünk a szeretet-
munkát. Ezt értem a helyzettel való számolás alatt. 

A lelki válságnak nem egyedüli oka a szociális nyomor, bár kétségtelen, hogy hat-
hatós előmozdítója. A főok az, hogy lázas munkában vannak az idegen világnézetek, ame-
lyek sokszor könnyebben férkőznek népünk lelkéhez, mint az egyház. Ha az evangélium-
mal a templomban maradunk, sokkal előnyösebb helyzetbe kerülnek azok az irányzatok, 
szolgálatukba állítva a rádió országhatárokat nem ismerő hullámait, a mozgóképszínházak 
vásznát, a nyomtatott betűt, a nyílt és titkos propaganda minden eszközét. Számoljunk a 
helyzettel és vigyük ki a templomokból az evangéliumot azoknak, akik nem jönnek be érte. 

Az általános helyzet érthetőleg nyugtalanná, idegessé teszi az embereket. Ez 
is olyan adottság, amelyet úgy kell vennünk, amint van. Teljes egyértelműséget létrehozni 
és fenntartani a kedélyek mai, izgatott állapotában nehezebb, mint nyugodt időkben volt. 
Nem is az kell, hogy az agyak egyet gondoljanak, hiszen a különböző vélemények egybe-
vetése hozza meg a kérdések legjobb megoldását. De nélkülözhetetlen a szívek harmonikus 
összedobbanása. Ezért ki kell kapcsolni az egyház életéből fent is, lent is mindent, ami 
az egymás iránti bizalmatlanságot táplálja és gyújtóanyagot képez. Azután jóhiszeműséget 
kell egymásról kölcsönösen feltételeznünk és minden jó gondolatot, bárkinek az agya ter-
melte is ki azt, fel kell használnunk az egyház javára. Számoljunk az adott helyzettel 
annak tudatában, hogy egyházunk csak úgy állhat meg, ha áldozatok árán is fenn tudjuk 
tartani belső békéjét és egyesült erővel együtt építjük azt. 

Az egész világra kiterjedő gazdasági válság nem hagyta érintetlenül a magyar 
államot sem, sőt azt különleges helyzetében különösen nehéz viszonyok közé sodorta. Az 
állam ma létfenntartása érdekében az egész vonalon szinte kíméletlenül redukálni kény-
szerül. Az állam takarékossága egyházunkat is rendkívül súlyosan érinti. Pillanatnyilag 
nincs mit tennünk. Ebbe — anélkül, hogy joglemondást követnénk el — jobb idők eljö-
vetelében bízva, bele kell törődnünk. Számoljunk tehát az adott helyzettel és egyházunkon 
belül is alkalmazzuk mindazokat a takarékossági intézkedéseket, amelyeket az parancso-
lólag megkövetel. A költségvetés-tervezetben a takarékosság szempontjai már messzeme-
nőleg érvényesültek. A Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés lesz hivatva eldönteni, hogy 
alkotmányos berendezkedésünk jelenlegi keretei között, az idők intő jeleire való figyelemmel 
milyen esetleges további megtakarításokat tart még keresztülvihetőknek és keresztülvien-
dőknek, illetve milyen lépéseket megteendőknek. 

III. Utolsónak hagytam azt a teendőt, amely egyházunk hivatásából folyóan a 
legfontosabb, és amelyre a jelen idők is különös hangsúllyal figyelmeztetnek és köteleznek. 

Amikor megmozdul alattunk a föld, rombadől, inog, bizonytalanná válik minden, 
amit eddig elpusztíthatatlannak, szilárdnak, biztosnak tartottak, akkor oda kell állnia az 
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evangélikus egyháznak a fejvesztett, kétségbeesett emberek elé, fel kell mutatnia az örök 
változatlanság birodalmára, az égre és rá kell eszméltetnie az embereket arra, hogy van 
itt a földön is va^mi, ami változatlan, örök értéket reprezentál: a hit. Ha valamikor, 
most különösen óvakodnia kell az egyháznak attól, hogy világi dolgok eltereljék az örökké-
valók szolgálatától. 

Ez a legalkalmatlanabbnak látszó idő voltakép a legalkalmasabb arra, hogy az 
evangéliumot hirdessük, hogy az evangéliumnak hi veket szerezzünk. 

A határozott cél felé haladó hajó a szelek járása szerint igazítja vitorláit és még 
az ellenszelet is szolgálatába kényszeríti, hogy vigye, ragadja háborgó hullámok hátán 
kitűzött célja felé. 

Itt a főteendő. Ilyen hajó legyen egyházunk. Mi pedig legyünk, aszerint, hogy a 
Gondviselés kit milyen helyre állított, annak méltó kormányosai és legénysége. S máris 
útban van a világ a történelem egy a mainál szebb korszakának nagyobb biztonságot, 
állandóbb boldogságot igérő partjai felé. 

Ezt kívánva, üdvözlöm hitrokoni szeretettel a Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés 
tagjait és az 1931. évi egyetemes közgyűlést Isten nevében megnyitottnak nyilvánítom. 

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

2. (Sz) Az egyetemes felügyelő — a jegyzői kar azon bejelentése nyomán, hogy az egyház-
kerületek kiküldöttei kellő számú megbízólevelet mutattak be, és hogy a határozatkép:s 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 és az egyet, ügyészen kívül kiküldi D. D. Raffay Sándor, dr. Zelenka Lajos, Zsig-
mondy Dezső, Broschkó G. Adolf és Kuthy Dezső közgyűlési tagokat. 

3. (Sz) Az egyetemes felügyelő bemutatja következő évi jelentését. 
Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

Az idők komolysága fokozott munkára kötelez. Ennek a ténynek konzekvenciáit igyekeztem 
a lefolyt közigazgatási évben levonni magamra nézve, szívesen látva és szorgalmazva azoknak mások 
által való szem előtt tartását is az egyetemes egyház összes munkamezőin. Habár az általános helyzet 
nyomasztó hatása alól egyetlen egyén és közület sem vonhatja ki magát, Isten iránti hálával álla-
píthatom meg a problémákkal, nehézségekkel megrakott munkaév határán, hogy mindamellett 
sikerült nehézségek leküzdése, vélemények sokféleségének harmóniába olvasztása, a jövőnek a jelen 
lehangoló voltán győzedelmeskedő reménysége által problémákat megoldani, köveket hordani a jobb 
jövő épületéhez. S ha nem sikerült volna mindent úgy végezni, amint kívánatos lett volna, mentse 
a munka fogyatkozásait a jószándék, amelyet külső körülményeknél nem kevésbbé korlátozhat és 
hiúsíthat meg az emberi erő erőtlensége. 

Ezek előrebocsátása mellett van szerencsém egyetemes felügyelői évi jelentésemet a Főtisz-
telendő Egyetemes Közgyűlés elbírálása alá bocsátani annak megjegyzésével, hogy az utóbbi évek 
gyakorlatától eltérően, az idővel és a nyomdaköltségekkel való takarékoskodás szempontjából igye-
keztem azt lehetőleg valamivel rövidebbre fogni. 

À kormányzó köszönete. 

Elsősorban is tisztelettel bejelentem, hogy a mult évi egyetemes közgyűlésből országlásá-
nak 10. évfordulója alkalmából a Kormányzó Úr őfőméltósága elé terjesztett, hódolatos üdvözletre 
őfőméltósága kabinetirodájának főnöke útján magas köszönetének méltóztatott kifejezést adni. 

Az állammal való érintkezésről 

szólva, megemlítem, hogy dr. Petri Pál m. kir. vallás- és közoktatásügyi államtitkár, a kitüntetése 
alkalmából az egyetemes közgyűlésből hozzá intézett üdvözletre szívélyes választ adott. 

Egyetemes közgyűlési felterjesztések. 
Az államsegély-redukció ügyével kapcsolatban kiegyensúlyozott költségvetés összeállíthatása 

és különösen is az adócsökkentési államsegély felemelése érdekében tett felterjesztésünkre az állam-
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3. válságos pénzügyi helyzetében — sajnos — az adócsökkentésre szóló összeget ugyan érintetlenül 
hagyó, újabb, tetemes összegű redukció lett a válasz. Ezt természetesen az államsegélyek kebelbeli 
felosztásánál is megfelelő redukció követte. Ez a nehéz kérdés közgyűlésünk tárgyalásainak egyik 
legfontosabb pontját képezi, miért is nem tartom szükségesnek, hogy ezzel itt bővebben foglal-
kozzam. 

A lelkészi nyomor enyhítését, a törvényes korpótlék folyósítását, a lelkészi congruának a 
lelkészi javadalmak új felértékelése alapján leendő felemelését »illetőleg kiterjesztését, a lelkészeket 
és tanítókat a bolettatörvénnyel kapcsolatban ért károsodás orvoslását, az önálló hitoktatók ügyének 
rendezését és a gyermekeiket házon kívül taníttató lelkészek külön neveltetési segélyben részesítését 
szorgalmazó felterjesztésre a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 210-1/21-1931. szám alatt 
oly értelmű választ adott, hogy áttette azt a pénzügyminiszterhez és mint a mult évben, ismételten 
külön is átírt hozzá a boletta ügyben. 

A hadikölcsönök karitatív valorizációja során az 1930. évre juttatott segélynek a folyó 
évben felemelt összegben való folyósítását szorgalmaztam a m. kir. népjóléti miniszternél — a 
mult évi egyetemes közgyűléstől nyert megbízás alapján — sajnos azonban, a miniszter 1106/1931. 
Hk. számú leirata szerint ez évre 50.000 pengő helyett csak 8.000 pengőt kaptunk, újabb felter-
jesztésben ez összegnek legalább a tavalyi összegre való felemelését kérelmeztem. 

A nagypéntek megünneplésével kapcsolatban a m. kir. miniszterelnökhöz és a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez intézett felterjesztésre utóbbi 200-1/2-1931. szám alatt azt válaszolta, 
hogy a nagypéntek és a reformáció emléknapja ügyében régebben folyamatba helyezett tárgyalá-
sokat újból felvette és azon igyekszik, hogy a két protestáns ünnepnap megtarthatására vonatkozó, 
törvényes igények lehető módon és terjedelemben elismertessenek és biztosíttassanak. Talán ennek 
tudható be, hogy a lapok a reformáció emléknapján ünnepi számban, másnap pedig egyáltalán nem 
jelentek meg. 

A nyugdíjállamsegély kérdésében — tekintettel a mult évi egyetemes közgyűlés 50. jegyző-
könyvi pontban foglalt határozatára — előkészülendő arra az esetre, ha az érdekeltek a nyugdíj -
államsegélynek és az abban részesülőknek az új nyugdíjintézetbe való bekapcsolását kérelmeznék, 
felterjesztésben kértem ehhez az eljáráshoz a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter előzetes 
hozzájárulását. A miniszter az előzetes hozzájárulást 210-2/41-1930. számú leiratában megadta. 
Az érdekeltek idevonatkozó kérelme elmarad\án, a szóbanforgó államsegély természetesen, mint 
eddig, továbbra is a miniszternek a folyósításkor kifejezett intenciói szerint külön kezelésben hasz-
náltatik és kell is hogy használtassák fel. 

Az egyházi jelzőnek gazdasági alakulatok nevében való használata tárgyában tett mult évi 
felterjesztésre a m. kir. igazságügyminiszternek a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
intézett és velem közölt 29.054/1930. I. M. számú átirata mai tárgysorozatunkon szerepel. 

Egyházunk felsőházi képviselete ügyében a mult évi egyetemes közgyűlés határozata 
értelmében a kormányhoz és az országgyűlés képviselőházához intézendő feliratot nem terjesztettem 
fel, mert arra vonatkozólag nem láttam elérkezettnek a határozatban jelzett alkalmas időt. 

Miniszteri leiratok 

ègyetémês közgyűlési felterjesztésektől függetlenül a következő jelentősebb ügyekben érkeztek: 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 210-1/25-1931. számú leiratában értesít, 

hogy a lelkészek állami járandóságai csak a bejelentés idejéhez képest megállapított időponttól kez-
dődőleg utalványoztatnak, miáltal késedelmes bejelentés esetén az érdekelteket jelentékeny anyagi 
károsodás éri. Felhívandó azért az illetékesek f igyelme az idevonatkozó intézkedéseket tartalmazó 
210-1/50-1929. számú körrendeletre. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 250/324-1930. szám alatt közli a m. kir. bel-
ügyminiszter 55.300/930. V. számú rendeletét a vitézi címek utólagos anyakönyvi feljegyzése tár-
gyában. 

A vegyesházasok egyházi adója ügyében, amint már a mult évben bejelentettem, a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter egyházunk állásfoglalását kéri. Ez az ügy, amelyben a 
református egyetemes conventtel is érintkezést kerestem, mai tárgyalásunk anyagához tar-
tozik. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 200-/31-1931. számú leiratban nehezményezi, 
hogy a hősök emléknapján és egyéb nemzeti ünnepeken megtartott hivatalos istentiszteleteken és 
ünnepélyeken az egyházi hatóságok nem képviseltetik magukat kellő számú küldöttséggel, ami ked-
vezőtlen benyomást tesz és félremagyarázásokra szolgáltat okot. Válaszomban kifejtettem, hogy a 
mi ilyen alkalmakkor tartott istentiszteleteinken egyházi hatóságaink eo ipso jelen vannak, inkább 
az tehető több helyt panasz tárgyává, hogy azokon a közhatóságok egyáltalán nincsenek, vagy nincse-
nek megfelelően képviselve. Amennyiben a miniszter nem a mi, hanem más egyházak ilynemű 
hivatalos istentiszteleteire gondolna, bennünk az ezeken való képviseltetésre is megvan a készség, 
ha a kölcsönösség elve érvényesül. 
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A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 210-11/394-1931. számú leiratában tudomá- 3. 
somra hozza, hogy a Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesület elnökének előterjesztésére az egye-
sületnek az augsburgi jubileumon való képviseltetése céljaira engedélyezett 1.000 pengő segély, 
amely nem használtatott fel, az elnök újabb kérelme alapján az egyesület által németországi bel-
missziói tanulmányút költségeire is felhasználható. 

A községi, illetőleg önkormányzati testületek háztartásáról szóló törvényjavaslat-tervezet 
ügyében a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 110-2/226-1931. szám alatt véleményt kért, 
amelyre közös értekezleten adták meg kiküldötteink, D. D. Raffay Sándor, püspök és dr. Rásó Lajos, 
egyetemes ügyész, a választ. 

A közigazgatás racionalizálásának m. kir. kormánybiztosa bekérte tőlem egyházunk kerü-
leti és egyházmegyei beosztásának térképét, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter pedig az 
egyházkerületek püspökeitől az egyházközségek lélekszámára vonatkozó kimutatást és erről engem 
is értesített. 

' Egyéb érintkezések a kormánnyal. 

Miniszterelnöki működésének tizedik évfordulóján üdvözöltem gróf Bethlen Istvánt, majd 
gróf Károlyi Gyulát miniszterelnöki, azt megelőzőleg pedig külügyminiszteri kinevezésével kapcso-
latban. Ugyancsak köszöntöttem dr. Ernszt Sándor m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztert is 
hivatalba lépésekor. Az egyes minisztériumok több más, egyházunkkal kapcsolatban álló vezető-
férfiát is felkerestem üdvözletemmel kitüntetésük alkalmából. 

Az államsegélyek elszámolása tekintetében az eddigi gyakorlattól eltérően újabban úgy 
járok el, hogy nem az azok kiutalásáról értesítő leiratokban megjelölt záró terminusra terjesztem 
fel az elszámolást, hanem jóval előbb, mindjárt a zárószámadásnak az egyetemes közgyűlés eszkö-
zölte jóváhagyását követőleg. Az 1929. évi államsegélyek elszámolását a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter már jóvá is hagyta. 

A felekezetközi helyzet 
köréből nincs sok jelentenivalóm. Csupán annyi, hogy az utóbbi évek e téren észlelt feszültsége 
nem hozott ebben az évben semmi különösebb eseményt. Bárcsak tartós maradna ez a helyzet, 
amely ma különösen kívánatos. 

A református egyházhoz való viszonyunk 
ez évben is a régi volt. 

Az egyházaink között fennálló viszonyból folyó melegséggel köszöntöttem a református 
egyetemes convent tiszteletreméltó világi elnökét, Dókus Ernő egyházkerületi főgondnokot, az I. 
osztályú magyar érdemkereszttel va1^ kitüntetése alkalmából. Ugyanez a melegség áradt abból az 
üdvözlésből is, amellyel D. Geduly Henrik, püspök, elnöktársam, az ő és dr. Zelenka Lajos, egyház-
kerületi felügyelő, vezetése alatt állott küldöttség élén köszöntötte egyetemes egyházunk nevében 
húsz éves püspöki jubileuma alkalmából egyházkerületének díszközgyűlése keretében a református 
egyetemes convent lelkészelnökét, D. dr. Baltazár Dezső püspököt, akit az I. osztályú magyar érdem-
kereszttel való kitüntetése alkalmából rokonérzéssel üdvözöltem. D. dr. Ravasz László, püspök, püspöki 
működésének 10. évfordulója örömmel megragadott alkalmat szolgáltatott arra, hogy őt meleg 
üdvözletünkkel felkeressem. Indítványozom, hogy az egyetemes közgyűlés a maga részéről is újitsa 
meg ez üdvözléseket. 

A református egyetemes conventnek tolmácsoltam egyetemes egyházunk fájdalmas rész-
vétét Dóczi Imre, egyetemes tanügyi bizottsági elnök, elhalálozása felett. 

Darányi Ignácnak, a református testvéregyház jobb hazába tért főgondnokának, Budapesten 
szobrot emelt a hála és kegyelet. Ennek leleplezésén, magam Németországban időzvén, dr. Zelenka 
Lajos, egyházkerületi felügyelő és D. D. Raffay Sándor, püspök, voltak szívesek egy általuk vezetett 
küldöttséggel egyházunkat képviselni és a szoborra koszorút helyezni. 

Zwingli Ulrich halálának négyszázados évfordulóján egyházunk kegyelettel áldozott a hit-
hős emlékének. D. dr. Baltazár Dezső, püspök, húszéves szolgálati jubileumán eljárt küldöttségünk 
megjelent az Országos Református Presbyteri Szövetség által a debreceni kollégium falába elhelye-
zett Zwingli-emléktábla leleplezésén, én pedig résztvettem a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
hittudományi szakosztályának Zwingli-emlékünnepén. 

A hazai református testvéregyháznak volt ez évben két nagy jubiláris ünnepe: a pápai és 
a sárospataki főiskolák fennállásának négyszázados évfordulója. Pápán, a Magyarország kormány-
zójának jelenlétében lefolyt ünnepségeken én is résztvettem és üdvözlőbeszédet mondtam. Sáros-
patakon pedig, magam a megjelenésben saját egyházunkon belüli hivatalos elfoglaltság által aka-
dályozva lévén, felkérésemre dr. Dómján Elek, esperes, egyetemes számvevőszéki elnök, képviselte 
egyházunkat. 
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2 A budapesti Baár-Madas leánylyceum és nevelőintézet székházának felavatásán távollétem-
ben dr. Zelenka Lajos, egyházkerületi felügyelő, volt szíves az egyetemes egyház képviseletét 
ellátni. 

Többrendbeli iratváltás is folyt ez évben is a református egyetemes convent és közöttünk. 
Megküldöttem a conventnek a javadalmas egyházi tisztviselők házasságkötése ügyében a 

mult évi egyetemes közgyűlés megalkotta szabályrendeletet. A convent örömmel állapította meg, 
hogy a szabályrendeletben az egyházaink közötti testvéri viszony teljes mértékben érvényesül és 
intézkedett a szabályrendelet egész terjedelmében való közzététele iránt. Én viszont közöltem az 
egyházkerületek püspökeivel és közzététettem az egyházi sajtóban a reformátusoknál ebben a vonat-
kozásban fennálló régi és újabb jogállapot ismertetését. 

A convent átiratunkból örömmel vette tud omásul, hogy az egyházi jelzőnek cégek nevében 
való használata tárgyában a mult évi egyetemes közgyűlés vonatkozó jegyzőkönyvi pontjában kör-
vonalazott intézkedéseket tettük és közli, hogy maga is hasonló eljárást követ. 

Az 1930. évi egyetemes közgyűlésnek sérelmi ügyekben hozzá intézett megkeresésére az 
egyetemes convent megbízta az elnökséget, hogy azokban a protestáns közös bizottság határozatá-
nak figyelembevételével járjon el. 

A komádii vitás ügyben a református egy etemes convent megkeresésével kapcsolatban D. 
Geduly Henrik, püspök, a tényállásról személyes tájékozódást szerzett a helyszínen. Ott végzett 
vizsgálódásainak eredményei írásban közöltettek a conventtel. Remélhető, hogy a testvériség szelleme 
ezt a kérdést is nyugvópontra juttatja. 

A protestáns közös bizottság 
egyízben tartott ülést. 

Az 1848. évi XX. törvénycikk végrehajtása ügyével kapcsolatban — figyelemmel a mult 
évi egyetemes közgyűlés megkeresésére is — határozatot hozott. Ugyancsak az egyetemes közgyű-
lés megkeresése alapján felírt a kormányhoz a lelkészek javadalom-ügyében és az önálló hitok-
tatók helyzetének javítása érdekében. Határozott az egyetemes közgyűlés átirata alapján a protes-
táns egyházakat ért támadások és az 1868. évi LIII. törvénycikk 10. §-a teljes érvényének törvény-
hozási úton leendő visszaállítása tárgyában. Az önkormányzati testületek háztartásának rendezé-
séről szóló törvényjavaslat sérelmes rendelkezései; valamint a segédtanítói állásokra vonatkozó, vég-
rehajtási utasítás kérdésében felterjesztéssel élt. 

A m. kir. honvédség protestáns egyházi szervezetének 

főgondnoka, Horváth László, tábornok, május hó 1-ével nyugalomba vonulván, a három éves ciklus 
még hátralevő részére, a folyó év december hó 31-éig terjedő időre, Kéler Ödön, tábornok, nevez-
tetett ki. 

A Bethlen Gábor-Szövetség 

újjászerveződött és elnöki tisztét dr. Pesthy Pál egyházkerületi felügyelőre ruházta, akinek bölcs és 
tapintatos vezetése mellett a Szövetség munkája örvendetes irányban halad és már is szép eredmé-
nyeket mutat fel. 

A külföldi ö s szeköt t e t é sek 

ügyére térve át, elsősorban is nagy fájdalommal kell megemlékeznem 

D. dr. Sőderblom Náthán, uppsalai érsek, 
elhunytáról. 

E nagy férf iú halála pótolhatatlan veszteség az ökumenikus mozgalmakra és főképen az 
evangélikus egyházra nézve, amelynek egyik legkiválóbb szelleme, legjellegzetesebb egyénisége volt. 
Személyisége révén vezetőszerep jutott egyházunknak a keresztyén világmozgalmakban. Éles tekin-
tete felismerte a feladatokat, amelyek a keiesztyén egyházakra várnak, ha a reájuk bízott drága 
kincset az emberiség közkincsévé akarják tenni és megmenteni jövendők számára. Prófétalelke 
fel tudta rázni a szunnyadókat és megnyerte azokat ezen feladatok számára. Apostoli buzgalma nem 
engedett neki nyugtot, szüntelenül fáradott a keresztyén egység reménységének megvalósításán. 

Mi nemcsak ezért áldjuk emlékezetét, de azért is, mert egyházunknak és nemzetünknek 
melegszívű barátja volt. Amikor e lezáródó munkaév folyamán a Nobel-díjjal való kitüntetése alkal-
mából üdvözlő irattal felkerestem, válaszában kiemelte hazai egyházunk heroikus történelmét és 
elismerő szavakkal áldozott annak a missziónak, amelyet egyházunk a magyar nemzet körében 
betölt. Az 1933. esztendőre kilátásba helyezte látogatását. Legyen áldott emlékezete, és éljen szí-
vünkben a remény, hogy az örökkévalóságban lesz vele találkozásunk. 

Részvétünket fejeztem ki elhunyta felett a svéd egyházzal és a gyászoló családdal szemben. 
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ravatalára pedig a stockholmi követség szíves közvetítésével piros, fehér, zöld virágokból és levelekből 
font, nemzetiszínű szalagos koszorút helyeztettem. 

A lutheránus világgal 

ez évben is ápoltuk az összeköttetést. 
A Lutheránus Világgyűlés Végrehajtó-Bizottságának elnökével, D. dr. Morehead professzor-

ral, állandó írásbeli érintkezést tartottam fenn Betegségében jókívánatainkat tolmácsoltam neki 
és a dán király részéről a Dannebrog rend lovagjává való kinevezésének alkalmát is felhasz-
náltam meleg üdvözletünk kifejezésére. A délamerikai diaszpóra, az amerikai magyar evangélikus 
egyházközségek, amerikai lutheránus szemináriumokba felvett i f jú lelkészeink és az amerikai be-
vándorló misszió ügyében többször váltottam iratot vele, amelyekről jelentésem megfelelő helyein 
számolok be. 

Itt kíván megemlítést, hogy az északamerikai keresztyén ifjúsági világkongresszuson 
egyetemes egyházunk anyagi támogatásával résztvett Németh Gyula, szekszárdi lelkész, felkéré-
semre látogatást tett D. dr. Knubel és D. dr. Morehead elnököknél, valamint az amerikai luthera-
nizmus több más vezetőemberénél is azonkívül, hogy csaknem kivétel nélkül végiglátogatta az 
északamerikai magyar egyházközségeket, mindenütt prédikálva és előadásokat tartva, útjának 
értékes tapasztalatairól kimerítő jelentésben számolt be. Reményem szerint javaslatai alka]masak 
arra, hogy útjának jövőre kiható jelentőséget biztosítsanak. 

Az Általános Lutheri Evangélikus Konferencia egyházunk részéről k é p v i s e l benevezését 
kérte szűkebb bizottságába. D. D. Raffay Sándor, püspök, neveztetett be, aki abban személy szerint 
már régebben tagsággal bír. 

D. Reu dubuque-i professzornak, aki az ágostai hitvallásról nagyértékű kötetet írt, ren-
delkezésére bocsátottam a mi idevonatkozó adatainkat és örömmel látom, hogy nekem is megkül-
dött müvében ezeket az adatokat kimerítően felhasználta. 

Északi testvéreink közül dr. Jörgensen A^réddal, a Lutheránus Világgyűlés Végrehajtó-
Bizottságának tagjával, volt szívélyes levélbeli érintkezésem a magyar háborús emlékéremmel való 
kitüntetése alkalmából. Továbbá Rőwde P. M., norvég gyáros, oslói magyar főkonzullal érintkeztem 
levélben és budapesti tartózkodása alkalmából személyesen is, tiszteletére estélyt adva. Rőwde, 
főkonzul, rendkívüli érdeklődést tanúsít hazánkkal és egyházunkkal szemben. Kivá'ó hazánkfia és 
hittestvérünk, a stockholmi magyar követség sajtóattaséja, dr. Leffler Béla, dán kitüntetésben 
részesült, amelynek alkalmából üdvözlő iratot intéztem hozzá. Körünkben járt a svéd testvérek 
nagynevű történésze, D. Holmquist Hjalmar, lundi professzor, a lelkes magyarbarát, akivel igye-
keztem megéreztetni egyházunk nagyrabecsülését és testvéri szeretetét. A rigai dóm körül kifejlő-
dött bonyodalmak kérdésében, belekapcsolódva a protestáns világ megmozdulásába, átiratot intéz-
tem D. írbe és D. Pölhau lettországi püspökökhöz. 

A külföldi összeköttetések terén az elmúlt évnek számomra legemlékezetesebb eseménye, 
amelyre Isten iránt való bensőséges hálával gondolok, 

németországi utam, 

amellyel hivatalosan viszonoztam a Német Evang Egyház-Szövetségnél D. dr. Kapler Hermannak, 
a porosz Egyházi Főtanács és a Német Evangélikus Egyházi Bizottság elnökének, az 1929. évi 
egyetemes közgyűlés alkalmából nálunk tett, hivatalos látogatását. Látogatásának viszonzására 
szíves volt engem, amint már tavalyi jelentésemben is említettem, az ágostai hitvallás 400 éves 
jubileumi ünnepségei alkalmából a Német Evang. Egyházszövetség nevében Augsburgban élőszóval 
meghívni. Ezt a meghívást írásban is megismételte, mikor a német-magyar sorsközösségről a 
Deutsche Allgemeine Zeitungban közzétett cikkemet olvasta. Látogatásom gazdag programmját ő 
dolgoztatta ki. Három napot töltöttem Berlinben, másfelet Wittenbergben, egy nap Erfurtra, egy 
pedig Eisenach-Wartburgra jutott. Utam hivatalos része május 6—13-ig tartott. 

Berlinben megérkezésem estéjén D. dr. Kapler Hermann, elnök, estélyt adott, amelyre 
hivatalos volt a német birodalmi egyházi és állami élet sok vezetőférfia. A vendéglátó rendkívül 
meleghangú üdvözlőbeszédben köszöntött, amelyre hasonló szellemben válaszoltam. Másnap a hiva-
talos egyház és az egyháztársadalmi szervezetek vezetőinek bevonásával zárt konferenciát tartot-
tunk. Ennek keretében D. dr. Burghardt, generalszuperintendens, megnyitó beszéde után D. dr. 
Rendtorff Ferenc, a Gusztáv Adolf Egylet elnöke, üdvözölt, majd egyházunk államjogi helyzetéről 
és alkotmányáról hosszabb előadást tartottam, amely után kisérőm, Kuthy Dezső, egyetemes 
főtitkár, egyéb vonatkozásokban tájékoztatta a konferenciát egyházunk helyzetéről. Végül három 
német megbízott rövid előadásban megrajzolta az ő helyzetüket. 

Ezt követőleg részem volt abban a rendkívüli kitüntetésben, hogy a Német Birodalom 
elnöke, Hindenburg, tábornagy, legmagasabb kihallgatáson fogadott és üdvözletét küldte általam 
Magyarország Kormányzója Őfőméltóságának. 

% 
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A birodalmi kancellár és több német birodalmi és porosz államminiszter is kihallgatással 
tüntetett ki, a külügyminisztérium kultúrosztályának vezetője pedig ebéden fogadott. 

Meglátogattam a berlini egyetem magyar intézetét és a magyar collegiumot, amely tea 
keretében adott alkalmat az érdekelteknek újabb együttlétre. 

A berlini magyar követ, Kánia Kálmán, meghatalmazott miniszter, estebéden látta vendé 
gül a német egyházi és állami élet több vezető képviselőjét. 

A belső Berlin generalszuperintendense, D. Carow, ebéden hozott össze a berlini helyi 
egyházi élet képviselőivel. Majd arra is alkalmat nyertem, hogy a Nicolai-templomban nagy, nyilvá-
nos ünnepélyen, ahol D. Haendler és D. Carow, generalszuperintendensek, üdvözöltek, a berlini 
egyházközségek hivatalos képviselete és nagyszámú hívősereg jelenlétében szólhattam hazánk és 
egyházunkról. Mivel birodalmi hősi emlékmű nem volt, e templom hősi emléktáblájára helyeztem 
el magyar feliratú, nemzetiszínű szalagos babérkoszorút, jelképileg a német hősi halottak emlékére. 

Nagy lelki gazdagodást jelentett számomra a belmissziói intézmények megtekintése, amelyek 
közül főkép a Bethania Központi Diakonissza-házat és a spandaui Johannesstiftet emelem ki. 

Szívélyes érintkezésem volt Berlinben mindazoknak az ott székelő, protestáns világszerve-
zeteknek vezetőivel is, amelyekkel egyházunk összeköttetésben áll. Különösen jólesett, hogy dr. 
Wollmer Lars, lundi dómprédikátor, nemzetünk és egyházunk lelkes barátja, látogatásom alkal-
mára külön leutazott Berlinbe és az egész programmnak résztvevője volt. 

A Német Evangélikus Egyházi Bizottság elnöke hivatalos kísérőket rendelt ki mellém, akik 
felváltva egész további utamon velem voltak. 

Tevábbi utam első állomása Wittenberg volt. A városi templomban ünnepi istentiszteletet 
tartottak, amelyen Kuthy Dezső volt a prédikátor. A vártemplomban D. Schöttler, magdeburgi 
generalszuperintendens, üdvözölt azon a kegyeletes ünnepélyen, amelynek keretében megkoszorúz-
tam Luther sírját. A babérkoszorú nemzetiszínű szalagja magyar feliratot viselt. Wittenberg város 
tanácsa ünnepélyesen fogadott a városházán és ebéden látott vendégül. A város egyházi intézmé-
nyeinek és történelmi emlékeinek megtekintése egészítette ki a tartalmas programmot, amelyet D. 
Meichssner, wittenbergi szuperintendens, vendéglátó házánál vacsora fejezett be. Ezen az egykor 
Bugenhagen lakta, ősi parochián magyar zászlót lengetett a szél. 

Wittenberggel való történelmi viszonyunk ápolásának egyik kegyeletes megnyilvánulása 
részünkről, hogy évről-évre úrvacsorai bort küldünk Wittenbergbe, ami ezidén is megtörtént. Ezt 
a wittenbergiek erkölcsi szempontból igen nagyra értékelik. A Luther-múzeum igazgatójának kéré-
sére D. Payr Sándor, professzor, „Luther és a magyarok" című, kitűnő füzetét herceg Hohenlohe 
Károly Egon jeles fordításában rendelkezésre bocsátottam. Ez szolgáltat az igazgatónak, lie. Thulin-
nak, indítást arra, hogy a múzeum keretében ilyen cím alatt külön gyűjtemény-csoportot létesítsen. 

Erfurtban megkoszorúztam a Luther-szobrot. Az ünnepélyt a currende éneke keretezte. A 
Luther-emlékhelyek és a belmissziói intézmények megtekintése után tömegesen látogatott ünnepi 
összejövetel volt a Luther-templomban, amelyen a magyar nemzet és a magyar evangélikus egy-
ház múltjáról, jelenéről és jövendőjének reménységéről hosszabb előadásban szóltam. Erfurtban is 
alkalmam nyílott az egyház és a város vezetőinek részéről a megbecsülés és hitrokoni szeretet jeleit 
tapasztalnom. 

Eisenachban a thüringiai lutheránus országos egyház vezetőinek szíves figyelme vett körül 
és segített minél gazdagabb tartalommal tölteni ki ottlétem idejét. A Wartburg kapitánya nagy 
előzékenységgel mutatta meg személyesen a helyeket, amelyek Luther és Árpádházi Erzsébet emlé-
kével kapcsolatosak. A Wartburgban a currende énekelt, a Luther-szobor megkoszorúzása pedig 
katonazenekar szolgáltatta térzenével volt egybekötve .Itt is, mint Erfurtban, a magyar nemzetiszín 
díszlett a szoborra helyezett babérkoszorún. 

Egész németországi utamon mindenütt messzemenő jóindulatot és érdeklődést tapasztal-
tam egyházunkkal és nemzetünkkel szemben. A felszólalók mindenütt keresték és megtalálták a 
magyar vonatkozásokat. Azt a benyomást hoztam magammal, hogy a németek a magyarnak, a német 
evangélikusok nekünk magyar evangélikusoknak, olyan barátaink akikre építhetünk. Természe-
tesen én is igyekeztem minden kínálkozó alkalmat megragadni, hogy a magunk rokonszenvét 
kifejezésre juttassam, ami hálás fogadtatásra talált. Meggyőződésem, hogy utam jó szolgála-
tokat tett a német-magyar kapcsolatok ügyének. Ezen túlmenően abban állt a németek megítélése 
szerint utam jelentősége, hogy ezzel vált befejezetté két ország hivatalos egyháza vezetőinek egy-
mással való hivatalos látogatás váltása. 

Hogy személy szerint is sok tapasztalattal, emlékkel, egész életre szóló élménnyel lettem 
gazdagabb, hálás érzelmeket kelt bennem a német evangélikus egyházak első vezetőférfiával, D. dr. 
Kapler Hermann elnökkel és mindazokkal szemben akik odakünt németországi tartózkodásom elő-
készítésén és lebonyolításán fáradoztak. 

Kapler, elnök, részéről nemzetünk és egyházunk iránt mindenkor nagy megértés és rokon-
szenv nyilvánul meg. Ezért őszinte örömmel töltött el, hogy a Kormányzó Úr őfőméltósága, akinek 
utamról jelentést tettem, legmagasabb aláírással ellátott fényképét adományozta a jeles férfiúnak, 
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akit Budapesten létekor legmagasabb kihallgatáson méltóztatott fogadni. A fénykép adományozása 3. 
közöttünk ismét szívélyes hangú iratváltásra szolgált alkalmul. 

A német testvérek meleg érdeklődésének bizonysága, hogy a Kormányzó Űr őfőméltósága 
által kitüntetett Schmidt Márton, Hold-utcai lelkész, távozása következtében megüresedett helyre 
kerülő lelkészt a magyar nyelv intenzív tanulására és a Németország és Magyarország közötti kul-
túr- és szellemtörténeti kapcsolatok terén való közremunkálásra kötelezik. Megbízzák a fon-
tosabb források felvételével és német nyelven való publikálásával, hogy a fennálló érzelmi közös-
séget reális ismeret és megismerés mélyítse. Ennek a gondolatnak kitermelője D. Heckel Tivadar, 
konzisztóriumi főtanácsos, aki szívesen késznek nyilatkozott, hogy a Német Evangélikus Egyházi 
Bizottság elnökének hozzájárulásával a jövő tanév elején néhány előadást tart fakultásunkon, amely-
nek kara őt erre meghívja. 

Az sem maradhat említetlentil, hogy a Német Evangélikus Egyházi Bizottság, tudomást 
szerezve a hitvallási iratok kiadása ügyében meghozott, a súlyos gazdasági viszonyok közepett ezidő-
szerint — sajnos — keresztülvihetetlennek bizonyult, mult évi, egyetemes közgyűlési határozatról, 
felajánlotta arra irányuló készségét, hogy velünk tárgyalásokba bocsátkozzék és messzemenő köny-
nyítéseket tegyen abban az irányban, hogy hitvallási iratainknak az ágostai hitvallás négyszázados 
jubileumára általa a modern tudomány minden eszközének igénybevételével előállított kiadását 
vehessük a mi tervbevett kiadásunk alapjául. 

A német egyházakat nagy veszteség érte D. Lang, konzisztóriumi főtanácsos, halálával, 
amellyel kapcsolatban — figyelemmel vele fennállott, szívélyes összeköttetésünkre — biztosítottam 
a gyászoló közületeket és a családot őszinte együttérzésünkről. 

A német kapcsolatokkal összefüggésben kíván megemlítést, hogy a Misszióegyesület kép-
viseletében a lipcsei misszió gyűlésein Németh Károly, egyházi elnök, a Gusztáv Adolf-Egylet osna-
brücki főülésén pedig Ziermann Lajos, a gyámintézet egyházi elnöke, vett részt. Mindkettőjüknek 
útját egyetemes egyházi hozzájárulás biztosításával támogattam. 

A Gusztáv Adolf-Egylet az általános gazdasági válság következtében szintén felette nehéz 
helyzetbe jutott, miért is ezidén az utóbbi években nyújtott 6.000 birodalmi márka helyett csak 2.000 
márkát tudott juttatni nekünk. 

A protestáns világmozgalmak 

sorából a Nemzetközi Belmissziói és Diakóniai Egyesülettel kapcsolatban van je'entenivalóm. Alinak 
ügyvezetője, D. Füllkrug Gerhard, a folyó év elején pár napos időközben kétízben is körünkben 
járt. A második alkalommal, mint a kérdés világszerte ismert és elismert szakértője, az öngyilkos-
ságról előadást tartott, amelyre meghívtam egyházunk és a református testvéregyház illetékes ténye-
zőin kívül az öngyilkosság kérdésével foglalkozó hatóságok és egyesületek képviselőit is. A Szövet-
ség választmányának szeptember havára tervezett, gmundeni konferenciája a közbejött gazdasági 
nehézségek miatt elmaradt. A Szövetség általános belmissziói és külön népmissziói jelentése számára 
adatokat küldettem és biztosítottam részünkről szakemberek közreműködését a Szövetség egységes 
szociálethikai és szociálpolitikai, családvédelmi programmjának megállapításában és keresztülvite-
lében. Folyamatban van egyházunk belmissziói életéből képek gyűjtése a Szövetség által létesítendő 
nemzetközi belmissziói képgyűjtemény számára. 

Az Evangélikus Egyházi Segélyakciók Európai Központjának ügyvezetője, dr. Keller Adolf, 
professzor, ez évben hazánkban járt és előadást tartott. Azon én is résztvettem. A központ által 
nyújtott ösztöndíjakról jelentésem más helyén számolok be. 

Az ökumenikus mozgalmak 

közül három tartott gyűlést ebben az évben. 
A Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszövetsége — amelynek magyar osztálya is tovább 

folytatta működését — Gambridgeben gyűlésezett, a Hit és Szervezet világmozgalmának nagy vá-
lasztmánya pedig High-Leigh-ben. Mindkét helven D. űr. Prőhle Károly, professzor, jelent meg 
egyházunk képviseletében. High-Leighben hosszabb felszólalásban javasolta a legközelebbi világ-
gyűlés egész programmjának krisztocentrikus világításba helyezését. Egy lépéssel sikerült előbbre 
vinnie annak a tervének megvalósítását is, hogy ennek a világmozgalomnak kebelében az evan-
gélikusok egységbe tömörüljenek és így segítsék abban érvényesülni az evangéliumi gondolatot. 
Ennek a két útnak költségei csak részben terhelték egyházunkat. Az egyházi pénzügyek edinburgi, 
nemzetközi konferenciájára pénzügyi akadályok miatt, sajnos, nem sikerült képviselőt küldenünk. 

Általában meg kell állapítanom, hogy, bár, amint a felsoroltakból kitűnik, külföldi összeköt-
tetéseink terén sok történt, több alkalommal megjelentek képviselőink olyan helyeken, ahol az ügy-
nek és egyházunknak jó szolgálatokat tehettek, ezen a téren még sokkal többet tehetnénk, ha volna 
megfelelő anyagi fedezetünk, ú g y vélem, ha megcsinálnók a tényleges kiadások és az elért erkölcsi 
eredmények mérlegét, az erősen az utóbbiak javára billenne. A költségeket állandóan igyekszem 
egyházon kívüli forrásból biztosítani. 
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g A Vasárnapi Iskolák Szövetségének budapesti kongresszusán D. Kapi Béla, püspök, volt 
szíves az egyetemes egyházat képviselni és üdvözlőbeszédet mondani, míg a budapesti skót misszió 
90 éves jubileumán D. D. Raffay Sándor, püspök, vett részt és szólalt fel egyházunk képviseletében. 

Az elszakított területeken 

alakult egyházak közül a jugoszláviai német egyházzal volt a lefolyt évben érintkezésünk. Ebbe a 
magyar és a vend egyházközségek is beletartoznak. Ez az egyház ez év szeptemberében iktatta be 
első püspökét, dr. Popp Fülöpöt, elnök hársával együtt hivatalába Zágrábban, ünnepi keretek 
között. A szívélyes meghívásra az egyetemes egyház képviseletét felkérésemre D. Kapi Béla, püspö1-, 
látta el. Popp, püspök, rokonszenves hangú iratban mondott képviseltetésünkért köszönetet. 

Egyházunk belső élete 
vázolásának élére teszem 

közvetlen munkatársaim üdvözlését. 

Igen tisztelt elnöktársam, D. Geduly Henrik, püspök, ebben az esztendőben jutott el püspöki 
szolgálatának 20. évfordulójához. A kiegyen1 ítésre törekvő egyházpolitika, amely egyetemes egyházi 
munkáját jellemzi, valamint a megértő szellem, amelyet közegvházi törekvéseimmel és velem szem-
ben mindenkor tanúsított, arra indított, hogy őt jubileuma alkalmából az egyetemes egyház és a 
magam nevében meleghangú táviratban köszöntsem. Ezt az üdvözlést most megismételve, kérem 
személyére Isten áldását. D. D. Raffay Sándor, püspök, 40 éves lelkészi jubileumát ünnepelte a 
bányai egyházkerület közgyűlése keretében, üdvözöltem őt, kiemelve azon szolgálatait, amelyekkel, 
mint lelkész, gazdagította egyházunkat. Ezúttal is köszöntöm őt, Isten legjobb áldásait kivánva. Dr. 
Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelőt abból az alkalomból kerestem fel üdvözletemmel, 
hogy a II. fizetési osztály címével és jellegével ruháztatott fel. Válaszában biztosított afelől, hogy, az 
államtitkári tisztségtől megválván,, annál nagyobb odaadással kíván belekapcsolódni egyházunk 
életébe. Ez alkalommal is kifejezem vele szemben benső áldáskívánataimat. 

Dr. báró Felitizsch Berthold egyetemes gyámintézeti világi elnököt a gyámintézet bizalma 
a lejárt ciklus után ismét elnöki székébe ültette. További, eredményes munkálkodást kívánva neki, 
bizalommal és szeretettel üdvözlöm őt. Dr. Zsigmondy Dezső egyetemes számvevőszéki elnököt a 
polgári életben teljesített, kiváló szolgálataiért a Kormányzó ú r őfőméltósága m. kir. kormánvfő-
tanácsossá nevezte ki. ő t is melegen üdvözöltem, amit itt most újból megteszek. Dr. Dómján Elek 
egyetemes számvevőszéki egyházi elnököt pedig abból az örvendetes alkalomból köszöntöttem, hogy 
az egyik szolgálati útján őt környezett, halálos v aszedelemből szerencsésen megmenekült. Fogadja 
erről a helyről is örömteljes üdvözletemet. 

Bendl Henrik, az egyetemes egyház pénztárosa, egy emberéleten át buzgón, odaadással 
teljesített szolgálat után nyugalomba vonul. Nagy hozzáértéssel és a legvá ]ságosabb időkben is nyu-
godt, higgadt megfontoltsággal végezte nehéz hivatását és ezzel teljes mértékben kiérdemelte az 
egyetemes egyház hálás elismerését. Amikor őt az egyetemes közgyűlés színe előtt, annak nevében 
üdvözlöm, szívből kívánom, tegye az Isten kegyelme pihenésének esztendeit gazdagon megáldottá. 

A zsinatelőkészítés 

ügyében a bizottság tesz jelentést, amelynek alapján a közgyűlés lesz hivatott az ügy további sorsá-
ról érdemlegesen dönteni. 

Az egyetemes törvényszék 

egy ízben tartott ülést, mégpedig 1930. november 22-én. A pápai lelkészválasztás peres ügyében az 
I. fokú törvényszék ítéletét helybenhagyó II. fokú ítéletet helyben hagyta, dr. Varsánvi Mátvás, 
budai lelkész, fegyelmi ügyében előterjesztett bíróküldési kérelem alapján az ügy I. fokú elbírá-
lására a győri egyházmegyei, II. fokú elbírálására pedig a dunántúli egyházkerületi törvényszéket 
delegálta. 

Itt tartozom megemlíteni, hogy Szimonidesz Lajos, volt nagybörzsönyi lelkész, akit az 
egyetemes törvényszék 1922. évi október hó 13.-Í ülésében meghozott ítéletével az E. A. 326. §. d. 
pontjában foglalt büntetéssel sújtott, perújítással élt, amelynek során a dunáninneni egyházkerület 
törvényszéke őt az ellene emelt vád és következményei alól jogerősen felmentette. A dunáninneni 
egyházkerület törvényszékének ítélete az 1.267 pengőt kitevő költségekben az egyetemes egyház 
pénztárát marasztalta el. Miután azonban az egyetemes egyház az alapeljárást sem hivatalból, sem 
mint panaszos, nem kezdeményezte, az egyetemes egyház pénztárának a költségekben való marasz-
talása jogalap híján való és ellenkezik az E. A. 384. §-ával. Az E. A. 156. §-a tisztemet akként 
írja körül, hogy egyrészt az egyetemes egyháznak, mint közjogi testületnek, kormányzója, más-
részt az egyetemes egyháznak, mint vagyonjogi alanynak, képviselője vagyok. Arra való tekintettel, 
hogy az E. A. és egyéb jogszabályok erre a feladatra más szervet nem jelölnek meg, utóbbi minősé-
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gemben megfellebbeztem a szóbanforgó íté'etnek a költségekben az egyetemes egyházat marasz ta l 
részét a fejérkomáromi egyházmegye törvényszékénél. Szimonidesz Lajos, volt nagy börzsönyi lelkész, 
pedig az ítélet végrehajtása iránt nyújtott kérelmet, amelyet mind a fejérkomáromi egyházmegyei, 
mind a dunáninneni egyházkerületi törvényszék elnnöksége elutasított. Az érdekeltnek hozzám beadott 
kérése alapján végzést hoztam ,amelyben a két alsóbbfokú törvényszék elnökségének végzését rszben 
megváltoztatva, elrendeltem a perújítási íté]etnek az érdekeltekkel való közlését és az alapeljárás 
során a panaszos terhére megállapított és általa 13rótt perköltség visszatérítését. Kérelmének anyagi 
igényeket támasztó részével, valamint azzal a kérésével, hogy a végrehajtás során á lapíttassék meg 
a nagybörzsönyi lelkészi állás megüresedése esetére arra való igényének feléledése, a kérvényezőt 
elutasítottam. Bár ez a nyugdíjintézeti jelentés keretébe tartozik, ebben az összefüggésben is rámu-
tatok arra, hogy a dunáninneni egyházkerület püspöke előterjesztéssel élt a nyugdíj intézeti bizott 
sághoz, kérve Szimonidesz Lajosnak a nyugdíj intézeti szabályrendelet 11. §. 5. pontjában foglaltak 
alapján közegyházi érdekből való nyugdíjazását. A nyugdíj intézeti bizottság az előterjesztésnek 
indokainál fogvá helyt adott és a nyugdíjazást foganatosította, kifejezetten addig az időpontig, 
amíg nem sikerül az érdekeltnek nyugdíjintézeti t igsággal egybekötött állásban újból elhe'yezkednie. 

Bizottságok munkája. 
Mivel a többi bizottság munkájáról külön jelentést ad, csak annak megemlítésére szorít-

kozom, hogy a lelkészválasztási szabályrendelet-tervezet ügyében kiküldött bizottság két ízben 
ülésezett, a jog- és pénzügyi bizottság Budapesten élő tagjait pedig a pénztárosi állás megüresedé-
sével kapcsolatban egy alkalommal értekez^tre hívtam egybe. 

A mult évi egyetemes közgyűlés által megalakított sajtó- és irodalom-ügyi bizottsíg elnö-
kévé D. Kapi Béla püspököt kértem fel, aki a felkérésnek eleget tett. A nemzetközi keresztyén 
sajtóbizottság, a mi bizottságunk megalakulásáról értesülvén, kapcsolatot keresett azzal. 

Az elnöki intézkedések 
közül említést kívánnak a következők : 

A Luther-Társasággal szerződést kötöttem az Egyetemes Névtár szerkesztése és kiadása 
ügyében, az 1927. évi egyetemes közgyűlés 117. jegyzőkönyvi pontjában foglaltak szem előtt tar-
tásával. A szerződés dr. Kilényi Lóránt bevonásával jött létre. A szerződés szerint, ha a névtár 
1932. december 31-éig meg nem jelennék, az egyatemes egyház szabad kezet kap. A névtár adat 
gyüjtőívei kibocsáttattak. 

Néhai Weil Karola, férjezett Blaskovics Árpádné a Protestáns Országos Árvaegylet javára 
végrendelkezett mezőtúri ingatlanokat illetőleg. A végrendelet azt a rendelkezést tarta^azza , hogy 
amennyiben az Egylet feloszlanék, az alapítványi vagyont az egyetemes egyház vegye át és fordítsa 
azt jótékony célokra, elsősorban árvák javára. Az alapítólevelet az egyetemes egyház nevében alá-
írtam. 

A szlovenszkói egyetemes püspök egyetemes közgyűlésük nevében átiratot intézett hozzánk, 
kérve, bocsátkoznánk velük barátságos eszmecserébe a Trianon előtti egyetemes egyházi vagyon 
kérdésében. Felkérésemre dr. Rásó Lajos, egyetemes ügyész, pozsonyi útjának alkalmát ilyen 
eszmecserére felhasználta. Azóta megkaptuk Faj nor Dusán egyetemes püspöktől az ő elgondolásuk 
szerinti kimutatásokat. E kérdéssel mai közgyűlésünk foglalkozik. 

Herceg Hohenlohe Károly Egon kérelenmel fordult hozzám, hogy a szerkesztésében meg-
jelentetni szándékolt Magyar Protestáns Almanach számára engedélyezzem a protestáns jelzőt. Az 
engedélyt az egyházkerületi előkelőségek hozzájáruló nyilatkozata után elnöktársammal egyetértés-
ben megadtam. r=r vy, > 

Tudomásul vettem, hogy a püspöki kar megállapodása szerint a segédlelkészi congrua 
felhasználása tárgyában egyértelműen kíván eljárni. Intézkedtem, hogy a segédlelkészi congrua a 
folyó év január 1-től kezdődőleg a püspöki kar magbízottjának, D. Geduly Henrik, püspök, elnök-
társamnak, kezeihez utaltassék át. 

A bányai egyházkerület elnökségének kérelmére az egyházkerületnek az aszódi reálgimná-
zium építkezésére 6%-os kamattal 20.000 pengő előleget nyújtottam oly módon, hogy arra az egy-
házkerület 1932. évi I. és II. félévi államsegélye vissza fog tartatni az összeg és kamatai erejéig. 

Bendl Henrik, pénztáros, az év derekán nyugdíjba vonult és megvált a Deák-téri testvér-
egyházak pénztári hivatalának vezetésétől. Helyét ebben a minőségben Szelényi Gyula, egyetemes 
ellenőr, foglalta el. Felkértem Bendl Henrik pénztárost, hogy az egyetemes egyház pénztárosi tisztét 
folytatólagosan lássa el, hogy pénzkezelésünkben zökkenés ne álljon be, és a továbbiakra nézve 
bevárhassuk az egyetemes közgyűlés határozatát. A pénztári hivatal fenntartásához való egyetemes 
egyházi hozzájárulás kérdésében tárgyalásokat folytattam az érdekelt tényezőkkel, szorga^iazva, 
hogy az egyetemes egyház javára megtakarítás legyen biztosítható. A hozzájárulás ügyében az egye-
temes közgyűlés hivatott ma dönteni. 

Néhány évvel -ezelőtt, amint szerencsém volt annak idején bejelenteni, arra való tekintettel, 
hogy az egyházkerületek nem Budapesten székelő püspökei egyetemes egyházi és egyházkerületük-
ben ügyekben gyakran kényszerülnek feljönni a fővárosba és itt napokat tölteni, amely idő alatt 
lakásukon is hivatalos ügyek intézésével foglalatosak, a velük való érintkezés megkönnyítése és 
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3. munkájuk nyugalmának biztosítása céljából a Luther-Otthonnal kapcsolatban püspöki szobákat 
létesítettünk. Sajnos, ennek a jól bevált állapotnak további fenntartását az egyetemes egyház 
anyagi helyzete lehetetlenné teszi. Értesíteni kényszerültem azért az érdekelt egyházkerületek püspö-
keit, hogy a püspöki szobák 1932. évi január hó 31-ével megszűnnek. 

Ugyancsak szükségessé vált az egyetemes egyház nehéz anyagi helyzetében a tisztviselői 
javadalmak leszállítása. 1932. évi január hó 1-től az egyetemes főtitkári javadalom havi 300 
pengőre, a két irodakisasszonyi javadalom fjedig havi 170, illetve 115 pengőre csökken. 

Kegyeletiek. 

A Kormányzó Úr őfőméltósága legfelsőbb kívánságára felkértem az egyházkerületek püs-
pökeit, hogy május hó 2-án, 21 óra 40 perckor amikor Roveretóban a Campana dei Caduti harangjai 
a világháborúban résztvett nemzetek hősi halottainak emlékére megkondulnak, kondíttassák meg a 
magyar hősi halottak emlékére összes templomaink harangjait. A kegyeletnek olyan megnyilatko-
zása ez, amelyet csak lelki megindultsággal vehetünk tudomásul. 

A Luther-Társaság a világháború nagy, magyar, evangélikus költőjének, Gyóni Gézának, 
emlékére emlékünnepélyt rendezett. Azon az egvetemes egyház képviseletében megjelentem. 

A budapesti evangélikus gimnázium volt növendékeinek egyesülete Góbi Imrének, egyete-
mes egyházunk volt levéltárosának, síremléket, Rátz Lászlónak, egyetemes törvényszékünk és tan-
ügyi bizottságunk tagjának, pedig emléktáblát állított. Mind a két kegyeletes vállalkozás költségei-
hez hozzájárulást utalványoztam. A meghívók későn érkezvén, az egyetemes egyháznak Góbi Imre 
síremlékavatásán való képviseletéről — sajnos — már nem gondoskodhattam. Rátz László emlék-
táblájának felavatásán távollétemben dr. Szelényi Aladár, egyetemes főjegyző, képviselte az egye-
temes egyházat. 

A Sántha Károly, költőpap, síremlékére megindított gyűjtés 4.032" 13 pengőt eredménye-
zett. A síremlék, amely Keviczky Hugó szobrásznak, egyházunk buzgó hívének, alkotása, felavatta-
tott. Az avatóbeszédet, mint az elhunyt egyházkerületének püspöke és az egyetemes énekügyi bizott-
ság elnöke, felkérésemre D. Kapi Béla, püspök, végezte, ő volt szíves egyébként a síremlék léte-
sítésének ügyét kézbentartani és befejezésre juttatni. A síremlék-avatás ünnepélyének keretében 
koszorút helyeztem a sírra. Az összes költségek 3.500 pengőt emésztettek fel. A fennmaradt 484T3 
pengőt 500 pengőre kiegészítve, visszafizettem a családnak, amely a költségekhez eredetileg 1.000 
pengővel járult. A család a visszafizetett összegből Sántha Károly volt egyházközségében, Sárszent-
lőrincen, alapítványt létesít, amelynek kamataiban egy szelidlelkü, szorgalmas és jó magaviseletű 
iskolásgyermek fog részesülni. 

A kegyelet cselekedeteinek sorában jelentem, hogy néhai nagyatyám, báró Radvánszky 
Antal, egyetemes felügyelő, Íróasztali csengőjét az egyetemes egyház bizottságainak asztalára he-
lyeztem, megemlékezve arról a bensőséges ragaszkodásról, amellyel a jobb hazába tért lélek egyhá-
zunk iránt viseltetett. •* 

A levéltár és könyvtár 

ügyéről a levéltáros jelentése számol be. Nem hagyhatom azonban ehelyütt említés nélkül, hogv a 
tegnapi est folyamán végbement a „Néhai báróPodmaniczky Géza és hitvese szül. gróf Degenfeld-
Schomberg Berta könyvtárá"-nak ünnepélyes felavatása. A könyvtár átszállítása és rendezése 
körül dr. Scholtz Oszkár, egyetemes levéltáros és könyvtáros, buzgón és eredményesen fáradozott. 
Ehelyütt is kifejezem vele szemben őszinte elismerésemet. 

Az egyetemes levéltár könyvtárát több kötettel gyarapítottam és a Luther-Könyvtár és 
Múzeum részére is juttattam néhány füzetet és több egyházi eseményről készült fényképfelvé-
telt. Az utóbbi részére egyébként özv. báró Podmaniczky Gyuláné is adományozott Ilona nővére 
könyvtárából az egyetemes egyház útján több darabot. Dr. Szlávik Mátyás pedig az egyetemes 
levéltár gyűjteményét gyarapította jeles theológusok fényképeivel. 

A lelkészképzés 
kérdéskomplexuma köréből is van több jelentenivalóm. 

A dékán változás során dr. Deák János, professzor, megvált a dékáni széktől és azt dr. báró 
Podmaniczky Pál, professzor, foglalta el. Mindkettőjükkel szívélyes hangú iratváltásom volt ebből 
az alkalomból. Bizonyosra veszem, hogy, mint a lelépett, úgy a hivatalba lépett dékán működése 
alatt is a legteljesebb lesz a harmónia egyházunk és a fakultás között. 

A fakultás tanszékeinek fenntartásához való egyetemes egyházi hozzájárulás ügyéről, 
amelyre az egyetemes egyházat a fakultás alapítólevele kötelezi, már 1929. évi jelentésemben emlí-
tést tettem. Az akkor közbejött komplikációk miatt az ügy csak ez évben vált végkép rendezhetővé 
a múltra vonatkozólag 1.701*31 pengő lerovásával. 

A fakultást magábafoglaló M. Kir. Erzsébet Tudományegyetemmel rendszeres a kapcso-
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lat. Hivatalba lépő rektorát táviratban köszöntöttem. A filozófiai és jogi fakultás székházának 3. 
felavatása, valamint két elhunyt jeles professzor emlékszobrának leleplezése alkalmából egyetemes 
egyházunk üdvözletét tolmácsoltam. 

Az egyetembe bekapcsolt theológiai fakultás hosszú, évtizedes, jogos törekvéseink vívmánya. 
Annál közvetlenebbül érintett minket, hogy röviddel ezelőtt olyan hírek terjedtek el, mintha az 
általános takarékossági intézkedésekkel kapcsolatban tervbe vétetett volna a M. Kir. Erzsébet Tudo-
mányegyetem megszüntetése. Bár az erre vonatkozó híresztelések időközben elcsendesedtek és nem 
is tartjuk lehetségesnek, hogy annak a Pozsonyból Pécsre átmentett kultúréitéknek, amely össze-
kötő kapocs a csonkaország és az elszakított nyugati országrészek között, megszüntetése komolyan 
szóba jöhetett volna, már a puszta híresztelés is elég ahhoz, hogy hangot adjunk egyházunk azon 
kívánságának, hogy ez az egyetem önmagáért és az evangélikus theológiai fakultás útján egyhá-
zunkkal való kapcsolatáért a paritás elvének érvényben tartása érdekében minden körülmények 
között fenntartassák ! 

A fakultási vizsgálatokon az 1930/31. tanévben D Kapi Béla, püspök, látta el felkérésemre 
az egyetemes egyház képviseletét. Személyesen egy alkalommal vettem részt a fakultás fennállása 
óta a vizsgálatokon, különben a püspököket kértem fel az egyetemes egyház számára biztosított 
képviselet ellátására. Hálásan veszem a püspöki kar azon készségét, amellyel a részemről esetről-
esetre püspökeinkre, mint szaktheológusokra, áthárított és általuk szívesen vállalt feladat arányos 
megosztása érdekében a képviselet sorrendjére vonatkozólag maguk között megállapodtak. Az 1931/ 
32. tanévben D. D. Raffay Sándor püspökre esett volna ez a feladat, ő nem tudván ennek eleget 
tenni, a képviseletet felkérésemre helyette D. Kapi Béla, püspök, vállalta. A vizsgalatokon nyert 
benyomásai hozzám intézett irata szerint tudományos és egyházi szempontból egyaránt kedvezőek. 

A kar ez év áprilisában korunk szellemi válsága címén több napos konferenciát rendezett, 
ezáltal is be akarván kapcsolódni egyházunk életébe és leszűrt tudományos megállapításait gyakor-
latban hasznosítani akarván az egyház javára. Dicsérőleg kell kiemelnem a kar közegyházi érdekű 
tevékenysége egészéből dr. lie. Karner F. Károly, rk. tanár, „A felekezetek Magyarországon a sta-
tisztika megvilágításában" című művét, amely hézagpótló munka. Hogy mint érzik magukat a 
fakultás tanárai állami státusukban is az egyházzal egybeforrottnak, annak jellemző megnyilatkozása, 
hogy dr. lie. Karner F. Károly, rk. tanár, a javadalmas egyházi tisztviselők házasságkötésére vonat-
kozólag megalkotott szabályrendeletre való utalással lojálisán közölte velem házasságkötési szán-
dékát. Dr. Wiczián Dezső, egyetemi előadó, „Luther, mint professzor" címen kiadta jeles doktori 
disszertációját, úgy tudom, hogy ilyen tartalmú mű eddig hiányzott a Luther-irodalomban. 

A fakultás hallgatóinak létszáma a mult tanév nyári szemeszterében 100 volt. A most folyó 
tanévre már 110 hallgató iratkozott be a fakultásra, közülük 40 I. féléves. Nem tudom elhallgatni, 
hogy engem ez a theológus-létszám állandó növekedésével fokozódó aggodalommal tölt el. Mégpedig 
nemcsak azért, mert a tömegtől a minőséget féltem, de azért is, mert lehetetlennek tartom ennyi 
embernek egyházi szolgálatban való elhelyezkedését. Hiszen így néhány év alatt többet termelünk, 
mint lelkészeink és vallástanáraink teljes létszáma. Hová vezet ez? Aggodalmam arra késztetett, hogy 
a kérdést püspökeinkkel írásbeli eszmecsere anyagává tegyem és keressem a helyzeten való segítés 
módozatait. Megvallom, nem jutottunk pozitív eredményhez. Indítványozom, bízza meg az egye-
temes közgyűlés az egyetemes theológiai bizottságot e kérdés tanulmányozásával és kérjen ettől a 
jövő évi egyetemes közgyűlés elé érdemi javaslatot. 

Az államsegély redukciója következtében a theológiai tandíj-vizsgadíj, valamint a lakás-
élelmezési segélyt is megfelelően csökkentenem kellett. A Theologusok Otthonának bizottsága elha-
tározta az élelmezésnek saját üzemben vaió ellátását. Az egyetemes közgyűlés jóváhagyásának 
előfeltételezésével a szemináriumi alapból 5.000 pengő kölcsönt helyeztem kilátásba erre a célra, 
de figyelmeztettem a nehézségekre, amelyekkel egy ilyen vállalkozásnak a mai gazdasági helyzetben 
számolnia kell. Bizonnyal ennek hatása alatt állt el a bizottság a terv kivitelezésétől, legalább is 
erről a kérdésről további jelentést nem kaptam. 

Egy a theológiai fakultásra beiratkozott és az otthonban elhelyezkedett ifjú, f inn lelkész 
eltartásához nehéz helyzetünkben is szükségesnek ítéltem 300 pengő hozzájárulás biztosítását. 

Külföldi ösztöndíjak. 

A tanulmányaikat külföldön folytató theologusok tanulmányi segéllyel és ösztöndíjjal való 
ellátása ügyében a fakultással egyetértésben jártam el. A Gyámintézet egyházi elnökével pedig 
érintkezést tartottam fenn a Gusztáv Adolf-Egylet ösztöndíjaira vonatkozó ajánlásokat illetőleg. 

Az egyetemes egyház engedélyezte külföldi tanulmányi segélyből Viszkok Lajos dorpati 
tanulmányi útjára 300 pengőt kapott, az amerikai hartfordi szemináriumban tanuló Blatniczky 
Jenő 240 pengőt, míg a következők egyenkint 120 pengőt : Urbán Ernő, Fuchs Pál, Nóvák Elek, 
Kiss György, Kósa Pál, Sommer Károly, Lehel Ferenc, Renner István, Szrna János, Pölöskey 
Miklós. 

Az Egyházi Segélyakciók Európai Központja által nyújtott ösztöndíjakból Rusznyák Fe-
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renc és Danhauser Lász1^ egyenként 300, Lehel Ferenc 1.000, Urbán Ernő és Nóvák Elek pedig 
egyenként 500 svájci frankot kapott. Ezeket az ösztöndíjakat a közös protestáns segélyző bizottság-
határozata értelmében az egyetemes egyház eddig egyharmaddal kiegészít«.tt2. Sajnos azonban, ez a 
felmerült pénzügyi nehézségek miatt ezidén nem volt keresztülvihető s nem lesz a jelek szerint a 
közel jövőben sem. A bizottság elnökét megfelelően értesítettem. 

A Gusztáv Adolf-Egylet a folyó tanévre a birtokomban levő értesítés szerint 4 theológu-
sunkat vette fel az ösztöndíjaiban részesülők listájára személyenként 300 márkával. Ezek: Beyer 
Pál, Sommer Károly, Fuchs Pál és Kósa Pál. Ezen ösztöndíjak odaítélésénél a Gusztáv Adolf-Egylet 
elsősorban a német nyelvtudásra volt tekintettel. 

Külföldi magyar ösztöndíjaink közül a halle-wittenbergi ügye felértékelés köve tkez té in 
szerencsésen végződött. A mult tanév nyári félévében Lukács István élvezte, a folyó tanévben pedig 
Pölöskey Miklós élvezi. Hálás elismeréssel adózom ezen a helyen a wittenbergi professzor-kollégium 
eforusának, D. Strauch professzornak, akivel az ösztöndíj ügyében írásbeli összeköttetésben álltam 
és akinek részéről a lebmesszebbmenő megértést és jóindulatot tapasztaltam. 

Kiss György svéd ösztöndíjjal az upsalai egyetemen folytatja tanulmányait, Csaba László 
pedig Rőwde P. M., oslói gyáros, tb. magyar főkonzul, jóvoltából, akiről a külföldi összekötte-
tésekről szóló beszámolóm során már megemlékeztem, a folyó tanév nyáii félévét az oslói egyete-
men fogja eltölteni. 

Blatniczky Jenő, mint már jelentettem, az amerikai hartfordi szemináriumnak ösztöndíjas 
hallgatója. Csontágh Ferenc a kanadai Waterlooi szemináriumban tanul és már ebben a minőségé-
ben is a kanadai magyar evangélikus egyház szolgálatában áll. Tanulmányainak elvégzése után Ka-
nadában vállal az általa ezidőszerint is ellátott missziói területen lelkészi állást. Brachna Gábor az 
amerikai testvérek áldozatkészségéből e napokban utazik Filadelfiába, amelynek szemináriumában 
egy tanulmányi évet kell eltöltenie. Ennek befejeztével, ha a munkára alkalmasnak bizonyul, az 
amerikai egyesült lutheránus egyház New-Yorkban a bevándorló misszió szolgálatába állítja. 

Az egyetemes lelkészvizsgáló bizottság 1931. évi november 24-én és november 2G-án tar-
tott vallástanári vizsgálatot, amelyet i f j . Blázy Lajosné, szül. Gömöry Erzsébet és Rettmann Far-
kasné, szül. Pankuch Piroska szerzett vallástsnári képesítést. 

Megjegyzem, hogy vallástanári oklevél-űrlapokat készíttettem, továbbá, hogy egy e célt 
szolgált alap maradványának terhére Gubcsó András, Friedrich Lajos és Rettmann Farkas részére 
egyenként 50 pengő segélyt utalványoztam Luther-kabát készíttetésére. 

A miskolci jogakadémia 

életéből csak annyit kívánok megjegyezni, hogy gazdag tartalmú almanachjának tanúsága szerint 
szép eredménnyel végzi munkáját és tanárai ebben az évben is tovább folytatták nagyarányú iro-

da lmi munkásságukat, amely a legteljesebb elismerést érdemli. Dr. Schneller Károly, tanár, felké-
résemre szíves készséggel vállalt megbízást a Nemzetközi Belmissziói és Diakóniai Egyesület ma-
gyar szociálethikai és szociálpolitikai munkaközösségében. 

A középiskolai és elemi iskolai tanügyre 

térve, bejelentem, hogy a mult évi egyetemes közgyűlési felterjesztéseket beadtam. Ezek sorsáról a 
következőkben számolhatok be: 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternél az úgynevezett törpeiskolák megszüntetése 
ellen egyházi és pedagógiai szempontból óvást emeltem, de a tiltakozás eredménytelen maradt. 
Remélem, a viszonyok javu'ásával az ideiglenesen megszüntetett iskolákat ismét életre kelthetjük. 
A tanítóképző-intézeti javító vizsgálatok szeptemberi határidejére vonatkozó előterjesztést a minisz-
ter elfogadta, valamint megnyugtató választ adott arra nézve is, hogy leventeoktatókul erre képesí-
tett tanítóinkat is alkalmazzák. A népiskolai beiratási díjak újabb szabályozásáról szóló szabályzatot 
a miniszter tudomásul vette. A lelkész-tanítói képesítésre, a termény fizetéses tanítók ügyére, a 
kántori és tanítói javadalom elkülönítésére és az államsegélyes tanítói állások betöltésével kapcso-
latos sérelem megszüntetésére vonatkozó felterjesztésekre azonban mindeddig nélkülözöm a választ. 

A pedagógiai filmbizottságba dr. Szigethy Lajos helyébe dr. Böhm Dezsőt neveztem be. 
A miskolci tanítóképző gyakorló iskolájának munkája megindulhatott azáltal, hogy a 

miniszter egy állami tanítót osztott be az iskolához. Ennek kieszközlésében az igazgató kérésére 
közremunkáltam. 

A református egyetemes convent átiratunkra elrendelte, hogy a református elemi iskolák-
ban a protestáns tanulók egységes iskolafenntartói díjat fizessenek és hasonló intézkedésre kéri 
egyházunkat is. Midőn erről örömmel teszek említést, közlöm, hogy ez ügyben a tanügyi bizottság 
indítványt terjeszt elő. 
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Iskoláinknak megfelelő tankönyvekkel való ellátása érdekében sikeres lépések töiténték". 
Nevezetesen megjelentek: a Luther-Társaság kiadásában a német kisebbségi iskolák I—IV. osztá-
lyai számára írt magyar olvasókönyv, valamint több német tankönyv, továbbá a IV—VI. osztályok 
hittankönyve. A miniszter kérdésére oly értelemben nyilatkoztam, hogy a német kisebbségi iskolák 
számára kiadott magyar tankönyveknek a tót kisebbségi iskolákba való bevezetését helyénvalónak 
tartom. Azonban sajnálattal kell megállapítanom, hogy — amit a miniszter is szóvá tett — sok 
helyt még mindig nem használják a Luther-Társaságnak ezeket a kiadványait; éppen ezért kérem 
ezek használatának elrendelését, mivel ez az állammal létrejött megállapodásra való tekintettel az 
egyház tekintélye érdekében is feltétlenül szükséges. Ugyancsak nyomatékosan figyelmeztetendők 
az iskolafenntartók, hogy csak egyházilag engedélyezett tankönyvek használatát engedjék, tűrjék 
meg elemi és középfokú iskoláikban. A lefolyt közigazgatási évben 57 középiskolai tankönyv mel-
lett csupán 3 elemi iskolai tankönyvet nyújtottak be egyházi engedélyezésre. Tarthatatlan és tűrhe-
tetlen állapot, hogy iskoláinkban egyházi engedélyezés nélkül legyenek tankönyvek használatban. A 
szigorú rendelkezés büntető szankcióval való ellátását javaslom. 

Egyházunk hét fiú- és három leányközépiskolájának életében jelentős események voltak: 
az aszódi reálgimnázium új épületének befejezése és felavatása s az, hogy a régi épületben az Oi szá-
gos Evangélikus Tanáregyesület kölcsönéből internátus volt berendezhető, melynek már most is 38 
növendéke van. Magam is megtekintettem a Petőfi nevét viselő intézet új épületét és résztvettem 
ennek felavatási ünnepélyén. A budapesti leánykollégium a mult évben teljes nyolcosztályú volt és 
ez év végén tartotta meg első érettségi vizsgálatát, amelyen a kormányt dr. Mágócsy-Dietz Sándor, 
az egyetemes tanügyi bizottság elnöke, képviselte. A szarvasi gimnázium címébe illesztette egy-
kori nagy igazgatójának, Vajda Péternek, nevét és 25 tanulóra berendezett internátusát a mult 
tanévben szintén megnyitotta. Valamennyi iskola súlyos teherként érezte, hogy a tanári fize-
téskiegészítéshez való állami hozzájárulás 6%-os csökkentése következtében nem tudott eleget tenni 
a felszerelések és könyvtárak kívánatos fejlesztésének, amiben a háború s az azt követő válságos 
idők miatt úgyis elmaradt. 

Anyagi nehézségek akadályozták meg azt is, hogy iskolalátogatók kiküldésével emeljük 
iskoláink egyházi szempontból kifogástalan munkáját. így ez évben csupán két helyre mehettek 
iskolalátogatók. 

Megemlítem végül, hogy az Országos Evangélikus Tanáregyesület és az Országos Evan-
gélikus Tanítóegyesület közgyűlésén felkérésemre dr. Mágócsy-Dietz Sándor, egyetemes tanügyi 
bizottsági elnök, képviselte az egyetemes egyházat. 

A Missziói munka 

köréből bejelentem, hogy az egyetemes egyház gondoskodása ezen a téren Monornak az elmúlt esz-
tendőben való kikapcsolódása után Szolnokon kívül még kiterjedt Vecsésre is, sőt Gödöllőn is gondos-
kodtam havi egy istentisztelet ellátásáról. A költégvetés kényszerű redukálása következtében azon-
ban Vecsés és Gödöllő — sajnos — ki kell, hogy kapcsolódjék a jövő évtől kezdve munkaterületünk-
ből. Ezzel szemben viszont a szolnoki munka területe erősen kiszélesedett. Ma már Szolnokkal együtt 
gondozás alatt áll az egész szolnoki missziói kör ezret jóval meghaladó lélekszámmal. Az ottani rend-
szeres szolgálatot, Mikler Sámuel, segédlelkész, a nagy buzgósággal és szép eredménnyel ellátott 
szolgálatból kiválván, rövid, átmeneti állapot után Viszkok Lajos, segédlelkész, vette át és végzi 
a hívek és a magam teljes megelégedésére. Az év folyamán az illetékes esperes is hivatalosan ki-
szállt Szolnokra, hogy tisztázza a gyülekezet jogi helyzetét és az egész missziói kör továbbfejlődé-
sére vonatkozólag érvényesítse irányító befolyását annál is inkább, mert a szolnoki gyülekezet már 
tekintélyes ingó és ingatlan vagyonnal is rendelkezik. Néhány nappal ezelőtt elhatározta a szolnoki 
gyülekezet közgyűlése 40.000 pengő költséggel a templomépítést. A templom a város által adomá-
nyozott telken a wittenbergi vártemplom ízlésében épül. 

A szolnoki missziói kör vezetését továbbra is Kuthy Dezső, egyetemes főtitkár és misszio-
nárius, látj a el. A munkában rajta kívül ebben az évben is résztvett Hamvas József, továbbá egy-egy 
alkalommal dr. Gaudy László és dr. Helle Ferenc. Újabban belekapcsolódott ebbe a munkába Erős 
Sándor, a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Evangélikus ágának titkára, is. 

Az abbázia—fiumei szolgálatot a húsvéti ünnepek alatt ezidén dr. Wiczián Dezső, egye-
temi előadó, végezte. 

A hamburgi kivándorló missziói szolgálat anyagiak hiánya miatt nem bizonyult rendszere-
síthetőnek. De ettől eltekintve, szükségesnek sem látszik a kivándorlás nagyfokú megcsappanása 
miatt, és mivel a kivándorlók jó része más kikötőn át veszi útját Amerika felé. A hamburgi kiván-
dorló misszió igazgatójával folytatott iratváltás és az ottani munkában résztvettek meghallgatása 
után arra az elhatározásra jutottam, hogy a kivándorlók lelki irányítása céljából meg kell bízni 
valakit, aki a kérdést állandóan tanulmányozza s a hozzáfordulókat szakszerű felvilágosításokkal 
látja el. Erre a munkára felkérésem alapján szintén dr. Wiczián Dezső, egyetemi előadó, vállalko-
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3- zott, aki vállalt feladatáról az egyházi sajtó útján egyházunk közönségét tájékoztatta. A kivándorló 
missziói munka tanulmányozására Czéh ödön theológusnak 120 pengő segélyt biztosítottam. 

Tudomásomra jutott, hogy az Egyesült Államokban és Kanadában élő magyar evangéliku-
sok folyó évi szeptember hó 7.-én Első Magyar Evangélikus Konventio név alatt tömörültek. D. 
Morehead, professzor, a Lutheránus Világgyülés Végrehajtó-Bizottságának elnöke, kérésemre szí-
ves volt rendelkezésemre bocsátani az összes egyesült-államokbeli és kanadai magyar evangélikus 
egyházközségek és lelkészek kimutatását. Papp János, windsori lelkész, a kanadai magyar evangé-
likus egyház eseményeiről állandóan tájékoztat. Munkájában őt könyvküldeménnyel támogattam. 
A Luther-Társaság szintén szíves volt őt és néhány waterloo-i (Kanada) magyar theológust érté-
kes könyvekkel megajándékozni. 

A kivándorlók az utóbbi években tömegesen vették útjukat Délamerika felé. Monte-
videoban egy református lelkész telepedett meg, aki a mi ottani híveinket is gondozásba vette s 
munkájáról rendszeresen tájékoztat, Buenos Airesben pedig egy volt magyar theológus érdeklődött 
a magyar kivándorlók ügye iránt és tőlünk felhatalmazást kért lelkészi funkciók végzésére. Ezt 
a felhatalmazást természetesen nem kaphatta meg. Felvettem az érintkezést a Lutheránus Világgyü-
lés Végrehajtó-Bizottságának elnökével, kérve, szentelne a Világgyülés, amely a világdiaszpora 
ügyét élénk figyelemmel kíséri, figyelmet a mi Délamerikában megtelepült híveinknek is. Több-
szöri iratváltás folyt közöttünk ebben a kérdésben, amelynek folyományakép valószínűnek látszik, 
hogy, ha egyházunk is hoz az ügy érdekében némi anyagi áldozatot, a Lutheránus Világgyűlés tete-
mes hozzájárulásával sikerül ottani híveink gondozatlan állapotának véget vetni. Ez annál is kívá-
natosabb, mert hozzávetőleges számításaink szerint több ezer lélek megmentéséről van szó. Morehead 
elnöknek az ügy iránt való nagyfokú és reményekre jogosító érdeklődését mi sem bizonyítja jobban, 
mint az a körülmény, hogy a legutóbb közzétett körlevelében egész fejezetet szentelt ennek a kér-

• désnek. 
A dolog érdeme ugyan nem az én jelentésem keretébe tartozik, mindamellett megemlíten-

dő részemről is, hogy a tatabányai hívek gondozásbavétele is megkezdődött, erre a munkára ugyanis 
segélyt í'olyosítottam a dunáninneni egyházkerületnek. Még két kisebb összegű segéllyel igyekez-
tem misszió körébe vágó célokat támogatni s vallásos nyomtatványokat is szereztem be és osztattam 
szét. 

A belmisszióról 

szólva, nagy elismeréssel kell mégemlékeznem D. Kapi Béla, püspök, jelentós belmissziói munka-
programmjának és D. D. Raffay Sándor, püspök, jeles prédikációs kötetének megjelenéséről. 

A Békéscsabán dr. Szeberényi Gusztáv, lelkész, kezdeményezésére megindult és vezetése 
alatt folyó, nagyarányú, belmissziói munka az elmúlt évben szép eredményeket hozott. Átadták 
rendeltetésének a közös fedél alatt elhelyezett diakonissza-otthont és árvaházat. Az épület közép-
pontjává lett a békéscsabai belmissziói életnek. A diakonisszák a gyülekezeti gondozáson kívül ve-
zetik az ebédakciót és átveszik a községi kórház ápolási munkáját. A felavatásra Békéscsabára 
utazott a breslaui diakonissza-ház lelkész-igazgatója és főnökasszonya is. Az avatóbeszédet én tar-
tottam. Ebből az alkalomból érintkeztem a breslaui vendégekkel, akiknek anyaházában a békés-
csabai diakonisszák kiképzésüket nyerik. Nagy elismeréssel nyilatkoztak az általuk tapasztaltakról. 
Ehez az elismeréshez személyes benyomásaim alapján én is a legjobb lelkiismerettel csatlakozom. 
A békéscsabai diakonissza-egylet a felavatást követőleg megtisztelt azzal, hogy díszelnökévé válasz-
tott. 

A békéscsabai ünnepségekkel kapcsaitban a hazai diakonissza-házak vezetői a breslaui kép-
viselők részvételével diakonissza-konferenciát tartottak, amelynek során közöttük testvéries megér-
tés és együttmunkálkodásra való készség jutott kifejezésre. 

Komoly munka az, amely a hazai diakonissza-házak részéről folyik. A győri diakonissza-
intézet kötelékébe 17 diakonissza és 11 növendék tartozik. Hat munkaterülete van. A diakonisszák 
végeznek gyülekezeti munkát, betegápolást, iskolai tanítást, fenntartanak egy árvaházat, menházat 
és egy leányinternátust. Szegénygondozásuk olyan elismerésben részesült, hogy egyik diakonisszá-
jukat Győr városa beállította szegénygondozásába és reá bízta az összes nem római katholikus sze-
gényeket. Munkájának legtermékenyebb területei: a vasárnapi iskola, a háztartási alkalmazottak, 
gazdapolgárleányok és kórházi betegek gondozása. Szanatóriumi és kórházi ápolást is végeznek. 
A Fébe diakonissza anyaháznak 56 diakonisszája van, akik közül kettő orvosnő. Van két üdülőott-
hona, leányinternátusa, nyomdája, könyv- és papirkereskedése. Egy budapesti községi kórház egész 
ápolási munkáját diakonisszák végzik. Fenntart két kis árvaházat, megvannak egy menház kezdetei, 
s van nyomorékotthona. Egy vidéki városban leánypolgári iskolai kurzust tart fenn és különös buz-
gósággal szolgálja az Isten országát vasárnapi iskolák fenntartásával. 

A diakonissza munka különös figyelmet és megbecsülést érdemel és gazdag ígéreteket hor-
doz magában. ' J 

A Johannita-rend magyar csoportja diakonissza intézetek segélyezésére 200 pengőt juttatott 
el hozzám, amelyet az érdekeltek között felosztottam. 
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Á minap avatta fel az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége a Kistarcsán létesített 
özvegy Papnék Otthonát. Ennek létesítésében kiváló szociális érzék jut kifejezésre, amely a mai 
viszonyok között méltán tarthat számot különös érdeklődésre és elismerésre. Különös elismerés 
illeti az elért, szép eredményért Blatniczky Pálnét, a szövetség főtitkárát. 

Általában a belmisszió terén sokat ígérő megmozdulás tapasztalható. 
Mind több és több helyen tartanak presbiteri konferenciákat. Kívánatosnak tartanám 

országos presbiteri konferenciák tartását. Egyébként ez irányban felhívás jelent meg egyházi lap-
jainkban egy buzgó presbiter tollából, aki engem abban személy szerint is aposztrofál. Sajnos, a 
mai gazdasági viszonyok nem alkalmasak a gondolat megvalósítására. De más szempont is a 
későbbi kivitelezés mellett szól. Nem lehet országos konferenciával kezdeni. Ilyen országos megmoz-
dulásnak nem felülről, hanem a gyülekezetekből kell kiindulnia annak ottani gyakorlati megvalósítása 
útján. Az így kialakult országos konferencia meghozza azt, amit tőle várunk. Ha azonban azzal kezd-
jük, vállalkozásunk kudarcai végződik és útját vágja egy olyan mozgalom sikerének is, amely alul-
ról. épül ki országossá. 

A diákmozgalom 

szép fejlődést mutat fel. Az evangélikus egyetemi és főiskolai hallgatók egyesületei Budapesten or-
szágos központot létesítettek. Ennek megalakulásán dr. Rásó Lajos, egyetemes ügyész, az Országos 
Luther-Szövetség ügyvezető társelnöke, képviselte felkérésemre az egyetemes egyházat. A Magyar 
Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség konferenciáján személyesen vettem részt, úgyszintén a Beth-
len Gábor-Kör 30 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen is. 

A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek 

evangélikus ágának szolgálatából Abaffy Gyula, lelkész, kivált és helyét titkári állásában Erős Sán-
dor foglalta el, akinek az evangélikus ág elnökének előterjesztésére átengedtem az Abaffy Gyula 
élvezte congruát. Az új titkár működését egy kis lap megindításával kezdte meg. Ebből az alka-
lomból elismeréssel emlékezem meg Abaffy Gyulának arról az odaadó, hűséges és eredményes mun-
kájáról, amelyet titkári minőségében a szóbanforgó congrua élvezetével egybekötött kötelezettsége 
alapján az egyetemes egyháznak, a missziókban és az egyetemes felügyelői irodában is éveken át tel-
jesített. Ennek elismerése volt az a segély, amelyben őt az egyetemes egyházzal szemben fennállott 
szolgálatából való kiválása alkalmából részesítettem. 

Az egyesület a nyár folyamán Kecskeméten nemzeti konferenciát tartott, amelyen sok kül-
földi is részt vett. A konferencián az egyetemes egyházat D. Kapi Béla, püspök, képviselte. 

Offertóriumokban 
a bibliavasárnapon 1.327 pengő 72 fillér, a fogházmissziói vasárnapon 501 pengő 18 fillér, a sajtó-
vasárnapon 400 pengő 34 fillér folyt be. A bibliavasárnap offertóriumát teljes összegében a Brit 
és Külföldi Bibliatársulat kapta, a sajtó- és fogházmissziói offertóriumot megfelelően szétosztottam. 

Üdvözlések. 
Élénk figyelemmel kísérve az egyházunkban előfordult, vagy egyházunkat érdeklő, örven-

detes eseményeket, nem mulasztottam el, azok alkalmából, ha nekem arra mód adatott, megnyi-
latkozni. Közvetlen munkatársaim üdvözléséről jelentésem más helyén számolván be, itt a követke-
zőket jelentem. Üdvözöltem báró Prónay György egyházmegyei felügyelőt a II. fizetési osztály 
címével és jellegével való felruházása, Doleschall Lajos és Scholtz ödön espereseket lelkészi szolgá-
latuk 40. évfordulója, Duszik Lajos és Mihalovics Samu espereseket, továbbá Laszkáry Gyula egy-
házmegyei felügyelőt és D. Kovács Sándor dunáninneni egyházkerületi főjegyzőt megválasztásuk 
alkalmából. Kemény Lajos, esperes és dr. Mikler Károly, egyházmegyei felügyelő, beiktatásán távol-
létemben dr. Zelenka Lajos, egyházkerületi felügyelő, volt szíves az egyetemes egyház képviseletét 
ellátni. Köszöntöttem Lepossa Dániel hegyeshalmi egyházközségi felügyelőt 40 éves egyházszolgá-
lati jubileuma, Töpler Kálmán soproni egyházközségi felügyelőt és D. Payr Sándor professzort, 
70. születésnapja, dr. Bartos Róbert miniszteri tanácsost a soltvadkerti egyházközség felügyelői 
tisztségébe való beiktatása, Lábossá Lajos vallástanárt cserkészszolgálata közben könnyen halálossá 
válható szerencsétlenségből való szerencsés megmenekülése alkalmából. 

A kőbányai templom felavatásán akadályoztatás miatt személyesen sajnálatomra nem ve-
hetvén részt, távirati üdvözletet küldtem, üdvözöltem a templomavató gödöllői fiókegyházat, a 
harangavató keszthelyi egyházközséget és a révkomáromi egyházközséget renovált templomának 
felavatásakor. 

Halottainkról 
emlékezem. 

Eltávozott körünkből Berzsenyi Jenő, a dunántúli egyházkerület kiérdemiilt felügyelője. 
Mint a gyászoló egyházkerület püspöke részvéttáviratomra írja: „bibliás egyénisége, vallásos élete 
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és a közéleti működésben kikristályosodott példája nagy értéket jelentett". Hollós János, az egyete-
mes törvényszék tanárbírája és az egyetemes tanügyi, bizottság tagja, Landgráf János, több egye-
temes bizottság tagja, dr. Szelényi ödön, a volt pozsonyi egyet, theológiai akadémia tanára, Farkas 
Elemér, a soproni alsó egyházmegye esperese, Schöll Lajos, ?. tolna-baranya-somogyi egyházmegye 
főesperese, Platthy Mihály, a hegyaljai egyházmegye másodfelügyelője, Baldauf Gusztáv, pécsi 
lelkész, a tragikus körülmények között elhúnyt Geduly Lajos, újpesti lelkész és Rapos 
Viktor, debreceni lelkész, az évnek azok halottai, akik nevének említése különösen fájó 
érzéseket vált ki szívünkből, mert egyetemes közgyűléseinknek kedves alakjai voltak. Dr. 
Halmi Bélának, a somorjai szabad egyház jeles lelkészének, és küzdelmei hü osztályosának, 
vesztése egyaránt fáj. Nem akarja a többiek értékének csökkentését jelenteni, ha egy meleg szóval 
külön is áldozom dr. Szelényi ödön, a volt egyetemes theológiai akadémia tudós tanára, emlékének. 
Egyházunk egyik legkiválóbb tudósát vesztette el benne. Méltó, hogy emlékét áldjuk és híven meg-
őrizzük. 

Áldozzunk néma felállással a holtak emlékének. 
S azután — hálát adva az elmúlt év folyamán vett erőért és áldásért — bármily bizony-

talannak és nehéznek lássék is az — Istenben bízó reménységgel vágjunk neki az új munkaévnek. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő nagy munkateljesítményéről számot-
adó évi jelentését köszönettel fogadja, az abban foglaltakat egészükben és külön határo-
zatot nem igénylő részeikben tudomásul veszi és megnyitó beszédével, valamint jelentésével 
kapcsolatban a következő határozatokat hozza: 

1. Kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében a hitéért négyszáz esztendővel ezelőtt 
hősi halált halt reformátor, Zwingli Ulrich, emlékezetét. 

2. Fájdalommal emlékezve meg a Carolina Resolutio kétszázéves gyászokmány-
ról, áldja az isteni Gondviselést, hogy megtartotta őseink lelkében az evangéliumi hitükhöz 
való hűséges ragaszkodást és a II. József fenkölt személye által 150 esztendővel ezelőtt ki-
adott türelmi rendelettel megteremtette azt a légkört, amelyben egyházunk békés fejlődése 
megindulhatott. 

3. üdvözli gróf Károlyi Gyula miniszterelnököt és dr. Ernszt Sándor m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztert, kívánva: adjon nekik az Isten e súlyos időkben fel-
adatuk végzéséhez erőt és kitartást. 

4. üdvözli Dókus Ernő főgondnokot és D. dr. Baltazár Dezső püspököt, a ref. 
egyetemes konvent elnökeit, az I. osztályú Magyar Érdemkereszttel való kitüntetésük, utób-
bit ezenfelül 20 éves, D. dr. Ravasz László, püspököt, pedig 10 éves püspöki jubileuma alkal-
mából, kérve őket, hogy a testvériség szellemében működjenek továbbra is együtt egyhá-
zunkkal. 

5. üdvözli a pápai és sárospataki ref. főiskolákat megalapításuk 400. évfordulója 
alkalmából, további működésükre Isten áldását kérve. 

6. Megilletődéssel csatlakozik az egyetemes felügyelő által D. D. Söderblom Náthán, 
upsalai érsek, halála felett kifejezésre juttatott részvéthez és a kiváló egyházi férfiú emlé-
két jegyzőkönyvében hálás kegyelettel megörökíti. 

7. Köszönetét fejezi ki D. D. Morehead J. A. professzorral, a Lutheránus Világ-
gyűlés Végrehajtó-Bizottsága elnökével, szemben az egyházunk minden, jelesül a délame-
rikai misszió megszervezése ügyében is kifejezésre jutott jóindulatért és csatlakozik 
azokhoz a jókívánságokhoz, amelyeket vele szemben az egyetemes felügyelő felgyógyulása 
és kitüntetése alkalmából kifejezésre juttatott. 

8. Köszönetet mond az egyetemes felügyelőnek németországi hivatalos útjáért és 
a szolgálatokért, amelyeket azzal egyházunknak és hazánknak teljesített. 

9. Köszönettel emlékezik meg D. dr. Kapler Hermannról, a Német Evangélikus 
Egyházi Bizottság elnökéről, a testvéri érzésért, amellyel az egyetemes egyház képviseleté-
ben Németországban járt egyetemes felügyelőt fogadta és amelyet egyházunkkal és nem-
zetünkkel szemben minden alkalommal kifejezésre juttat, üdvözölve őt egyben a Kor-
mányzó ú r őfőméltósága részéről való azon kitüntetése alkalmából, hogy neki magas alá-
írásával ellátott fényképét adományozta. 

10. Kifejezésre juttatja háláját az Evang. Egyházi Segélyakciók Európai Központ-
jával, a Gusztáv Adolf-Egylettel, az amerikai és a svéd testvérekkel, valamint Röwde osloí 
tb. főkonzullal szemben a theológusainknak juttatott ösztöndíjakért. 

11. Köszönetét fejezi ki D. dr. Prőhle Károly egyetemi tanárral szemben azért, 
hogy egyházunkat ökumenikus világszervezetek angliai gyűlésein eredményesen képviselte 
és Németh Gyula szekszárdi lelkésszel szemben északamerikai útjának fáradalmaiért és 
eredményeiért. 
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üdvözli dr. Popp Fülöpöt, a jugoszláviai evang. német egyház első püspökét. 3-6. 
13. Meleg érzéssel csatlakozik D. Geduly Henriknek 20 éves püspöki és D. D. Raffay 

Sándornak 40 éves lelkészi jubileuma, dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelőnek 
magas előléptetése, dr. báró Felitzsch Bertholdnak az egyetemes gyámintézet világi elnö-
kévé való újbóli megválasztása, Zsigmondy Dezső egyetemes számvevőszéki elnöknek 
kormányfőtanácsosi kinevezése alkalmából az egyetemes felügyelő által kifejezésre juttatott 
üdvözlethez, mindenikükre Isten gazdag áldását kérve. 

14. Kifejezést ad arra irányuló, jogos reményének, hogy az evangélikus theológiai 
fakultást magába foglaló m. kir. Erzsébet-tudományegyetem létét az államháztartásban 
felmerült nehézségek komolyan nem veszélyeztethetik. 

15. Magáévá teszi az egyetemes felügyelő azon javaslatát : bízassék meg az egye-
temes theológiai bizottság azzal, hogy a jövő évi egyetemes közgyűlésnek a theológusok 
aggasztó létszámemelkedésével kapcsolatban érdemleges javaslatot tegyen és egyben fel-
hatalmazza az egyetemes felügyelőt, hogy a jövő tanévre a fakultással közösen előre tehesse 
meg a szükséges intézkedéseket. 

16. Magáévá teszi az egyetemes felügyelő azon álláspontját, hogy iskoláinkban 
csak egyházunk által engedélyezett tankönyvek használtassanak. Utasítja a tanügyi bizott-
ságot, terjesszen a jövő évi egyetemes közgyűlés elé javaslatot ilyirányú, szankcióval is 
ellátott rendelkezés életbeléptetése iránt. 

17. Elismerését fejezi ki a békéscsabai, győri és a Fébe diakonisszaházzal szem-
ben az általuk végzett, áldásos működésért és külön köszönetet mond dr. Szeberényi Gusz-
táv békéscsabai lelkésznek azokért az eredményekért, amelyeket belmissziói téren a nehéz 
viszonyok közepett lelkes odaadással és szívós kitartással biztosított. 

18. Elismerését fejezi ki az Evangélikus Papnék Országos Szövetségével szemben 
a kistarcsai özvegy Papnék Otthonának létesítéséért. 

19. Csatlakozik az egyetemes felügyelő jelentésében foglalt üdvözlésekhez és az 
év halottai emlékének kegyelettel áldoz. 

4. (Sz.) A jogügyi bizottság bejelenti, hogy az 1848. XX. t.-c. végrehajtásának a szorgal-
mazása érdekében az evangélikus és református egyházi vagyonokra vonatkozó statisztikai adat-
gyűjtés eszközlésére szükséges kérdőíveket a szakértő bizottság elkészítette, majd a tervezetet 
észrevételezés céljából közölte az ev. és ref. püspökökkel. A püspökök észrevételei beérkeztek s azok 
alapján a szakértők most dolgozzák át a kérdőíveket, úgy, hogy a kérdőívek a legrövidebb idő 
alatt nyomdába kerülnek s azután azokat az illetékes püspökök szétküldik. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi, s a kérdőív megszerkesz-
tését végzett dr. Laky Dezső műegyetemi tanárnak, nemkülönben a szakértőbizottságban 
résztvett dr. Konkoly-Thege Gyula orsz. közp. statisztikai hivatali aligazgatónak és Illye-
fal vy Lajos fővárosi statisztikai hivatali igazgatónak önzetlen és értékes munkájukért kö-
szönetet szavaz. Egyben a dunántúli egyházkerület idevonatkozó felterjesztése folytán el-
határozza, hogy a statisztikai adatgyűjtésnek befejezése után az 1848. XX. t.-c.-nek a tör-
vény szellemében való végrehajtását alkalmas időben erélyesen szorgalmazza. 

5. (Sz.) Tárgyaltatik a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter leirata a „protestáns", 
„evangélikus" és „református" jelzőknek cégek és egyesületek elnevezésében történő önkényes 
használata tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a kultuszminiszter 210-05/58-1931. sz. leiratát, valamint 
az igazságügyminiszternek a kultuszminiszterhez intézett 29.054/1930. I. M. számú átiratát 
tudomásul veszi, egyben elhatározza, hogy újabb felterjesztéssel fordul a vallás- és közok-
tatásügyi miniszterhez aziránt, hogy szíveskedjék szorgalmazni a 68.300/1914. L M. számú 
rendeletnek az igazságügyminiszter fent említett számú átiratában leírt értelemben való 
kiegészítését. 

6. (Sz.) A jogügyi bizottság bemutatja az 1930. évi közgyűlési jegyzőkönyv 13. pontjának 
határozata alapján az egy ház védelmi szabályrendelet-tervezetre vonatkozólag az egyházkerületek-
től és egyházmegyéktől bekért és beérkezett felterjesztéseket. 

Az egyetemes közgyűlés a beérkezett észrevételek letárgyalására és az azok közül 
helytállóknak találtaknak a figyelembevételével az egyházvédelmi szabályrendelet-tervezet-
nek megfelelő átdolgozására bizottságot küld ki azzal, hogy e bizottság az általa ilykép 
átdolgozott szabályrendelet-tervezetet a jövő évi egyetemes közgyűlésnek a felett való hatá-
rozás céljából mutassa be. 

A bizottság tagjainak a közgyűlés: dr. Mikler Károly elnöklete alatt Sárkány 
Béla és Túróczy Zoltán közgyűlési tagokat, a bizottság jegyzőjévé: dr. Gaudy Lászlót 
választja meg. 
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7-10. 7. (Sz.) Az egyetemes főjegyző beterjeszti a zsinati bizottság jelentését, mely szerint ai 
albizottságok munkájukat befejezvén, azok munkálatainak az elfogadott alapelvek szerinti egyez-
tetése, esetleg átszövegezése, koncertálása és a nagybizottság végleges letárgyalása után kinyo-
matása lett volna soron, de tekintettel arra, hogy az egyetemes egyház pénzügyi helyzete annyiia 
megrosszabbodott, a bizottság az év folyamán a még hátralevő munkálatok elvégzésére nem gyűlhetett 
össze. A mult évi közgyűlés arra is utasítást adott a zsinati bizottságnak, hogy a zsinat pénzügyi kér-
dését tegye megfontolás tárgyává. De, a lefolyt zsinatok költségeit figyelembevéve, akármily elő-
készítés, vagy bármilyen szűk keretek között megtartott zsinat is oly tetemes költséget vonna maga 
után, amelyet az egyetemes egyház ma fedezni nem bírna, még abban az esetben sem, ha csak 
novelláris zsinat tartatnék, amely csak egyes fontosabb kérdésekre terjeszkednék ki. Ennek követ-
keztében a zsinati bizottság azon javaslatot terjeszti a közgyűlés elé, hogy a zsinat megtartását 
halassza el bizonytalan időre, azonban újítsa meg régebbi határozatait és az elnökségnek adott 
felhatalmazást, és a bizottság végezze továbbra is munkáját, azonban a legnagyobb költségkímélés-
sel, lehetőleg olyankor, amikor más bizottságok üléseznek, és így a zsinati bizottság ülése kevesebb 
költséget igényel. 

Hosszas, beható vita után, amelynek folyamán D. Szeberényi Lajos Zsigmond, főesperes, 
egyrészt javasolja, hogy a zsinat csak az arányosí tás kérdésével foglalkozzék, mert ennek útján lehet 

egyedül a ma fennálló, óriási, közigazgatási terheket némileg csökkenteni, másrészt felajánlja Bé-
késcsaba egyházközség nevében a zsinat tagjai részére az ingyen szállást és olcsó ellátást, és 
amelynek során dr. Sztranyavszky Sándor, egyházkerületi felügyelő, hangsúlyozza, hogy az egyete-
mes egyház az egyházkerületek beosztása tekintetében eddig elfoglalt álláspontját ne adja fel, mert 
a takarékosság eszméjét a nemzeti szemponttal is össze lehet egyeztetni, báró Prónay György, egy-
házmegyei felügyelő, pedig a takarékosságnak a közigazgatás egész vonalán való keresztülvitele 
szempontjából takarékossági bizottság létesítését hozza javaslatba, —• 

a közgyűlés a zsinat megtartását bizonytalan időre elhalasztja, azonban megújítja az e 
tekintetben hozott, régebbi határozatait és az elnökségnek adott felhatalmazásait; utasítja 
a bizottságot, hogy lehető költségkíméléssel továbbra is folytassa munkáját, amelynek kere-
tében vonja be a tárgyalás anyagába a novelláris zsinat kérdését is; végül magáévá tevén 
az elhangzott javaslatok közül a takarékosság keresztülvitelére vonatkozót, kimondja, hogy 
e célból takarékossági bizottságot szervez, amely, az összes szempontokat figyelembevéve, 
tegyen javaslatot a közigazgatás olcsóbbá tétele tekintetében. 

8. (Sz.) Tárgyaltatik a püspöki javadalmi földbirtokra vonatkozóan a tiszai egyházkerület 
által készített kezelési szabályzat és a dunántúli egyházkerület által letárgyalt szabály rendelet-
tervezet. 

Az egyetemes közgyűlés — tekintettel arra, hogy a bányai és a dunáninneni egy-
házkerületnek a püspöki javadalmi földekre vonatkozó szabályrendelet-tervezete még nem 
készült el és még nem terjesztetett fel és tekintettel arra, hogy az egyetemes közgyűlés 
jogügyi bizottsága és maga az egyetemes közgyűlés az egyházkerületek szabály-
rendelet-tervezetével csak akkor íoglalkozhatik eredményesen, ha az összes egy-
házkerületek szabályrendelet-tervezetei rendelkezésére állanak, — felkéri a bányai 
és dunáninneni egyházkerületeket, hogy a maguk hasonló tárgyú rendelet-tervezetét 
terjesszék fel az egyházegyetemhez, egyben figyelmébe hívja mind a négy egyházkerületnek 
azt, hogy a püspöki javadalmi földbirtokok jogállapotának egységes rendezése szükséges 
és e célból ajánlatos, hogy az egyes egyházkerületek saját ily tárgyú szabályrendeletük 
végleges megalkotása előtt közöljék egymással a saját szabályrendelet-tervezetüket, felhívja 
továbbá az egyházkerületeket, hogy a kérdés szabályozásánál legyenek figyelemmel az E. 
A. 75. §-ára és a nyugdíj intézeti szabályrendelet 34. §-ára is, a tiszai egyházkerületet pedig, 
hogy a kérdést ne kezelési szabályzattal, hanem egyházkerületi szabályrendelettel rendezze. 

9. (Sz.) Ezzel kapcsolatban az egyetemes főjegyző előterjeszti a tiszai egyházkerületnek 
egy, a Pesti Hazai Első Takarékpénztártól felveendő, hosszú lejáratú törlesztéses kölcsön jóváhagyása 
iránti kérelmét, amellyel a püspöki javadalmi földbirtok épületeinek tatarozásával egybekötött 
költségek fedezésére eddig felvett függőkölcsönök visszafizetését kívánja eszközölni. 

Az egyetemes közgyűlés a kölcsönügyletet jóváhagyja s egyben kimondja, hogy ezen 
a püspöki javadalmi földet az O. F. B. hozzájárulásával terhelő kölcsön mindenkori ka-
matait és törlesztési részleteit a mindenkori haszonélvező köteles a birtok jövedelméből 
elsősorban fedezni. 

10. (Sz.) Az egyetemes nyugdíjintézet működéséről Kuthy Dezső, ügyvivő, az alábbi jelen-
tést terjeszti elő: 

A nyugdíjintézet lezáródó esztendejének van egy aggodalomkeltő és egy megnyugtató je-
lensége. Az aggodalomkeltő abban áll, hogy a kivetett járulékokban 121.058'25 pengő összegű hát-
ralék mutatkozik, amely míg egyfelől a nyugdíjintézet létét veszélyezteti, másfelől a gazdasági 
helyzettel járó, rendkívüli nehézségeken és sokak részéről a nyugdíjintézet ügyével szemben kétség-
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kívül megnyilatkozó közömbösségen kívül azt is bizonyítja, hogy a tagokat és a fenntartókat a 1 0 . 
nyugdíjintézet megalapítása óta kedvezőtlenül megváltozott viszonyok között anyagi teljesítő-
képességüket meghaladó fizetési kötelezettségek terhelik. Ez a tény a nyugdíj intézeti bizott-
ságot gondolkodóba ejtette, úgyannyira, hogy szükségesnek látta, a szabályrendeletben elő-
írt öt év leteltét be nem várva, újból megállapítani a nyugdíjintézet mathematikai mérle-
gét és bizottságot küldeni ki azzal a megbízással, hogy annak ismeretében kutassa ki a 
helyzet okait, keresse orvoslásának módozatait és tegyen annak keresztülvitelére véleményes 
javaslatot. A megnyugtató jelenség az, hogy a mathematikai mérleg a körülményekhez ké-
pest megnyugtató képet mutat, és hogy a bizottság az albizottság javaslatainak figyelembevételé-
vel olyan javaslatot terjeszthet az egyet, közgyűlés elé, amelyek nemcsak pillanatnyi könnyítést nyújt-
hatnak a tagoknak és fenntartóknak fennálló nyugdíjintézeti terheik lerovása tekintetében, de 
egyszersmindenkorra is csökkenthetik némileg a tagok és fenntartók terheit. 

A szabályrendelet módosítása kérdésében külön albizottságot delegált a bizottság. Ez az 
albizottság gyökeresebb módosító javaslatainak megtételére a nyugdíjintézet bizottságának helyes-
lésével még nem látta az időt elérkezettnek, egyelőre csak az anyagot gyűjti. Csupán egy-két sür-
gősebb jellegű kérdésben él már most módosító javaslattal a bizottság, amelyek külön tárgyaltat-
nak, miért is itteni ismertetésüktől eltekinthetni vélek. 

A bizottság munkájáról csak néhány elvi és gyakorlati jelentőségű határozat kiemelésével 
számolok be. 

A nyugdíj intézeti bizottság öt ízben tartott ülést: 1931. március 10.-én, június 4.-én, június 
23.-án, október 10.-én és november 23.-án. , 

Az 1930. évi egyetemes közgyűlés engedélyezte, hogy fenntartók idevonatkozólag előter-
jesztett külön kérelem alapján az alapítási járulékot tíz év helyett 25 év alatt róhassák le. Eziránt 
azonban egyetlen egyházközség sem fordult kérelemmel a bizottsághoz. 

Helyettes lelkészek részére a szabályrendelet nem biztosítván nyugdíj intézeti tagsági jogot, 
a bizottság egy helyettes-lelkészi teendőkkel ad hoc megbízott folyamodót felvételi kérvényével el-
utasított. 

Kimondotta, hogy az Egyházi Alkotmány 75. §-a alapján a lelkész jogutód nélkül való elha-
lálozása következtében állásának % évi javadalmára vonatkozó nyugdíjintézeti igény teljesítésére 
határnapul a lelkész elhalálozásától számított félév utolsó napját tekinti, s a hátralékos tartozás után 
ettől az időponttól késedelmi kamat lerovását kívánja. 

A. késedelmi kamatok ügyében a szabályrendelet vonatkozó §-át olykép értelmezte, hogy a 
késedelmi kamat, függetlenül a késedelmes lerovás teljesítésének időpontjától, teljes évre felszámí-
tandó. Ez ellen azonban fellebbezés adatott be. A bizottságnak a mathematikai mérleg ismeretében e 
tárgyban meghozott, újabb határozata a szabályrendelet revíziójával kapcsolatos javaslatok során 
kerül tárgyalásra. 

Jóváhagyta az újonnan belépő tagok visszamenőleges járulékainak számítására vonat-
kozólag követett eljárást. 

A reciprocitás elvének alkalmazásával kimondotta, hogy a nyugdíjintézetnek a csehszlovák 
köztársaság területére átköltöző ellátottjai, amennyiben magyar állampolgárságukat elvesztik, vagy 
a nyugdíj intézeti bizottság előzetes engedélye nélkül költöznek oda, a nyugdíjintézettel szemben 
igényüket elvesztik. Fenntartotta azonban magának a jogot, hogy idevonatkozólag előterjesztett 
kérésre ellátottainak a csehszlovák köztársaság területére való átköltözésre engedélyt adjon és 
őket ellátmányuk élvezetében ott is meghagyja azzal a megszorítással azonban, hogy ellátmányuk 
a nyugdíjintézet pénztárában áll rendelkezésükre s nem küldetik utánuk. 

Sajnálattal vette tudomásul, hogy az egyetemes egyház nyújtotta államsegélyből a globális 
államsegélyt terhelő összeg az első félévben 1.400, a második félévben pedig 5.000 pengővel csök-
kent. Felkérte azonban az egyetemes egyházat, hogy kövessen el mindent ebben az irányban is a 
nyugdíjintézet érdekeinek védelmére 

A bányai egyházkerületnek az aszódi reálgimnázium építkezésére a bizottság által nyúj-
tott kölcsön ügye külön kerül az egyetemes közgyűlés elé. Itt csak az kíván megemlítést, hogy a 
bányai egyházkerület elnöksége készfizetői kezességet vállalt a kölcsönnek 1931. évi december hó 
31-ig a nyugdíjintézet pénztárába való visszafizetésére, ha az egyetemes közgyűlés a kölcsön-
nyújtás jóváhagyását megtagadná, továbbá, ha a kölcsön feltételeire nézve a bányai egyházkerület 
és a nyugdíjintézet nem tudnának megállapodni. 

A Deák-téri testvéregyházak képviselőtestülete Bendl Henrik, pénztáros, nyugdíjbavonu-
lásával kapcsolatban ajánlatot tett a pénztár további közös fenntartását és a fenntartásához való 
hozzájárulás összegszerűségét illetőleg is. A nyugdíj intézeti bizottság foglalkozott az ajánlattal és az 
1930. évi 2.071*30 pengő évi hozzájárulás helyett évi 1.000 pengőt vállalt, ami a nyugdíjintézet 
anyagi helyzetének, valamint a közös pénztár munkaanyagához munkaanyaggal való ezidőszerinti 
hozzájárulása arányának egyaránt jobban megfelel. 

A nyugdíjintézet bérházán tudvalevőleg mintegy 6.600 angol font kölcsön nyugodott. En-
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10. nek ellenértékéül a Hermes Magyar Általános Váltóüzlet Rt.-nál 6500 font betét helyeztetett el. 
A font értékében sajnálatos módon beállt áreséssel kapcsolatban a bizottság a kérdést újabb, beható 
megfontolás tárgyává tette és legcélirányosabbnak ítélte a folyószámlán szereplő összegen fontzálog-
levelek vásárlását, hogy azokkal legyen a kölcsön visszafizethető. Eddig 1.000 font névértékű 7'50%-os 
Budapest Székesfővárosi Községi takarékpénztári „A" sorozatú font-záloglevél vétele sikerült. A 
bizottság elhatározta, hogy, amennyiben további vétel nem lenne eszközölhető, a Hermes Magyar 
Általános Váltóüzletnél a fontszámla továbbra is fenntartandó. 

A nyugdíj intézeti terhek könnyítésének kérdésével kapcsolatban vizsgálat tárgyává tette 
a bizottság a püspöki nyugdíj több ízben felvetett kérdését is abból a szempontból, vájjon a püspöki 
nyugdíj csökkenése esetén lényeges megtakarítás lenne-e elérhető, amely a tagokra és fenntartókra 
nézve érdemleges könnyítést jelentene. Erre a szakmathematikus jelentése szerint az a válasz, hogy 
a négy püspöki igény még teljes törlése esetén is oly kismérvű különbözetet jelentene a nagy tömeg 
terhéhez viszonyítva, hogy abból számbavehető megtakarítást elérni nem lehetne. Megállapította 
ezzel kapcsolatban a bizottság azt is, hogy a szabályrendelet 11. §-ának e^ő pontja nem úgy értel-
mezendő, mintha a püspöki nyugdíjigény a szolgálati évekre való tekintet nélkül 100%-os igény 
volna, mert az eredeti mathematikai kalkulációban az tételeztetett fel, hogy a püspöki nyugdíj-
igény — a szolgálati idővel kapcsolatos jog szempontjából — pontosan ugyanoly elbírálás alá es^k, 
mint az illető püspök lelkészi nyugdíjigénye. Ez, világosabban kifejtve, azt jelenti, hogy, amikor 
valamelyik lelkész püspökké lesz, automatikusan birtokába lép a szabályrendelet szerinti püspöki 
nyugdíjigénynek, azonban természetesen köteles a szabályrendelet 36. §-ában az igényemelkedés 
után megállapított 50%-os járulékot leróni. Tagsági évei szempontjából pedig megszerzett püspöki 
nyugdíjigénye egyszerűen már meglevő lelkészi nyugdíjigényéhez csatlakozik; tulajdonképpen tehát a 
püspöki igény fizetésemelkedésszerű elbírálása alá esik. Ezt, mint a szabályrendelet vonatkozó §-ának 
hivatalos bizottsági interpretálását, a bizottság az egyetemes közgyűlésnek az ügyvivői jelentés ke-
retében kifejezetten bejelenteni rendelte. 

A nyugdíjintézet kötelékébe felvétettek: ifj . Blázy Lajos, Dedinszky Gyula, Imreh Sámuel, 
Kován-Murányi György, Králik Jenő, Krecsák János, Peschkó Zoltán, Polster Gyula, Purt Károly, 
Sikter András, Szántó Róbert, Takó István, Thüringer Lajos, Wolf Lajos. A nyugdíjintézet tagjai 
sorából kivált Ruzicska László. 

A fenntartott állások közé felvétetett a pesti magyar egyház egy újonnan szervezett kán-
tori állása, továbbá a dombóvári egyházközség lelkészi állása..Töröltetett a fenntartott állások sorá-
ból a Deák-téri testvéregyházak, valamint a kiskőrösi egyházközség megszüntetett kántori állása. 

Nyugdíjaztattak a következők: Csermák Elemér, Dedinszky Aladár, Eösze Zsigmond, Hö-
rényi Lajos, Nagy Jenő, Nagy Sándor, Szimonidesz Lajos, Wagner Ádám, Záboji Gyula. A nvugdíja-
zások. sorából részletesebb ismertetést igényel Szimonidesz Lajos esete. A bizottság a dunáninneni 
egyházkerület püspökének előterjesztésére Szimonidesz Lajos volt nagybörzsönyi lelkészt, ak't az 
egyetemes törvényszék 1922-ben állásától való elmozdításra ítélt és egvben minden egyházi és 
iskolai hivatal viselésére képtelennek nyilvánított, de akit újrafelvételi eljárás során a dunáninneni 
egyházkerületi törvényszék. 1930-ban az ellene emelt vád és következményei alól felmentett, min-
denekelőtt megállapítva, hogy őt az általános jogelvek és a szabályrendelet szelleméből meríthető ana-
lógia figyelembevételével a nyugdíjintézet kötelékében állónak minősíti, a szabályrendelet 11. §-ának 
5. pontja alapján egyházi közérdekből nyugdíjazta. Nyugdíja az alapeljárás folyamán ellene megho-
zott ítélet hatálya alatt eltöltött idejének beszámításával nyert megállapítást és részére visszame-
nőleg kiutaltatott. A bizottság kimondotta, hogy nyugdíjazásának hatálya csak addig terjed, amíg 
nem. sikerül újból nyugdíjintézeti tagsággal egybekötött állásban elhelyezkednie. 

A jogutódok nélkül elhalt Rapos Viktor, debreceni lelkész, állásának 14 évi javadalmára 
a nyugdíjintézet igénye bejelentetett. 

özvegyi ellátási díj állapíttatott meg a következők részére: Baldauf Gusztávné, Czipott 
Gézáné, Geduly Lajosné, Holéczy Jánosné, Russ Zoltánné, Schöll Lajosné, Varga Józsefné. Krón 
Ferencné részére, akinek férjét az egyházi törvényszék hivatalától való elmozdításra ítélte, a szabály-
rendelet 22. §-a alapján a bizottság kegyképen ellátási díjat állapított meg. A felsoroltak közül Krón 
Ferencné és Varga Józsefné kivételével mindenik részesült betegápolási díjban is, valamint kívülük 
özv. Halmi Béláné is, aki, még mielőtt özvegyi ellátási díjának élvezetébe léphetett volna, elhalá-
lozott. — Árvaneveltetési díj állapíttatott meg: Czipott Gézáné részére 4, Russ Zoltánné részére 
1, Varga Józsefné részére 3 gyermek után. Halmi Béláné 4 árvája teljes árvákat megillető díjban 
részesül. Krón Ferencné is élvez 2 gyermeke után kegyképpen neveltetési díjat. — A Hangya-ala-
pítvány 1931. évi kamatait a bizottság özv. Halmi Bélánénak. juttatta. 

A nyugdíjintézet ellátottainak száma ezidőszerint 16 nyugdíjas, 19 özvegy, 20 félárva és 
4 egész árva. 

A bizottság foglalkozott dr. Rásó Lajos egyetemes ügyésznek, a nyugdíj intézeti bérház 
gondnokának, 1930. november l.-étől 1931. október 31.-éig szóló házgondnoki jelentésével és jóvá-
hagyta azt. Eszerint a ház tiszta jövedelme a házvételár teljes összegének alapulvételével 6'23%, 
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csak a tényleg befektetett összeg alapulvételével 
emelkedése és a bérek csökkenése következtében 

A nyugdíjintézet 1930. évi számadását 

5*06%. A ház jövedelme a jövő évben az adók 10-
előreláthatólag csökken. 

az alábbiakban prezentálom : 

1. Bevétel: 

1929. évi tőkemaradvány 646.438*81 P 
Tagok és fenntartók járulékai 140.160*01 ,, 
1848/XX. államsegélyből 100.000'— „ 
Az egyetemes közalapból 10.000'— „ 
Egyetemes alapokból 10.000 — „ 
Margit-körúti ház jövedelméből 7.556*39 „ 
Kamatjövedelem 32.412*65 „ 
Vegyesekből 450*80 „ 947.018*66 P 

II. Kiadás: 

36.192*10 P 
1.800*—. „ 
3.871*30 „ 
1.160'— „ 

1.247*44 „ 44.270*84 P 

902.747*82 P 
896.347*82 P 

6.400'— „ 
902.747*82 P 

Vagyonkimutatás : -

Készpénz és takarékbetétek 104.624 11 P 
Értékpapírok ». 244.740*74 „ 
6.500 angol font 182.216*40 „ 
Margit-körúti ház értéke 556.233*69 „ 1,087.814*94 P 

Levonva a Margit-körúti házat terhelő angol font 
jelzálogkölcsön pengőértékét 185.067*12 „ 

Tiszta vagyon 902.747*82 P 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést egészben és részleteiben is jóváhagyólag tudo-
másul veszi. 

11. (Sz.) A nyugdíjintézeti bizottság jelenti, hogy az államsegély redukciója következtében 
az egyetemes egyház az 1931. évi globális államsegély-részesedést 6.400 pengővel csökkenteni kény-
szerült. A jövő évre az egyetemes egyház 90.000 pengővel fogja előreláthatólag beilleszteni költség-
vetésébe a nyugdíjintézetnek e címen nyújtandó támogatást, amely pedig a szabályrendeletben 
100.000 pengővel vétetett számításba. Az egyetemes egyház rendkívüli segélye, amelyet a szabály-
rendelet 10.000 pengőben irányoz elő, az államsegélyredukció következtében megszűnik. A közalap 
jövedelméből kombinációba vett 10.000 pengő csökken, sőt a további jövőt illetőleg veszélyeztetett-
nek is látszik. Ez a helyzet, valamint a nyugdíjintézettel szemben a tagok és fenntartók járulékai-
ban fennálló óriási összegű hátralékok arra indították a bizottságot, hogy a szabályrendeletben 
előírt öt évet be nem várva, már ez év novemberének elsejével elkészíttesse a nyugdíjintézet mér-
legét. 

A fentiek figyelembevételével készült mérleg beigazolta, hogy a nyugdíjintézet mathe-
matikai elgondolása teljesen helyes és még a nagymérvű segélyelvonás sem sodorja veszélybe 
annak egyensúlyát. A tagok és fenntartók nagyösszegű hátralékaira való tekintettel a bizottság 
az e célból dr. Mikler Károly, ny. jogakadémiai dékán, egyházmegyei felügyelő, elnöklete alatt 
kiküldött albizottság javaslata alapján hármas javaslattal él. 1. Arra nézve, miképen lenne a tagok 
és fenntartók évi terhe csökkenthető, megállapítja, hogy ez csak az özvegyi jognak részbeni korlát> 
zásával lenne biztosítható és minimális nyugdíjigény mellett az évi járulék 10%-os redukcióját ered-
ményezné. E részben azt az alternatív javaslatot teszi, hogy vagy maradjanak meg az eddigi terhek, 
vagy csökkentessék az özvegyi jog a járulékokkal együtt. 2. A fennálló hátralékok csökkentése és azok 
jövőben való képződésének megakadályozása érdekében a belépéskor beszámítani kért idővel kap-

Nyugdíjak 
Betegápolási díjak 
Személyi járandóságok 
Hangya alapítványból 
Vegyes kiadások 

1930. dec. 31.-én a tőke összege 
Ebből nyugdíj intézeti tőke ... 
Hangya alapítvány tőke 
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11. csolatos fizetési kötelezettségre vonatkozó fizetési kedvezmény megszorítás?, szükséges, újonnan 
szabályozandó a késedelmi kamatok ügye is. 3. A terheken a megnehezült gazdasági viszonyok 
között való pillanatnyi könnyítés tekintetében egyfelől az 1931. évi járulékok lerovási idejének ki-
tolását, másfelől az 1932. évi alapítási járulékrészlet lerovására moratórium engedélyezését java-
solja. 

Az egyetemes közgyűlés a következő határozatokat hozza: 
A járulékok csökkentését az özvegyi jog korlátozása árán nem kívánja keresztül-

vinni. 
A szabályrendelet 7. §-ának harmadik mondatát törli és a következő szöveggel 

helyettesíti. 
„Ez esetben a beszámított szolgálati időre eső fenntartási és tagsági járulékot 

6%-os kamattal pótlólag befizetni köteles. 5 évig terjedő, ily módon beszámított szolgálati 
idő után előálló tartozásának lefizetésére 1, 5—10 évig terjedő, ily módon beszámított szol-
gálati idő után előálló tartozásának lefizetésére 2, 10 évnél hosszabb, ily módon beszá-
mított szolgálati idő után előálló tartozásának lefizetésére pedig 3 esztendő engedélyez-
tetik. Az egy év alatt lerovandó tartozás egy összegben, az egynél több évre felosztott tar-
tozás évi egyenlő részletekben pontosan rovandó le. Amennyiben az érdekelt ily címen 
előállt tartozását az illető év, több évre való felosztás esetén pedig az utolsó felosztási 
évnek a szabályrendeletben előírt járulék fizetési határnapjáig teljes egészében le nem róná, 
a tartozás a vele kapcsolatos joggal együtt egészben törlendő s az esetleg már lerótt összegek 
az érdekelt nyugdíjintézet számláján javára írandók. Az alapítási tőkéhez való személyi hoz-
zájárulás a nyugdíjintézetbe való belépéskor válik esedékessé s arra nézve a 31. §-ban fog-
lalt rendelkezések irányadók." 

Az egyetemes közgyűlés ezeket a rendelkezéseket visszaható erővel ruházza fel 
és utasítja a bizottságot az eddig felmerült ily eseteknek a jelen szakasz szellemében való 
revideálására. 

A 38. §. c) pontját a következőképen szövegezi: 
„A hátralékos tartozás után, a szabályrendeletben november l.-ében fixirozott 

járulékbefizetési terminustól, a tényleges lerovás időpontjánál 15 nappal hosszabb időre szá-
mítva 6%-os késedelmi kamat jár, amelyet az ügyvivő a következő évi járulékszámlán vissza-
menőleg ró ki. Amennyiben azonban a járulék késedelmes befizetése a következő év május 
hó l.-éig nem eszközöltetnék, — miután akkor az új járulékszámla munkálatai már 
megindulnak és a késedelmi kamatokat ki kell róni — a hátralék után egész évre 6%-os 
késedelmi kamat számítandó." 

A 38. §. d) pontjának második bekezdését a következőkép módosítja: 
„A bevételezett járulékok és offertóriumok a bevételező pénztár által azonnal 

továbbítandók — a közvetlen felsőbbfokú nyugdíj intézeti pénztár mellőzésével — közvet-
lenül az egyetemes nyugdíj intézeti pénztárba — befizetési jelentés kíséretében, amelyen 
a tagok és fenntartók általi teljesítés napja pontosan feltüntetendő. Az összesített befi-
zetési jelentés, a bevételező pénztárak részéről, az egyetemes nyugdíj intézeti pénztárba 
minden év november havának 1.-én szintén beszolgáltatandó. Minden bevételező pénztár 
köteles minden, az egyetemes nyugdíj intézeti pénztárhoz felterjesztett befizetési jelentést, 
a közvetlenül felettes pénztárnak másolatban egyidejűleg megküldeni." 

A 38. §. e) pontját a következő szöveggel toldja meg: 
„Amennyiben valamely pénztár a lerótt járulékok és offertóriumoknak a befize-

tési jelentés kíséretében közvetlenül az egyetemes nyugdíjintézet pénztárába való beszol-
gáltatására nézve fennálló kötelezettségét pontosan nem teljesítené, úgyhogy a lerótt Ösz-
szeg az ő hibájából 15 napon belül nem folynék be az egyetemes nyugdíj intézeti pénztárba, 
az előálló kamatveszteséget megtéríteni köteles." 

Ezzel elintézettnek tekintendő a dunáninneni egyházkerületnek a késedelmi kamat 
ügyében a bizottság határozatával szemben tett felterjesztése. 

Az 1932. évi alapítási járulékreszlet lerovására a fenntartóknak és a tagoknak 
fizetési moratóriumot nyújt aképpen, hogy ezt a részletet az utolsó alapítási járulékrész-
let esedékessége után következő esztendőben teljesíthessék; addig pedig az így hitelezett 
részletnek csak 6%-os kamatát fizessék, a tényleges törlesztés időpontjáig. 

Az erre irányuló igénylés a tagok és fenntartók részéről legkésőbb 1932. évi 
április hó 30.-áig az ügyvivőnek írásban bejelentendő. Később benyújtandó bejelentések 
figyelembe nem vehetők. 

A nyugdíj intézeti járulékok befizetésének a szabályrendeletben november hó 1.- <% 
ében megállapított terminusát az 1931. évi járulékszámlával kapcsolatban kitolja és a 
járulékoknak 1932. évi január hó 31.-éig való lerovására kamatmentes engedélyt ad. Aki 



27 

azonban a nevezett időpontig befizetési kötelezettségét nem teljesíti, elveszti ezt a kedvez- 11-13. 
ményt és 1931. november hó l.-étől késedelmi kamat fizetésére köteles. 

Az egyetemes közgyűlés dr. Mikler Károly, nyug. jogakadémiai dékán, egyház-
megyei felügyelőnek és Kufhy Dezső ügyvivőnek a nyugdíjintézet érdekében kifejtett, 

buzgó és eredményes munkájukért köszönetet mond, 
12, (Sz.) A nyugdíj intézeti bizottság javaslatára 
az egyetemes közgyűlés a nyugdíj intézeti szabályrendelet következő módosításait és kiegé-
szítéseit határozza el : 

A szabályrendelet 6. §-ának második sorát ilyképpen egészíti ki: „kántorok, akik 
a Zeneművészeti Főiskolán végbizonyítványt nyert orgonaművészek, vagy a Nemzeti Zene-
dén végbizonyítványt nyert orgonaművészek, vagy okleveles tanítóképző-intézeti zenetaná-
rok, vagy tanítói oklevéllel, vagy lelkészi képesítéssel bírnak" stb. 

A szabályrendelet 19. §-a a) pontját olykép egészíti ki, hogy annak végén a követ-
kező új bekezdéseket iktatja be: 

„Aki azonban, mint nyugdíj intézeti tag, hivataláról olykép mond le, hogy e le-
mondással egyidejűleg olyan lelkészi képesítéshez kötött és egyházi érdekű községi, vagy 
állami, szolgálatba lép (hitoktató, vallástanár, tábori lelkész), amely új állásában nyugdíj-
jogosultságot csak meghatározott szolgálati idő után nyer, az egyházi hivataláról való le-
mondásától számított 30 nap alatt az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz benyújtott 
kérelmére, amennyiben a nyugdíj intézeti bízottság engedélyezi, a nyugdíjintézet tagja 
maradhat mindaddig, amíg új állásában a nyugdíjjogosultságot eléri, feltéve, hogy a tag 
terhére rótt járulékokat továbbra is pontosan fizeti. 

Ilyen tagnak az új állásában való nyugdíjjogosultság elérése előtt bekövetkező mun-
kaképtelensége esetére (17. §. d) pont) történő nyugdíjaztatása esetén nyugdíjából, illetve 
ugyanezen időben való elhalálozása esetén az özvegyének és árváinak folyósítandó díjak-
ból a nyugdíj intézeti bizottság által meghatározandó részletekben levonandók a fenntartó 
terhét képező hátralékos járulékok s azok kamatai. Viszont, ha az ily tag új állásában 
nyugdíjjogosulttá válik, nyugdíj intézeti tagsága és nyugdíjigénye végleg megszűnik." 

A szabályrendelet 5. §-át a következőkép egészíti ki : 
,,f) olyan nyugdíjintézeti tag, aki hivataláról olykép mond le, hogy a lemondás-

sal egyidejűleg olyan lelkészi képesítéshez kötött és egyházi érdekű községi, vagy állami 
szolgálatba lép (hitoktató, vallástanár, tábori lelkész), amely új állásában nyugdíjjogo-
sultságot csak meghatározott szolgálati idő után nyer, az egyházi hivataláról való lemon-
dástól számított 30 nap alatt az egyetemes nyugdíj intézeti bizottsághoz benyújtott kérel-
mére, amennyiben a nyugdíj intézeti bizottság engedélyezi, a nyugdíjintézet tagja marad-
hat mindaddig, amíg új állásában a nyugdíjjogosultságot eléri. (Lásd 19. §. a) pont)." 

A 17. §. d) pontját megtoldja ezzeî a szöveggel : „A vizsgálatot megejtő orvosnak 
közhatósági orvosnak kel) lennie. A megvizsgáltatással járó összes költségek, tehát az ille-
tékes nyugdíjügyi albizottság készkiadásai is — amennyiben azok felszámíttatnának — a 
kérvényező felet terhelik." 

A 17. §. f ) pontjának utolsó mondata helyébe ezt a szöveget iktatja: „A három 
orvost a nyugdíjaztatást kérelmező fél fizeti, ha munkaképtelenség nem nyer beigazolást, 
ellenesetben a nyugdíjintézeti pénztár." 

A 22. §. első bekezdése 3. sorának végén betoldja a következő szöveget : „vagy 
az Egyházi Alkotmány 326. §. d) pontja érteimében hivatalból jogerős ítélettel elmozdít-
tatott és minden egyházi és iskolai hivatal viselésére képtelenné nyilváníttatott." 

A 23. §-t így módosítja : „Úgy az özvegynek, mint az árváknak díjazása, ha az 
elhunyt tag hivatalban állt, özvegyi félév élvezése esetén ennek leteltével, ha pedig özvegyi 
félévet nem élveznek, vagy a tag már nyugdíjas állapotban halt meg, a halála napját kö-
vető hó elsején veszi kezdetét." 

A 24. §. e) pontját ezekkel a szavakkal egészíti ki: „ha azonban újból meg-
özvegyül és férje után nyugdíj élvezésére nem jogosult, visszanyeri előbbi jogigényét." 

A szabályrendelet 35. §-ának 4. sorába a 6i/2% helyébe, azt helyesbítve, pro futuro 
61/4 %-ot iktat. 
13. (Sz.) A nyugdíj intézeti bizottság, utalással az ügyvivői jelentésben idevonatkozólag 

foglaltakra, bejelenti, hogy a bányai egyházkerületnek az aszódi Petőfi reálgimnáziumi építkezés 
befejezésére nyújtott kölcsön folyósításának az egyetemes közgyűlés részéről való jóváhagyását 
előfeltételezve, a kölcsön biztosításának, kamatozásának és visszafizetésének feltételeit rövid voná-
sokban következőleg határozta meg : a) A kölcsöntőke, kamatok és 3.000 pengő perköltségbiztosíték 
biztosítására a reálgimnázium a nyugdíjintézetre tartozik engedményezni az aszódi vásártartási 
jogának bérbeadásából őt megillető egész bérösszeget, b) A kiállítandó kötelezvényben a 30.000 
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13-14, pengő kölcsöntőke, kamatai és 3.000 pengő költségbiztosíték erejéig az aszódi egyházközség, a bányai 
egyházkerület és a reálgimnázium zálog jogbekebelezést enged a nyugdíjintézet javára az aszódi 
71, 1500, 1698 és 1745 sz. tkv-i betétekben foglalt összes ingatlanokra, c) A kiállítandó kötelezvény 
illetékét és a zálogjog bejegyzési illetékét a bányai egyházkerület a nyugdíjintézet pénztárába lefi-
zetni tartozik. Ha a bányai egyházkerület az aszódi egyházközség és a reálgimnázium a jelzáloggal 
lekötendő ingatlanok tehermentesen taitását Írásbeli nyilatkozattal garantálják, a zálogjog bekebe-
lezését a nyugdíjintézet egyelőre nem foganatosítja, de ennek bármikor leendő foganatosítása kizáró-
lag a nyugdíjintézet elhatározásától függ. d) A 30.000 pengő tartozás után a bányai egyházkerület 
a kölcsön folyósításának napjától számítva a Magyar Nemzeti Bank mindenkori váltóvisszleszá-
mítolási kamatlábának megfelelő, de 6%-nál nem kisebb kamatot fizet, e) A kölcsön folyósításától 
számított 3 év alatt járulékaival együtt teljesen visszafizetendő, f ) A kölcsönről kiállítandó köte-
lezvény egyéb részletes feltételeit az egyetemes ügyész és az ügyvivő együtt állapítják meg. 

A bizottság, amidőn kéri az egyetemes közgyűlést, hogy a kölcsön ilykép való folyósítását 
hagyja jóvá, bejelenti egyben, hogy a kölcsönnek az egyházi közületek által kért kölcsönök folyó-
sítására vonatkozólag az 1930. évi egyetemes közgyűlés 112. jegyzőkönyvi pontjában foglaltaktól 
eltérőleg történt folyósítását a jövőre vonatkozólag precedensnek tekinteni a maga részéről sem 
kívánja. 

Az egyetemes közgyűlés jóváhagyólag tudomásúl veszi a nyugdíjintézeti bizott-
ságnak azt a bejelentését, hogy a bányai egyházkerületnek az aszódi reálgimnázium épít-
kezése befejezésének a céljaira a bizottság jelentésében körülírt biztosítékok mellett a 
jelentésben meghatározott módon törlesztendő 30.000 pengő kölcsönt folyósított. — Egyben 
azonban, kimondja az egyetemes közgyűlés, hogy ennek a kölcsönnek a folyósítását a jövőre 
precedensnek tekinteni nem lehet, mert a közgyűlés a jövőre vonatkozóan határozottan fenn-
tartja az 1930. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 112. pontjában az egyházi közü-
letek által kért kölcsönök folyósítására vonatkozólag foglalt álláspontot azzal, hogy azt 
a jövőben irányadónak kell tekinteni. 

Egyben utasítja a közgyűlés a nyugdíjintézet) bizottságot, hogy a legközelebbi 
egyetemes közgyűlésnek tegyen javaslatot arra, hogy milyen intézkedések vétessenek be a 
nyugdíj intézeti szabályzatba azt illetően, hogy a nyugdíjintézet vagyona mikép helyezhető 
el. 

14= (Sz.) Ziermann Lajos beterjeszti a magyarhoni evangélikus egyetemes gyámintézet 
jelentését : 

Egyetemes gyám intézetünk ezidei közgvűlését s az azzal kapcsolatos istentiszteleteket és ün-
nepélyeket a hívek nagy és élénk részvétele mellett f. hó 21.- és 22.-én tartotta meg Balassagyar-
maton. A vallásos ünnepélyen D. Kapi Béla, püspök, volt szíves előadást tartani. A főistentiszteleten 
Sárkány Béla, egyhk. gyámintézeti elnök, prédikált. A gyermekistentiszteletet az egyetemes gyám-
intézet elnöke vállalta. Az egyházmegye, az egyházközség és annak nőegylete, ifjúsági egyesülete 
s Fébe leánycsoportja, a Luther-Társaság, a theol. fakultás ifjúsága, a soproni gyámintézeti nőegylet, 
Pazár István, tiszakerületi gy. v. elnök, ünnepi ajándékban részesítették a gyám intézetet. 

Az egyetemes gyámintézet világi elnökéül újból báró Feilitzsch Berthold választatott meg. 
A bányai egyházkerületi gyámintézet elnöke dr. Tomcsányi Vilmos Pál, nyug. igazságügyminiszter, 
lett, a tiszai egyházkerületi gyámintézet elnöke pedig Pazár István, a diósgyőri egyházközség fel-
ügyelője. Az egyetemes gyámintézet érdemdús pénztárosa, Bendl Henrik, nyugalomba vonulván, 
helyébe Szelényi Gyula választatott meg. 

Gyámintézetünket a Gusztáv Adolf-Egylet Osnabrückben és Münsterben tartott 76. nagy-
gyűlésén az egyetemes gyámintézet egyházi elnöke képviselte s köszöntötte is az egyletet. 

A G. A.-E. az elmult egyházi közigazgatási esztendőben theol. hallgatóinkat, gyülekezetein-
ket és intézményeinket 8.090 M. = 15.579 P, a Luth. Gotteskasten-Verein pedig 750 M. = 1012 P 
segélyben részesítette. 

Gyámintézetünk ezidei gyűjtése mind a 4 egyházkerületben 17.102 P ; 3272 P-vel kevesebb, 
mint a mult évben. A dunántúli egyházkerület egymaga 10.703 P-t, a többi három együttvéve 6.399 
P-t gyűjtött. 

Ez a kedvezőtlen eredmény nemcsak a rendkívüli, súlyos gazdasági viszonyoknak, hanem 
főleg annak a nemtörődömségnek, szeretetlenségnek. s áldozatkészség hiányának tudható be, amely 
nem is a szegény, hanem sokszor épen a virágzó, népes gyülekezeteket jellemzi. Azért arra kérjük 
az egyetemes közgyűlést, méltóztassék a gyülekezeteket s azoknak vezéreit (hisz azokon múlik min-
den) a gyám intézettel szemben tartozó kötelességükre komolyan figyelmeztetni s a zsinati törvények 
idevonatkozó paragrafusainak érvényt szerezni. Lehetetlen a gyámintézetet fenntartani, ha egyhá-
zainknak egész sora éveken át meg sem kísérli a gyűjtést. 

A németországi G. A.-E. a jövő esztendőben ünnepli meg fennállásának 100 éves emlék-
ünnepét. Kérjük az egyetemes közgyűlést, hogy ezt kegyeskedjék tudomásul venni s a G. A.-E.-tel 
szemben tartozó hálájának kifejezést adni olykép, hogy 
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a) az egyetemes egyház képviseltesse magát ezen az ünnepélyen ; 
b) szerény, de alkalmas ünnepi ajándékban részesítse a G. A.-Egyletet; 
c) az összes egyházakat szólítsa fel, hogy a gyámintézet ünnepi ajándékául szánt, sárga 

perselyekbe való adakozrsra nyomatékosan hívják fel a hívek figyelmét. 
Bátorkodunk még jelenteni, hogy az egyetemes gyámintézeti közgyűlés a nagy szeretetado-

mányt, 2.200 P-t, Kisvárda és Székesfehérvár közt osztott? meg, kis szeretetadományban à 250 
P„ négy gyülekezetet részesített. A központi gyűjtést, 360 P-t, Nagyvázsonynak juttatta. Azonkívül 
osztott ki több kisebb segélyt, 100 drb. dunántúli énekeskönyvet, 2 bibliát, szent edényeket, ollár-
terítőt. A népjóléti minisztérium jóvoltából lelkész- és tanítóözvegyekn^k 30 pár női cipővel tudott a 
gyámintézet az elmúlt esztendőben szolgálni. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az adományozóknak a m a g i 
részéről is köszönetet mond. üdvözli az újbó' megválasztott világi elnököt és buzgó fára-
dozásáért köszönetét fejezi ki. 

örömmel tudomásul veszi, hogy a G. A.-E. a jövő évben ünnepli meg 100 éves 
fennállását, amely ünnepélyen az egyetemes egyház képviseltetni fogja magát és szűk 
anyagi viszonyaihoz mérten ünnepi ajándékban részesíti a G. A.-Egyletet. Felhívja az 
egyházak figyelmét a gyámintézet ünnepi ajándékául szánt, sárga perselyekben való gyűj-
tésre és reményét fejezi ki, hogy mind a gyülekezetek, mind a hívek felhasználják ezen 
rendkívüli alkalmat hálájuk kifejezésére és tehetségük szerint adakoznak a nemes célra. 

15. (Sz.) A jogügyi bizottság bejelenti, hogy a szlovenszkói ev. egyház egyetemes püspöke 
átiratot intézett az egyetemes egyházhoz, hogy az 1918. évi összeomlás folytán a magyarországi ág. 
hitv. ev. egyetemes egyháztól elszakadt és a szlovenszkói ev. egyetemes egyházban tömörült egyházi 
közületeknek a jelenlegi magyar ev. egyetemes egyházzal és egyházkerületekkel szemben fenn-
állónak vélt vagyonmegosztási igényei barátságos megbeszélés tárgyává tétessenek. 

Az egyetemes közgyűlés — abból indulva ki, hogy nézete szerint csak a magyar 
ev. egyetemes egyháznak, egyházkerületeknek és egyházi közületeknek lehet jogos igényük 
a szlovenszkói ev. egyházi közületekkel szemben, amelyeknek tárgyalására azonban a jelen-
legi viszonyokat alkalmasnak nem tartja, — ezidőszerint mellőzi egy, az e kérdés tárgya-
lásával foglalkozni hivatott bizottságnak a kiküldését, de felkéri az elnökseget aria, hogy 
a felvetett kérdéssel foglalkozni, arra vonatkozóan szakértőket is meghallgatni, s ha a 
kifejlendők ezt szükségesnek mutatják, a közgyűlésnek alkalmas időben az ügyről jelentést 
tenni szíveskedjék. 

16, (Sz.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület felterjesztése, amelyben paaaözolja, hogy a 
komádii és a karcagi református egyház az evangé ikus hívekre református egyházi adót vet ki és azt a 
közigazgatási hatóságok útján, mint iskolai adót, hajtatja be. 

A. jogügyi bizottság javaslata nyomán 
az egyetemes közgyűlés megkeresi a tiszántúli református egyházkerület püspökét, hasson 
oda, hogy a komádii, illetve a karcagi református és evangélikus hívek közötti ilynemű 
súrlódásoknak eleje vétessék és a református egyház alaptalanul ne vessen ki adót az 
evangélikus hívekre. 

17» (Sz.) Ezzel kapcsolatban tárgyaltatik a komádii. egyházközség adóssága ;nak rendezése 
tárgyában a tiszai egyházkerület f. évi közgyűlésében 57. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozat. 
Tekintve azonban, hogy a tiszai, és a bányai egyházkerületek még ezideig nem tudtak a kölcsönadó 
bankkal megfelelő megállapodásra jutni, 

az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy kívánatosnak tartja ezen. pénzügyi kérdés mielőbbi 
rendezését és felhatalmazza az elnökséget, hogy, ha megfelelő pénzügyi rendezés lehetővé 
válik, az ahhoz szükséges felsőbb jóváhagyást elnöki jogkörében megadhassa. 

18, (Sz.) Beterjesztetik az Országos Luther-Szövetség 1931. évi működéséről szóló jelentés. 
Az Országos Luther-Szövetség az 1931. esztendő folyamán is folytatta a maga munkáját 

a már megkezdett munkatereken. A gyülekezeti Luther-Szövetségek a maguk hatáskörében sok he-
lyen szép és élénk munkát fejtettek ki, de országszerte még nem indult meg általánosan a szövetségi 
munkálkodás. 

Ennek megváltoztatása végett foglalkozott ?, szövetség elnöksége az országos munka új 
alapokon való megszervezésével, és a november 25.-én tartott közgyűlés elé is ezt a tárgyat tűzte 
ki tárgyalásra. A közgyűlés foglalkozott is ezzel a kérdéssel és az elhangzott vélemények alapján 
a választmányt bízta meg új, és megfelelő munkaprogramm. kidolgozásával. 

A közgyűlés új munkást is állított a szövetség vezetői közé, megválasztván társelnöknek 
dr. Scholtz Géza miniszteri tanácsost, akinek az egyházi munkatereken végzett munkássága is-
mert, és így jó reménységet nyújt a szövetségben folytatandó tevékenysége is. 
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18-22.. Az Országos Luther-Szövetség keretein belül alakult meg az Egyetemi Luther-Szövetségek 
Országos Központja a közelmúlt napokban. Ezzel az alakulással kapcsolatban azzal a kéréssel for-
dulunk a Nagyméltóságú és Főtisztelendő Egyetemes Egyházi Közgyűléshez, méltóztassék az egye-
temi és főiskolai ifjúság ezen szervezkedését tudomásul venni, ennek támogatására felhívni az 
egyetemi városok gyülekezeteinek és lelkészeinek figyelmét és jóindulatú támogatásukba ajánlani 
az evangélikus ifjúság nemes céljait. 

Az országos központ elnökéül sikerült megnyernie az Egyetemi Luther Szövetségeknek dr. 
Felkay Ferenc székesfővárosi tanácsi főjegyzőt, akinek személye biztatás a központ jóirányú és ered-
ményes működésére. 

Az Országos Luther-Szövetség munkálkodását ez évben is nagyban hátráltatta az anyagi 
erők nagymértékű hiánya, reméljük azonban, hogy a Nagyméltóságú és Főtisztelendő Egyetemes 
Közgyűlésnek az elmúlt évben tolmácsolt kérésünkre hozandó határozata és teendő rendelkezése 
offertóriumok juttatásával anyagilag a szövetség segítségére lesz. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a beállított új munkaerőket 
üdvözli, tudomásul veszi a szövetség keretein belül az Egyetemi Luther-Szövetségek Or-
szágos Központjának megalakulását és az egyetemi és főiskolai i f júság ezen szervezkedésé-
nek támogatására felhívja különösen az egyetemi városok gyülekezeteit és lelkészeit. 

19o (Sz.) Az Országos Luther-Szövetség' jelentése kapcsán tárgyalja a közgyűlés a mult 
évi 17. egyetemes közgyűlési jegyzőkönyvi pont alatt az egyházkerületeknek hozzászólás végett le-
küldött abbeli kérelmet, hogy az összes egyházközségek köteleztessenek arra, hogy a november 10.-
éhez, Luther Márton születésének évfordulójához, legközelebb eső vasárnapon, tehát minden év 
november havának második vasárnapján, az offertóriumot az Országos Luther-Szövetség javára 
tartsák meg. A beérkezett egyházkerületi felterjesztések figyelembevételével a jogügyi bizottság 
javaslata nyomán 

az egyetemes közgyűlés felkéri az egyházkerületeket, szíveskedjenek az egyházközségeknél 
oda hatni, hogy egy vasárnap offertóriumát az Országos Luther-Szövetségnek juttassák. 

20o (Sz.) Beterjesztetik az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége ez évi munkájáról 
szóló jelentés. 

Az 1929-ben megvett özvegy Papnék Otthonának átalakítási munkálatait ez év augusztus 
havában kezdtük s azokkal november közepéig teljesen elkészültünk úgy, hogy otthonunkat novem-
ber 25.-én világi és egyházi vezetőink, Eposzunk tagjainak és barátainak jelenlétében felavathat-
tuk. Az Otthon vételára 13.500 pengő volt, az átalakítás, villany és vízvezetékkel stb. 12.000 pengő, 
úgy, hogy az egész épület 25.500 pengőbe kerü7t. Van benne egy kis imaterem, 18 lakószoba, egy 
nagy ebédlő, két fürdőszoba, két személyzeti szoba és minden mellékhelyiség. 

A jó Istennek legyen hála és dicsőség, hogy egyszerű asszonyi munkánkkal hozzájárul-
hattunk egyetemes egyházunk belmissziói intézményeinek gyarapításához. 

De a hála szavával fordulunk Nagyméltóságú és Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlé-
sünkhöz is azért a készségért, amellyel ezen munkánkban minket úgy erkölcsileg, mint anyagilag 
támogatott. 

Szövetségünk legközelebbi programmja : Otthonunkat május havában benépesíteni s a benne 
lakó özvegyekről szeretettel gondoskodni. Karácsonyra, a mult évhez hasonlóan arra szoruló özve-
gyeink között a befolyt tagdíjakból gyorssegétyt fogunk kiosztani. Évközben tagjainkat tanáccsal 
és szövetségünk szavának súlyával, a szükséghez mérten támogattuk. Belmissziói munkán-
kat a vasárnapi iskolák, ifjúsági és nőegyletek terén fokozott buzgósággal folytattuk. Szegény gyer-
mekeket családoknál való étkezéssel segítettünk. 

Mikor mindezekben feltártuk szövetségünk ez évi munkáját, arra kérjük a Nagyméltóságú 
és Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlést, hogy erkölcsi támogatását a jövőben se vonja meg tőlünk, 
hogy ennek a védelemnek biztos tudatában ezekben a súlyos, szomorú időkben asszonyi szívünk minden 
melegét, hitünknek minden erejét fokozott munkabírással hazánk és egyházunk javára fordíthassuk. 

A jelentés örvendetes tudomásul szolgál. 

21, (P) Olvastatik a bányakerületi közgyűlés ezidei 35. jegyzőkönyvi pont alatt hozott 
határozata a felekezeti filmek ügyében. 

Az egyetemes közgyűlés azon óhajának ad kifejezést, hogy a filmcenzura-bizottság-
ban az egyházak képviselve legyenek és abban az evangélikus egyetemes egyháznak legyen 
egy állandó megbízottja. Kívánatosnak tartja továbbá, hogy evangélikus jellegű vallá-
sos filmek is érvényesüljenek, és hogy a filmgyártásra és a mozgóképszínházak előadá-
sainak anyagára is bizonyos befolyást gyakorolhasson. 

22. (P.) Olvastatik a dunáninneni egyházkerületi közgyűlés ezidei 88. jegyzőkönyvi pont 
alatt hozott határozata az evangélikusok és reformátusok közti áttérésekre és re verzál isokra vonat-
kozó megegyezés tárgyában. 
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Az egyetemes közgyűlés az 1930. évi közgyűlés 27. jegyzőkönyvi pontban foglalt 22-32. 
határozatával a kérdést elintézettnek tekinti. , 

23. (P.) Olvastatik a bányai egyházkerületi közgyűlés 42. jegyzőkönyvi pont alatti határo-
zata a túrkevei fiókegyház hovatartozandósága tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Túrkeve Mezőtúrhoz és ezzel a 
bányai egyházkerülethez csatoltassék, és felkéri a tiszai egyházkerület elnökségét, hogy az 
egyetemes közgyűlésen kívül már kifejezésre juttatott ezirányú hozzájárulását hozza az 
egyetemes közgyűlés elnökségének tudomására. 

24. (P) Tárgyaltatik a soltvadkerti tanítók fellebbezése a bányai egyházkerületi közgyűlés 
ezidei 32. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata ellen, amely egyházi adófizetési kötelezettségü-
ket megállapítja. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházkerület határozatát helybenhagyja. 

25. (P.) Olvastatik Sass Béla kérvénye, melyben kéri, hogy a karitatív valorizációs 
hadikölcsönsegélyből az ő hadikölcsönpapirjai után reá eső rész neki kiutaltassák. 

A közgyűlés a kérelmet nem teljesítheti, mert a karitativ valorizáció nem tartozik 
az egyház hatáskörébe s a népjóléti minisztertől kapott összeg kizárólag a bejelentett alapok 
részére adatott. 

26. (P.) Olvastatik Sass Béla beadványa, amelyben az 1930. évi egyetemes közgyűlés jegy-
zőkönyve ellen kifogásokat emel. 

A közgyűlés a beadványt elutasítja, mert a közgyűlési jegyzőkönyv a hitelesítő 
bizottság által hitelesíttetett és így az ellen kifogásnak helye nincsen. 

27. (P.) Olvastatik Sass Béla kérelme az 1930. évi, valamint a jövőben tartandó közgyű-
lések jegyzőkönyve egy példányának neki való kiadása iránt. 

A kérelmet az egyetemes közgyűlés elutasítja, mert folyamodó nem lévén tagja a 
közgyűlésnek, jegyzőkönyv példányra igényt nem tarthat. 

28. (P.) Olvastatik Sass Béla kérvénye az 1925. évi kivételes és rendkívüli államsegély 
kiosztása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a kérelmet elutasítja, mert az államsegély a közgyűlési 
határozat értelmében osztatott fel és elszámolása a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez felterjesztetett, így tehát újabb intézkedés tárgyává nem tehető. 

29. (P.) Olvastatik Sass Béla beadványa, amelyben Materny Lajos és mások nyugdíjigényé-
nek méltányos rendezését kéri. 

Az egyetemes közgyűlés a kérelmet visszautasítja, mert a folyamodó más nyugdíjas 
igényének érvényesítésére felhatalmazást nem kapott és így azt képviselni nem jogosult. 

30. (P.) Olvastatik Sass Béla beadványa, amelyben Duszik Lajos és Kemény Lajos espere-
sek megválasztása ellen óvást emel. 

A közgyűlés a beadványt visszautasítja, mert a választásokat csak az Egyházi 
Alkotmányban előírt úton, az arra jogosultak az előírt határidőben támadhatják meg. 

31. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bejelenti, hogy a zsinati bizottság foglalkozni kíván a 
vegyesházasok egyházi adójának kérdésével. 

Tudomásul szolgál. 

32. (L.) Tárgyaltatik Hüttl Ármin vallástanár fellebbezése a bányai egyházkerület 1931. 
szeptember 24-iki közgyűlése jegyzőkönyvének 30. pontja alatt hozott határozata ellen, mely szerint 
a kerületi közgyűlés Hüttl Ármin fellebbezését elutasítja, a fellebbezéssel megtámadott határozatot 
helyes indokolása alapján és még azért ís helybenhagyja, mert a budai egyházközségnek 1931. június 
2.-án megtartott közgyűlésén Hüttl Ármin javaslatát, hogy az egyházmegyei közgyűlésre jegyző-
könyvi kivonattal ő és három társa küldessék ki, mely javaslatot dr. Horváth Kornél magáévá tett, 
és a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátott, a közgyűlés többsége nem fogadta el, tehát az 5. számú 
határozat meghozatalánál sem valamely indítvány mellőzése, sem egyéb szabálytalanság nem tör-
tént, — a szabályszerű határozat megváltoztatására, vagy megsemmisítésére tehát nincsen alapos 
ok. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest a bányai egyház-
kerület fenti határozatát indokainál fogva helybenhagyja s még azért is, mert a vonatkozó 
indítványára elrendelt szavazást a fellebbező maga is tudomásul vette, sőt a szavazásnak 
részleges, reá nézve kedvező eredményéhez ő maga is hozzájárult és csak á szavazásnak 
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32-39. a fellebbezőre nézve nem kedvező és neki nem tetsző eredménye ellen emelt kifogást, mint 
sérelmes, szabálytalan intézkedés ellen, ezt pedig a szavazás aktusának egységénél fogva 
a szavazás közben nem tehette, így tehát fellebbezését el kellett utasítani. 

33. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 29. pontja kapcsán az egyetemes főjegyző előterjeszti 
a jogügyi bizottság javaslata nyomán a bizottságnak, megfontolás és javaslattétel végett vissza-
adott azon kérdést, hogy a missziói egyházak felsőbb egyházi tisztviselőre szóló választásoknál bír-
nak-e szavazati joggal. 

A jogügyi bizottság elfoglalt álláspontja és javaslata nyomán 
az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerület 1930. évi közgyűlésének 29. jegyzőkönyvi 
pont alatt hozott határozatát megváltoztatja és kimondja, hogy missziói egyházaknak 
szavazati joga nincs, mert az Egyházi Alkotmány 45. §-ának d) pontja, továbbá a 64. és 
69. §-ok egybevetéséből kuünik, hogy csak a választott lelkész rendes lelkész és csak a 
rendes lelkésszel bíró egyház bír szavazati joggal. 

34. (L.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerület 1931. évi szeptember 24-iki rendes közgyű-
lésének 39. jegyzőkönyvi pontja alatt hozott határozat, valamint ezzel kapcsolatban Scholtz ödön indít-
ványa,melyek szerint a pestmegyei felső egyházmegye megkeresése alapján a vásároknak hétköznapok-
ra való áthelyezése, a korcsmák vasárnapi zárvatartása és korcsmákban, vendéglőkben és kávéházak-
ban szombat esti 6 órától hétfő reggel 6 óráig szeszes italok árusításának eltiltása tárgyában 
tétessék felterjesztés a kormányhoz, úgyszintén október 31-ének, mint a reformáció emlékünnepé-
nek és a nagypénteknek megünneplése tárgyában is. 

Az egyetemes közgyűlés az indítványokat magáévá téve, ebben az irányban felter-
jesztést intéz a kormányhoz. 

35. (Sz.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerület ezidei közgyűlésének 23. jegyzőkönyvi pont 
alatt felterjesztett azon kérelme, hogy a szarvasi tanítónőképző intézet nevelőnőinek illetmény ren-
dezése kérdésében az egyetemes közgyűlés tegyen lépéseket a vallás- és közoktatásügyi miniszternél, 
aki az ezirányban felterjesztett kérelmeket elutasította. 

A jogügyi bizottság javaslata nyomán 
az egyetemes közgyűlés felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternél ezen kérdés kedvező elintézése tárgyában interveniálni szíveskedjék. 

36. (Sz.) Az egyetemes főjegyző beterjeszti a dunántúli egyházkerületnek a lelkészjava-
dalmi kérdésekkel kapcsolatban a lelkészek anyagi helyzetének megjavítására vonatkozó felterjesz-
téséi. 

A jogügyi bizottság javaslata nyomán 
az egyetemes közgyűlés felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy alkalmas időben intézzen 
felterjesztést a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a lelkészek helyzetének megjavítása, 
de különösen is a korpótlék teljes összegében való folyósítása iránt, valamint a lelkészek 
terményjárandósága értékelésének revízió alá vétele érdekében. 

37. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bejelenti, hogy a magyar királyi népjóléti és munkaügyi 
miniszter a hadikölcsönök karitatív valorizációja címén a folyó évre 8.000 pengő segélyt utalt ki, 
amely segélyösszeg a tavaly megállapított aránykulcs figyelembevételével az eszközölt hadikölcsön-
jegyzések arányában volna felosztandó. 

Az egyetemes közgyűlés ezen adományért a népjóléti miniszternek köszönetét 
fejezi ki, egyúttal elfogadja a felosztási tervezetet, amely szerint az egyetemes egyházi 
alapoknak és alapítványoknak 720 P, a régi egyet, nyugdíjintézetnek 1120 P, a bányai 
egyházkerületnek és egyházkerületi intézményeknek 2210 P, a dunáninneni egyházkerület-
nek és egyházkerületi intézményeknek 320 P, a dunántúli egyházkerületnek és egyházke-
rületi intézményeknek 2.830 P, a tiszai egyházkerületnek és egyházkerületi intézmények-
nek 800 P, összesen 8000 P jut ; felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy ennek alapján a 
kiutalást eszközölje és , hogy a jövő évben újabb segély folyósítása iránt a szükséges lépé-
seket megtenni szíveskedjék. 

38. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 36. pontja kapcsán az egyetemes főjegyző bejelenti, 
hogy a szabályrendeletek összegyűjtési munkálata folyamatban van, de, f igyelemmel az egyetemes 
egyház mai pénzügyi helyzetére, azok kinyomatása úgysem lévén lehetséges, a munkálatok sürgős 
befejezése nem volt szükséges. 

Tudomásul szolgál. 

39. (Sz.) Ezzel kapcsolatban tárgyaltatik a bányai egyházkerület felterjesztése aziránt, 
hogy az egyházi közigazgatási és törvénykezéoi határozatokat és rendelet-tervezeteket ismertető és 
megvitató egyházi hivatalos lap indíttassék, valamint, hogy az elvi jelentőségű határozatok össze-
gyűjtessenek. 
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Âz egyetemes közgyűlés a mai pénzügyi helyzetben, amikor a többi lapoknak 39-46. 
nyújtott segélyt is tetemesen leszállítani kénytelen, lehetetlennek tartja egy új lap meg-
indítását; az elvi jelentőségű egyetemes határozatok összegyűjtésére vonatkozó indítványt 
azonban átteszi az egyetemes felügyelőhöz azon kéréssel hogy ez irányban alkalmas idő-
ben intézkedni szíveskedjék. 

40. (Sz.) Az egyetemes főjegyző előterjeszti a pénzügyi bizottságnak a napidíjak leszállí-
tására vonatkozó indítványát, amelynek nyomán 

az egyetemes közgyűlés a napidíjakat további intézkedésig 10 pengőben állapítja meg. 

41. (Z.) Tárgyaltatik a naptárreform kérdése. 
Az egyetemes közgyűlés kijelenti, hogy: a) egyházunknak a naptárreform ellen 

elvi kifogása nincsen; b) a húsvétnak mozgó ünnepből álló ünneppé tételét helyesli; c) az 
év és a negyedévek egyenlő terjedelmű beosztását gazdasági szempontból is kívánatosnak 
tartja; d) semmiesetre sem fogadhat el azonban olyan reformot, amely a reformáció 
ünnepének terminusát elmosódottá tenné. 

Ezen határozat a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztendő. 

42. (Z.) Olvastatik a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter leirata, amelyben a Deb-
recen szab. kir. város új köztemetőjében felállíttatni kívánt krematórium létesítése kérdéséhez elvi 
hozzászólást kér. 

Az egyetemes közgyűlés a halotthamvasztó létesítése ellen elvi szempontból nem 
emel kifogást. 

43. (K.) Az egyetemes liturgiái bizottság beterjeszti folyó évi november hó 24.-én megtar-
tott ülésének jegyzőkönyvét, amelynek főbb pontjai a következők: 

1. Dr. H. Gaudy László, előadó, jelentést tett arról, hogy a mult évi egyetemes közgyűlés 
határozata szerint nem tudtunk belekapcsolódni a liturgia egységesítésére vonatkozó világmozgalom-
ba, valamint a válságos időkre való tekintettel az előadó nem állíthatta össze a bevezetendő főbb 
liturgiái típusokat sem. 

2. Zalánfy Aladár, karnagy, előterjesztette alapos és szakszerű liturgiái tanulmányát, 
amelyben részletesen ismertette Luthernek „Deutsche Messe"-jét és az ezalapon kialakult, hanno-
veri, liturgiái sorrendet. Ezt a formát a gregoriánus zenével tartja alkalmasnak magyarországi 
egyházainkba való bevezetésre. 

3. D. Geduly Henrik, elnök, javaslatára a bizottság szükségesnek tartja a Zalánfy-féle, 
valamint a Paulik János által előterjesztett, tót, liturgiái típus gyakorlati bemutatását, amely egy 
legközelebbi lelkész-értekezleti gyűlésen vihető keresztül, ugyanekkor lenne bemutatandó a győri, a 
kecskeméti és a budapesti, magyar, liturgiái típus is. 

4. A kérdéshez ily értelemben szólaltak fel: Kardos Gyula és Szekej András, bizottsági 
tagok, akik a nógrádi egységes liturgia bevezetését sürgették. 

5. Végül a bizottság kívánatosnak tartja, hogy a liturgiái irodalom körébe tartozó művek — 
kiadás és kinyomatás előtt — a liturgiái bizottságnak bemutattassanak. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

44. (K.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület felterjesztése a közalapjárulék százalékának 
felemelése, valamint az egyházunk létérdekét képező eliaszpora-gondozás rendszeres és zavartalan 
ellátása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a közalap-járulék tárgyában külön intézkedik, a szór-
ványgondozás kérdését pedig már korábbi határozataival az egyes egyházkerületek hatás-
körébe utalta, mert az egyetemes egyháznak a diaszpórák rendszeres ellátására ezidősze-
rint külön fedezete — sajnos — nmes. 

45. (K) Tárgyaltatik az arad-békési egyházmegyének a bányai egyházkerület révén fel-
terjesztett javaslata, hogy a nemzeti himnusz vétessék fel az egyház énekeskönyveibe. 

Az egyetemes közgyűlés ezt a kérelmet csakis az egyetemes énekeskönyv kiadá-
sával kapcsolatban tartja megvalósíthatónak. Addig is, míg ez megjelenik, a már meglevő 
énekeskönyvek kiadóinak figyelmébe ajánlja a himnusznak pótfüzetben való kinyomatását. 

46. (K.) Olvastatik Görög Ernő, nagyvelegi lelkész, kettős indítványa: a) hívja fel az egye-
temes közgyűlés a világ összes felekezeteit arra, hogy az 1932-ben összeülő, leszerelési konferencia 
napján az összes templomokban béke-istentisztelet tartassék; b) indítson mozgalmat az egyetemes 
egyház aziránt, hogy a leszerelési konferencia megnyitásának napján minden nemzet minden nagy-
korú polgára küldje be tiltakozását a háború ellen a konferencia elnökségéhez. 



34 

46-49» Az egyetemes közgyűlés — bár az indítványban foglalt gondolat szép — ailnak az 
egész világ összes felekezetei között való propagálását nem tartja keresztülvihetőnek. 

47. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bejelenti, hogy a nyugdíjállamsegély-ügyi bizottság a lefolyt 
közigazgatási évben négy ülést tartott. Figyelemmel az 1930. évi egyetemes közgyűlés 50. jegyző-
könyvi pontban foglalt határozatára, az egyetemes felügyelő felterjesztést intézett a m. kir. vailás-
és közoktatásügyi miniszterhez, hozzájáiuJasát kérve, hogy a nyugdíjállamsegély, amennyiben az 
érdekeltek ilyirányú kérelmet terjesztenének elő, esetleg nyugdíj intézeti kereteken belül nyerjen 
felhasználást és ne, mint eddig, a szóbaníoigó államsegély folyósítását megelőzött tárgyalások 
leszűrt eredményei és a miniszter alapleiratában kifejezésre jutott intenciók értelmében nyugdíj-
intézeti kereteken kívül. A felterjesztésben kifejezetten hangsúlyozta, hogy a miniszter részéről való 
határozathozatalt nem kívánja végrehajtással junktimba hozni. A miniszternek e felterjesztésre 
érkezett, hozzájárulását kifejezésre juttató leiratát a bizottság tudomásul vette. 

A hadikölcsön valorizációs segélyből az 1930. évben a nyugdíjintézetre jutott 7.000 pengőt 
a bizottság a régi nyugdíjintézet vagyonmaradványához csatoltatta és azzal kamatoztatja. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a nyugdíjállamsegély havi összegét mintegy 
1.300 pengővel csökkentette. A bizottság mindamellett módját találta annak, hogy az érdekeltek 
segélyét ne kelljen leszállítania, sőt részükre az általuk élvezett havi összegnek megfelelő összegű 
húsvéti és karácsonyi segélyt is engedélyezett és — tekintettel a téli beszerzésekre — már az utób-
bit is folyósította. Ezenfelül kivételes elbánást érdemlő, rendkívüli esetekben a bizottság egyeseknek 
is utalványozott külön segélyösszegeket. A bizottság átvállalta egyben a nyugdíjállamsegély szám-
lája terhére az összes érdekeltek állami adóját. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

48. (Sz.) A pénzügyi bizottság bejelenii, hogy Bendl Henrik, egyetemes pénztáros, nyug-
díjba vonulása következtében a budapesti Deák-téri testvéregyházak képviselőtestülete Szelényi 
Gyula volt ellenőrt választotta meg pénztárosnak, és hogy a testvéregyházak ennek közlése mellett 
azt is kérik, hogy az egyetemes közgyűlés ugyancsak Szelényi Gyulát bízza meg az egyetemes pénz-
tár kezelésével és a közös pénztári költségek fedezésére az 1932. évtől kezdődőleg évi 2.800 pengő 
hozzájárulást adjon. D. D. Raffay Sándor, püspök, ezzel kapcsolatban bejelenti, hogy a budapesti 
Deák-téri testvéregyházak egy évi időtartamra Horch Ernő pénztári tisztet bízta meg az ellenőri 
teendők ellátásával. 

K. 
A pénzügyi bizottság javaslata nyomán 
az egyetemes közgyűlés a budapesti Deák-téri testvéregyházak képviselőtestületének fenti 
értesítését tudomásul veszi. Köszönetét és elismerését fejezi ki a nyugalomba vonuló Bendl 
Henrik egyetemes pénztárossal szemben és, miután Szelényi Gyula már ellenőri minőségben is 
tanújelét adta annak, hogy a pénztárosi állást be tudja tölteni, őt egyetemes pénztárosnak 
megválasztja; a közös pénztár fenntartására szóló hozzájárulást az egyetemes közgyűlés, 
betudva a nyugdíjintézet pénzláranak és a nyugdíjállamsegély számlájának kezeléstért 
járó ellenszolgáltatást is, évi 2.500 pengőben állapítja meg és ezen összeget mindaddig, 
amíg Szelényi Gyula ezen állását betölti, a budapesti Deák-téri testvéregyházaknak át fogja 
utalni. 

Ezután a jelenlevő Szelényi Gyula, pénztáros, a közgyűlés színe előtt leieszi a 
hivatalos esküt, amelyet a közgyűlés állva hallgat meg és áldó kívánatokkal tudomásul vesz 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi végül D. D. Raffay Sándor, püspök, élő-
szóbeli bejelentését és Horch Ernő pénztári tiszt megbízásához a jövő évi egyetemes köz* 
gyűlésig maga is hozzájárul. 

49. (Sz.) Ezután áttér az egyetemes közgyűlés az egyetemes törvényszékben elhalálozás 
folytán megüresedett egy tanári bírói állás betöltésére és a bizottságok újbóli választására. 

Az egyetemes közgyűlés az ciháit Hollós János helyébe Faik Henrik igazgatót 
választja meg az egyetemes törvényszék bírájává a hátralevő egy évre, azaz 1932-ig. 

Az egyes bizottságokba a régi tagokon kívül megválasztja: 
a) a protestáns közös bizottságba a lemondott Pálmai Lajos, póttag, helyébe 

Ziermann Lajost; 
b) a tanügyi bizottságba Hollós János helyére Németh Sámuelt és azonkívül D. 

Kovács Sándort; 
Az alkotmány- és jogügyi bizottságba az elhalt Schöll Lajos helyére dr. Konkoly 

Elemért; 
d) a pénzügyi bizottságba az elhalt Pranger József és Landgráf János helyébe dr. 

Zsigmondy Kálmánt és dr. Konkoly Elemért; 
e) a Hunfalvy-bizottságba az elhalt Geduly Lajos helyébe Kemény Lajoot; 
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f ) a zsinati bizottságba Zongor Béla, dr. Konkoly Elemér és vitéz dr. Pétery 49-51. 
Aladárt; 

g) az adóalapi bizottságba az elhalt Schöll Lajos helyébe Kiss Samut, 

Végül a zsinati bizottság javaslatára megalkotott takarékossági bizottság tag-
jaivá az egyetemes felügyelő és az egyházkerületi elnökségeken kívül megválasztatnak: 
Kemény Lajos, dr. Mikler Károly, dr. Händel Béla, Mihalovics Samu, Radó Lajos, Hanz-
mann Károly, Zorkóczy Samu, dr. Dómján Elek, báró Prónay György, Zsigmondy Dezső, 
dr. Mészáros Gyula, valamint a világi főjegyző, ügyész és főtitkár, mint az egyház tiszt-
viselői. 

50. (Z.) A mult évi jegyzőkönyv 22. pontja kapcsán olvastatott az egyetemes jellegű lelkész-
választási szabályrendelet-tervezetnek elkészítésére kiküldött, kerületközi bizottság jelentése, amely 
szerint a tervezet alkotmányos tárgyalás céljából az alsóbbt'okú önkormányzati testületekhez leszál-
líttatott. 

Tekintve, hogy egyedül a tiszai egyházkerület részéről érkezett be érdemleges vé-
lemény, míg a másik három egyházkerület csak azon egyházmegyéinek véleményét ter-
jesztette be, amelyek a tervezetet letárgyalták, az egyetemes közgyűlés a tervezetet az azzal 
még nem foglalkozott egyházmegyékhez egyházközségeik számának megfelelő példányszám-
ban alkotmányos tárgyalás céljából leküldi. Felhívja a bányai, dunáninneni és dunántúli egy-
házkerületeket, hogy a tervezetet jövő évi közgyűlésükön tárgyalják le érdemileg és vélemé-
nyüket terjesszék a jövő évi egyetemes közgyűlés elé. 

51. (Z.) A theológiai bizottság bemutatja dr. Deák János prodékánnak a theológiai fakultás 
működésére vonatkozó tájékoztató ismertetését. 

Az egyetemes közgyűlés a tájékoztató ismertetést köszönettel véve tudomásul, 
azzal kapcsolatban a theologiai bizottság javaslatainak elfogadásával a következő határoza-
tokat hozza: 

1. Nagy örömmel é j Isten iránt érzett, mélységes hálával veszi tudomásul, hogy a 
fakultás új épületének lélekemelő, fölavató ünnepélye a Kormányzó Úr őfőméltóságának 
jelenlétében 1930. október 19.-én országos keretek között ment végbe, amely alkalommal D. 
Kapi Béla, dunántúli püspök, hirdette a szent igét, az egyetemes egyház nevében D. báró 
Radvánszky Albert, egyetemes felügyelő, mondott beszédet, dr. Deák János, a fakultás 
dékánja, pedig imádkozott. Kéri az egyetemes közgyűlés a jó Istent, hogy kísérje áldásával 
a hittudományi kar működését a felavatott és rendeltetésének átadott, áj épületben. 

2. A fakultás épületének fölavatásával kapcsolatban a maga részéről is köszönetet 
mond a dunántúli egyházkerületnek, amely a fakultás számára hét éven keresztül átengedte 
a soproni líceumban levő theológiai akadémia összes helyiségeit és fölszerelési tárgyait. 

3. örömmel üdvözli dr. Wiczián Dezső megbízott előadót, úgyis, mint a fakultás 
első — summa cum laude fölavatott — theológiai doktorát s előadói és tudományos műkö-
désére a jó Isten áldását kéri. 

4. Elismerését fejezi ki a hittudományi karnak tudományos, lelkésznevelő mun-
kájáért, örömmel és köszönettel örökíti meg jegyzőkönyvében, hogy az elmúlt tanévben a 
m. kir. Erzsébet Tudomány-Egyetem Pécsett székelő három karának tanárai közül többen 
valláskülönbség nélkül, úgynevezett társkari, sorozatos előadásokat tartottak Sopronban, 
alkalmat nyújtva ezáltal a theológiai hallgatóságnak, hogy a többi tudományszakok problé-
máiba is betekintést nyerjen. Nagy hálával venné az egyetemes közgyűlés, ha a hittudo-
mányi kar ezt a szépen kezdett, áldásos munkát a többi karok hozzájárulásával a jövőben 
is rendszeresen folytatná. 

5. Hálás köszönetet mond a hittudományi karnak a folyó év április havában a 
kar által másodízben rendezett, theológiai konferenciáért és kéri a kart, hogy ilyen konfe-
renciákat a jövőben is rendezzen. 

6. örömmel veszi tudomásul, hogy az elmúlt tanévben 13 hallgató folytatta ta-
nulmányait külföldi egyetemeken. Ezzel kapcsolatban fölkéri a hittudományi kar minden-
kori dékánját, hogy a külföldön időző hallgatók működését kísérje figyelemmel és hívja föl 
ezen hallgatókat arra, hogy írásban is számoljanak be külföldön töltött, tanulmányi idejük 
eredményéről. 

7. Figyelmébe ajánlja egyházunk tényezőinek és tehetősebb hittestvéreinknek, 
hogy a theológiai i fjúság tudományos munkásságának előmozdítására tűzzenek ki pálya-
díjakat. 

8. Hálás köszönetét nyilvánítja odaadó munkájáért dr. Deák János hittudományi 
kari lelépő prodékánnak és dr. báró Podmaniczky Pál új dékánt bizalommal üdvözölve, műkö-
désére az Isten áldását kéri. 
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52-55. 52. (Z.) A Theológusok Otthona helyi bizottságának jelentése, illetve előterjesztése alapján 
az egyetemes közgyűlés: 

1. örömmel és jóváhagyólag veszi tudomásul a Theológusok Otthona 1930—31. 
évi működésére vonatkozó jelentést és dr. Deák János felügyelő-tanárnak hűséges munkás-
ságáért köszönetet mond. 

2. Jóváhagyja a Theológusok Otthona bemutatott szervezeti szabályzatát és tudo-
másul veszi, hogy az Otthon házirendje is elkészült. Fölkéri a Theológusok Otthona helyi 
bizottságát, hogy e szabályzatokat küldje meg a püspöki karnak. 

3. örömmel veszi tudomásul, hogy az Otthon 1930—31. évi számadásai átvizsgál-
tattak és rendben találtattak, amiért is Wojtech Vilmos és Mühl Nándor pénztárosoknak 
a fölmentvényt a szokásos fenntartásokkal megadja és nekik, továbbá Hanzmann Károly 
egyházkerületi számvevőnek a Theológusok Otthona pénztára körül teljesített, fáradságos 
és odaadó munkájukért köszönetet mond. 

4. Köszönetet mond mindazoknak, akik a lefolyt tanévben az Otthont adományaik-
kal támogatták s különösen hálás köszönettel emlékezik meg Polgár Zsófia, férjezett Sán-
dor Lászlónérói, aki Amerikából, édesanyja emlékének megörökítése céljából, már eddig is 
454 P összeget küldött az Otthonnak harmónium beszerzésére. 

5. Egyházunk minden tényezőjének meleg érdeklődésébe és támogató szeretetébe 
ajánlja a Theológusok Otthonát, hogy így az a mostani nehéz időkben fokozott mértékben 
nyújthasson segítséget lelkészi pályára készülő, de anyagi nehézségekkel küzdő ifjú-
ságunknak. 

53. (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság bejelenti, hogy az év folyamán a következő érde-
mes pedagógusok haltak el, illetve vonultak nyugalomba : 

a) a működők közül elhaltak: Hollós János, soproni líceumi igazgató, a tanügyi bizottság 
buzgó tagja; dr. Szelényi ödön, a budapesti leánykollégiumban működött, volt pozsonyi theológiai 
tanár, a Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztője, az Evangélikus Tanáregyesület titkára; Rosta 
Ferenc, soproni liceumi, Kozák István, nyíregyházai reálgimnáziumi, dr. Danielisz Sándor, aszódi 
reálgimnáziumi tanárok; Láng Ella, budapesti Veres Pálné-internátusi nevelőnő; Kuszy Dániel, 
rákoskeresztúri, Szvak Mátyás békéscsabai tanítók ; 

b) a nyugdíjasok közül elhaltak: Gecsányi Gusztáv, soproni liceumi igazgató, Coriáry Ist-
ván, rákosszentmihályi tanító, Gécs János, békése sabai tanító, Halvax János, soproni igazgató-tanító, 
Micsinay György ikladi, majd zsidai tanító, Molnár Imre, orosházai, Poós Lajos, soproni igazgató-
tanító, Vidonyi Blanka Elza, győri tanító, akiknek emlékét kegyelettel őrizzük ; 

c) az elmúlt iskolaév végén nyugalomba vonultak : Bereczky Sándor, budapesti gimnáziumi 
vallástanár, a jeles tankönyvíró, Babich Pál, békéscsabai reálgimnáziumi tanár, Fabriczy Pál, Sass 
Ferenc orosházai és Záboji Gyula, kiskőrösi tanító. Élvezzék soká a megérdemelt nyugalom éveit. 

Az egyet, közgyűlés, a bejelentést tudomásul véve, az elhunytak emlékét kegye-
lettel jegyzőkönyvbe iktatja, a nyugalomba vonulók szolgálatait pedig megörökíti. 

54. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bejelenti, hogy D. Geduly Henrik, püspök, 20 éves 
püspöki, D. D. Raf fay Sándor, püspök, pedig 40 éves lelkészi működésének jubileumát ünnepelte, 
és szeretettel és tisztelettel köszönti őket a tanárság és a tanítóság nevében; bejelenti továbbá, hogy 
dr. Szlávik Mátyás ny. eperjesi theológiai dékánt a Magyar Tudományos Akadémia Kazinczy Gábor 
és neje 400 pengős jutalomdíjával tüntette ki „a magyar kultúra szolgálatában évtizedeken át teljesí-
tett hűséges szolgálata elismeréséül". Poppe Béla bátyai tanítót D. Geduly Henrik, püspök, igazgatói 
címmel tüntette ki érdemes munkájáért, Kubacska István, nyíregyházai ny. igazgatótanító, kormány-
zói kitüntetésben részesült, Fabriczy Pál orosházai tanítónak a VKM. fejezte ki elismerését 44 
éves, kiváló munkájáért, Grieszhaber Endre majosi igazgató-tanítót 25 éves szolgálata alkalmából 
ünnepelték tisztelői. Németh Sámuelt, a Luther-Naptár érdemes szerkesztőjét, a felsőlövői gim-
názium volt igazgatóját, pedig a soproni liceum Hollós János helyére igazgatójává választotta, a 
VKM. dr. Böhm Dezső, egyetemes tanügyi előadót, az egyetemes felügyelő javaslatára, behívta a 
filmbizottságba, mint evangélikus egyházunk kiküdöttjét. 

Az egyetemes közgyűlés az üdvözlések és elismerésekhez a maga részéről is hozzá-
járul. 

55. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bejelenti, hogy az elmúlt év folyamán a következő 
tankönyveket engedélyezte. A felsorolásnál az Egyetemi Nyomdát E-vel, a Franklin-Társulatot 
Fr-el, az Athenaeumot Ath-val, a Luther-Társaságot LT-vel, a Szent István-Társulatot Szl-vel 
jelzi és az engedélyezés számát zárójelben jelöli meg. g. gimnáziumot, rg. reálgimnáziumot, lg. leány-
gimnáziumot, lkö. leényközépiskolát jelent, a római szám az osztályt jelzi. 

I. Elemiisk. Deutsches Lesebuch IV—VI. LT. (21) , Magy. nyelv- és olv. k. IV. E. (102), 
Scholtz—Steinacker: Biblische Geschichten, V. kiad. Röttig—Romwalter (204). 



37 

II. Középfokú isk. Barcsai testv. : Népisk. módszert, közi. (tanítóképzők), Baja (119), 55-59. 
Bérezi: Francia ny. isk. V, VI, irod. olv. VIII. E. (99, 100, 101), Bernolák—Gyertyánffy: Számt. 
és mért. lg. I., II., III. E. (88, 89, 90), Elemi mennyt. lg. rg. IV., V. E. (98, 159), Birkás: Francia 
ny. k. rg. V VI., nyelvt. Szí. (120—121), Borosay—Mattyasovszky : Geometria I., II., Algebra I., 
IL Szí , (128, 129, 131, 132), Böhm—Kühn: Zeneism. és a zene feji. tört. lkö. V—VI. Kókai (152), 
Domanovszky: Vil. tört. VII. E. (103), Fodor—Gerlóczy : Eg. tan. VI. kiad. Fr. (110), Gerecz— 
Mészáros: Gör. lirai szemelv. Szí. (136), Geszler: Énekisk. IL Rozsnyai (106), Haberehrn : Négy-
jegyű log. könyvecske, kézirat (10), Hanvai: Képek a ném. ir.-ból lkö. VII. Ath. (149), Hézser: 
Földr. lkö. III., IV. fiú IV., VI., VII. (82a, b, 93, 94, 92), Incze—Kerényiné: Lat. olv. k. lg. III. 
SzL (140a), Kalmár—Varga : Földr. g. VII. Szí. (126), Kerényiné: Lat. olv. lg. IV. Szí. (140b), 
Kornis: A pszichol. és log. elemei, Fr. (81), Lux—Theisz : Ném. ny. isk. rg. I—II., III—IV., lg. 
1—IL, VIII. E. (114, 115, 116, 157), Marót—Wagner : Homeros Ilias, Odysseia. SzL (134, 135), 
Mattyasovszky—Bodócs: Fiz. VII. SzL (133), Mika—Marczinkó: Világtört. IV., V. Fr. (77, 78), 
Nagy J. Béla: Magy. ny. 1.1., II. E. (76a, b), Nagy L. Józs. : Kis fiz. III. II. kiad., Kíséri, fiz., VII. 
o. XIII. kiad. Fr. (96, 97;, Orosz—Schuszter : Ném. stíl. gyak. V—VIII. Ath. (150), Reibner: Plinius, 
Cicero, Tacitus, E. (84, 85, 86), Szabó Dezső: Magyarorsz. tört. III. kiad. Fr. (104), Szterényi— 
Koch N.: Term. r. I., II. Fr. (109a, b), Takáts: A magy. nemz. tört. VIII. Ath. (153), Veress: 
Elemi menny. t. VII., VIII. E. (91, 160), Wirth: Horatius, VI. kiad. E. (87). 

Javasolja egyben a bizottság a tankönyvbírálati díjak némi felemelését és az iskolafenn-
tartók utasítását, hogy iskoláikban csak az egyetemes egyház által engedélyezett tankönyvek hasz-
nálatát tűrjék meg. 

Az egyet, közgyűlés a tankönyvengedélyezéseket tudomásul veszi, az iskolafenn-
tartóknak az egyet, egyház által engedélyezett tankönyvek használatára vonatkozó utasí-
tását illetőleg utal az egyet, felügyelői jelentés kapcsán a jelen jegyzőkönyv 6. pontjában 
foglalt határozatra, a tankönyvbírálati díjakat pedig, tekintettel azok rendkívüli alacsony-
ságára, következőképen állapítja meg: alapdíj 6 P, az első 5 ív után 4—4 P, minden további 
ív után 2—2 P; újra kimondja, hogy a bírálandó könyvből 3 példány terjesztendő be, 
továbbá, hogy a kéziratban engedélyezett könyv kinyomatás után újra bemutatandó, mikor 
is a bírálati díj fele fizetendő. 

56. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bejelenti, hogy a Luther-Társaság kiadásában meg-
jelent német kisebbségi elemiiskolai tankönyveket még sok iskolánkban nem vezették be. 

Az egyetemes közgyűlés felkéri a püspököket, hassanak nyomatékosan oda, hogy 
e megfelelő tankönyvek használatba vétessenek, mivel egyébként az állammal szemben 
vállalt kötelezettségnek nem lehet eleget tenni, s mivel különben sincsen más egyházilag 
engedélyezett hasonló tankönyv. 

57. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bejelenti, hogy a Luther-Társaság kezdeményezésére 
kívánatosnak tartja, hogy a német kisebbségi tankönyvekhez hasonlóan tótnyelvű kisebbségi tan-
könyvek is adassanak ki. 

Az egyetemes közgyűlés Blatniczky Pál elnöklete alatt D. Szeberényi Lajos Zsig-
mond, Uhrin Károly, Bartos Pál és Adamkovics János tagokból álló bizottságot küld ki, 
hogy tanulmányozza a kérdést és ilyen tankönyvek kiadásáról a Luther-Társasággal kar-
öltve szükség szerint gondoskodjék. 

58. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság jelenti, hogy a Graf—Neubauer-féle V—VI. elemi-
iskolai osztályok részére írt Religionsbüchlein a mult évi közgyűlés határozata (58. p.) értelmében 
megjelent. Sajnos, az április 13.-án kinyomatás végett átadott könyvet a Luther-Társaság csak 
októberben jelentette meg, így általános használatbavétele ez évben nem történhetett meg. 

Tudomásul szolgál. 

59. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bemutatja az iskolák állapotáról, a nem evang. isko-
lákban folyt hitoktatásról és a konfirmációról szóló 1930/31. tanévi jelentést. 

1. Egyetlen főiskolánk, a miskolci jogakadémia, az örvendetes fejlődés képét mutatja. Ta-
nári kara teljes létszámúvá egészült ki s igen értékes irodalmi és kulturális munkát fejtett ki ; főleg 
az az emlékkönyv emelendő ki, melyet magyar és német nyelven adtak ki az ágostai hitvallás 400. 
évfordulója alkalmából, és mely az országban és külföldön egyaránt elismerést aratott. A minisz-
térium engedélyével több hallgató volt ez évben felvehető: a létszám 362 (I. fé.) , 367 (Il .fé.) volt, 
s ebből 46'69% protestáns. Felmerült a székház építésének kérdése, mely azonban nem volt eddig 
megoldható. A tanulmányi eredmény, az ifjúság kulturális és egyesületi élete örvendetes, a jóléti 
intézmények alapjai szépen emelkedtek. így a jövőbe vetett hit és bizalom ez évben csak erősödött. 

2. A középiskolák értesítői még mindig nem egyöntetűek. Iskoláink száma a régi maradt, 
vezetésükben változás volt Nyíregyházán, hol a beteg igazgató helyett Zwick. Vilmos, tanár, vezette 
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59. a reálgimnáziumot, továbbá Sopronban hol az elhúnyt Hollós János örökébe Németh Sámuelt vá-
lasztották igazgatóvá. 108 rendes, 3 helyettes és 5 óraadó tanár működött a fiúközépiskolákban 
(2 gimn., 5 reálgimn.). Vizsgát tett 2927 tanuló, ebből 43'6% evang., 59 1% protestáns, 86'7% 
keresztyén. A magaviselet! jegy tekintetében nincs meg a kívánatos, egyöntetű értékelés; a tanul-
mányi előmenetel javulónak mondható. — Az iskolák életében legfontosabb eseményt az aszódi reál-
gimnázium élt át, mely jelen évét már új épületében kezdhette meg, s ennek előkészítése jegyében 
folyt le mult éve is. Fontos esemény volt még Szarvason a gimnáziumi internátus megnyitása 
12 növendékkel, továbbá, hogy ez intézet felvette címébe Vajda Péter nagy nevét. A három külön-
böző típust (leánygimnázium, liceum, kollégium) képviselő három leányközépiskolában 35 rendes, 5 
helyettes és 23 óraadó tanár működött, mert a budapesti leánykollégiumban, államsegély híján, 
még mindig nem szerveztettek újabb rendes tanári állások. 909 tanuló közül evang. 39'9%, e kis 
számnak oka az, hogy a nyíregyházai gimnáziumban csak 7'9% az evang., protestáns 59.62%, ke-
resztyén 84*26%. Legfontosabb esemény a budapesti leánykollégium teljes kialakulása volt, továbbá 
az, hogy ebben az intézetben ez évben volt az első érettségi vizsgálat. — A munka mindenütt lelke-
sen folyt, bár az anyagi gondok az államsegély csökkentése miatt növekedtek. 

3. A két tanító s az egy tanítónőképző intézetben összesen 539 növendék volt, ezek közül 
351 evangélikus. Legnépesebb a miskolci tanítóképző 220 növendékkel, de ezek közül csak 68 az 
evangélikus. Legtöbb evangélikus növendéke van a soproni intézetnek, 138-ból 131. Intemátusi elhe-
lyezést 227, étkezést 302 növendék kapott. Képesítővizsgálatot tett s tanítói oklevelet nyert 117 
jelölt. Kántorképzés mind a három intézetben folyt. A soproni intézetben németnyelvi tanfolyam 
és leventeoktatóképzés is volt. A három intézetben együtt 50 oktató és nevelő működött. Ezek közül 
20 rendes tanár. 

A szarvasi tanítóképző-intézetben az 1930/31. iskolai évben lépett életbe az új Fegyelmi 
Szabályzat, a Kintiakások Rendtartása s a tanerők Szolgálati Szabályzata, melynek mind a nevelői 
s tanulmányi eredmény fokozását célozzák. 

A soproni intézet értesítőjében közölt adatokból kitűnik, hogy az 1858 óta működő intézet-
ben eddig 1215 jelölt nyert tanítói s 995 kántori képesítést is. 

A miskolci intézet új épületének berendezése és felszerelése folyamatban van. 

4. Az aszódi leánynevelő-intézet értesítőjének vezetőhelyén az igazgató értékes adatokat 
közöl az intézet 40 esztendős múltjából s kegyelettel emlékezik meg a nagynevű alapítókról. A tanulók 
létszáma a polgári iskola négy osztályában 153 s a gazdasági továbbképző tanfolyamon 4. Ezek 
közül 63 evangélikus. Bentlakó volt 54. Az intézetben az igazgatón kívül 5 rendes tanár s 4 segéd-
tanítónő működött. 

5. Az elemi és továbbképző iskolákban a 729 rendszeresített tanítói állás közül rendes taní-
tóval 699, helyettessel 22 van betöltve. A tanítók közül nő 117. A tantermek száma 725, tanítói 
lakás van 590. Újonnan épült 25 tanterem és 12 tanítói lakás. Nagyobb mértékben javítva 39 tan-
terem 7781 P, 45 lakás 34.683 P költséggel. Tanszerrel felszerelve 620, nincs felszerelve 105 iskola, 
bútorzattal 665 van felszerelve, nincs megfelelő bútorzata 60-nak. 131 iskola gyarapította tansze-
reit, 45 bútorzatát. Ifjúsági könyvtár kötetszáma 48.450, tanítóié 17.778. — Mindennapi iskolások 
száma: 20.474 fiú, 19.729 leány, összesen 40.204. Továbbképzőbe járt 3447 fiú, 2998 leány, összesen 
6445. Mindennapiakból evang. 18.564, ref. 602, r. kath. 1017, izr. 147, egyéb 144, összesen 1910 
más vallású f iú; a leányok közül ev. 18.126, ref. 504, r. kath. 848, izr. 108, egyéb 143, összesen 
1603 más vallású. Nyelv szerint a mindennapi iskolások között magyar 13.569, német 3736, tót 3168, 
egyéb 2 fiú ; magyar 12.404, német 4120, tót 3200, egyéb 5 leány. A továbbképzősök közül magyar 
2335, egyéb 1112 fiú, s magyar 2221, egyéb 777 leány. 

Összes bevételük 1,677.130 P, kiadásuk 1,793.636 P, tehát többletkiadás 116.349 P. 

6. Idegen jellegű iskolákban 140 lelkész, 24 vallástanár, 35 hitoktató, 60 egyházi, 89 állami, 
42 községi tanító és 6 egyéb állású egyén 1447 csoportban 16.008 fiút és 13.884 leányt, összesen 
29.882 tanulót, heti 2834 órában részesített vallástanításban. 

A 29.882 tanuló közül állami gimnáziumba 1112, községibe 297, másfelekezetűbe 661, tár-
sulati és magán gimn.-ba 143, összesen 2213 tanuló járt. 

Állami tanító (nő) képzőt 181, más felekezetűt 103, összesen 284 tanuló látogatott. 
Állami polgári iskolába járt 1670, községibe 1335, más felekezetübe 346, társulati és ma-

gánpolgáriba 33, összesen: 3384. 
Egyéb középiskolákba: és pedig reálba 578, felső kereskedelmibe 480, egyéb középfokú 

szakiskolába 232, iparos-tanonc iskolába 3234, alsófokú gazdaságiba 106, összesen: 4630 járt, 
továbbképzőbe: államiba 1233, községibe 1788, más felekezetűbe 8, összesen: 3029. 

Elemi népiskolába: államiba 10.724, községibe 4611, más felekezetübe 603, társulatiba 163, 
urad. és magániskolába 241, összesen 16.342 járt. 

Állami intézetekbe járt: 16.316, községi intézetekbe 11.265, más felekezetű intézetekbe 
1721, társulatiba 339, urad. és magánintézetekbe 241, összesen 29.882. 
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Az adatok hiányos volta miatt csak azt lehetett megállapítani, hogy a vallástanítás cél- 5 9 
jaira 44.564 P fordíttatott. Ezt az összeget azonban megbízhatónak nem tekinthetjük, mert a 24 
vallástanár és 35 hitoktatónak a fővárostól és az államtól nyert fizetése ezt az összeget felülmúlja. 

Az óraszám általában megfelelő. Panasz csupán az áll. tanítóképzőintézeteknél merült fel. 
Van rá eset, hogy a tanulók csekély száma miatt az 5 tanfolyamnak a VKM. 1 órát engedélyez. 
Heti 1 órában 5 tanfolyam tananyagát elvégezni lehetetlen. 

Több szólamú egyházi ének tanításáról jelentést csak a bányai egyházkerület ad. A tan-
anyagot sok helyütt kiváló eredménnyel végezték el a hitoktatók. A tanulók tankönyvekkel, biblia és 
újtestámentumokkal csak részben vannak ellátva. 

7. Végül beterjeszti az egyet, tanügyi bizottság a konfirmáció oktatásról szóló jelentést. 
Az egyetemes közgyűlés a jelentéseket tudomásul veszi és kimondja, hogy a kon-

firmáció oktatás legalább 8 hétig tartson, de 3 hónapnál hosszabb időre ne terjedjen, és 
ezen idő alatt legalább 50 órában nyerjenek a konfirmandusok. oktatást. 
60. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság javaslatára 
az egyet, közgyűlés kimondja, hogy a Középisk. Rendtartás 158. §-ának az Értesítők sor-
rendjét megállapító rendelkezése kötelező, a b) pont után az iskolafenntartó és kormányzó-
testület közöltessék, ezután az intézetben működő tanárok névsora és működési köre. Ezt 
kövesse a tanárok és nyugdíjasok társadalmi és irodalmi működése (c. d.), az iskola lefolyt 
évi. története pedig legyen e) pont. Az í) pont után külön fejezet számoljon be az iskola 
öreg diákjainak szövetségéről, mozgalmáról. Felhívja továbbá az egyet, közgyűlés az összes 
iskolákat, hogy a hivatalos (október 1-ére beküldött) statisztika irodai példányát ugyan-
ezen időben bocsássák az egyet. tan. bizottság középiskolai előadójának rendelkezésére, 
hogy ennek jelentése egységes alapon legyen szerkeszthető. A statisztikát az előadó hiva-
talos úton november 1.-ig köteles minden iskolának visszaküldeni. 

61. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság beterjeszti a kiküldött iskolalátogatók jelentéseit. 
Az egyet, közgyűlés ezen jelentéseket tudomásul veszi és Vidovszky Kálmánnak, 

a Luther-Otthon igazgatójának, a bonyhádi reálgimnáziumban, Bérezés Lajos balassa-
gyarmati igazgatótanítónak a lucfalvi elemi iskolában végzett iskolalátogatásáról küldött 
beszámolóért elismerését fejezi ki. Egyúttal elhatározza, hogy a jövőben is küld ki szakem-
bereket iskolái munkájának egyházi szempontból való megtekintésére. 

62. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bejelenti, hogy a VKM. által kiadott „Utasítás a 
polgári iskoláról szóló 1927. évi XII. t.-c. végrehajtása tárgyában" felülbíráltatott és azt egyházi 
főhatóságunk jogainak, a 7. 19. és 20. §-ba leendő beiktatásával elfogadásra ajánlja. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a javaslat értelmében határoz. 

63. (Sz.) A tiszai egyházkerület felterjeszti a nyíregyházai Kossuth-reálgimnázium szer-
vezetéről és kormányzásáról szóló szabályrendeletet, amelynek, miután az az Egyetemes Szolgálati 
Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő, jóváhagyását kéri. Az egyet, tanügyi bizottság javaslatára 

az egyet, közgyűlés a szabályrendeletet megerősíti. 

64. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság beterjeszti az ifjúsági belmissziói bizottság jelenté-
sét, melyből megállapítható, hogy csak a dunántúli egyházkerület vezet erről a munkáról pontos nyil-
vántartást, azonban mindenütt komoly gondot fordítanak rá. Kiemeli a különböző ifjúsági egyesü-
letek, konferenciák, az Ifjú Évek és Erő c. ifusági lapok, a MEKDESZ, a KIE és a Pro Christo Szö-
vetség áldásos munkálkodását, s felhívja a figyelmet a cserkészetre. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a lelkészek és általában az ifjú-
sággal foglalkozók figyelmét felhívja a cserkészet kiváló nevelő értékére. 

65. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bejelenti, hogy a miniszter a tanítóképzőintézeti 
javítóvizsgálatok határidejének szeptemberre való áthelyezése érdekében tett felterjesztést honorálta 
és annak megfelelően rendelkezett. 

örvendetes tudomásul szolgál. 

66. (Sz.) Az egyet, tanügyi bízottság jelenti, hogy a mult évi közgyűlés 71. jkvi pontban 
hozott határozatából az egyetemes felügyelő megkereste a református egyetemes konventet oly 
irányban, hogy a két testvéregyház elemi iskoláiban a másik fél gyermekeinek iskolafenntartói 
díját közös megállapodással rendezzék. A református egyetemes konvent válaszirata szerint elren-
delte, hogy elemi iskoláiban az evang. tanulók a református tanulókkal megegyező fenntartási díjat 
fizessenek. Indítványozza, hogy az egyet, közgyűlés hasonló határozatot hozzon. 

Az egyet, közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi és kimondja, hogy az elemi 
iskoláinkba járó református tanulók ugyanolyan fenntartási díjat fizetnek, mint evang. 
gyermekeink. 
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67-74. 67. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bemutatja a bányai, dunántúli és a tiszai egyház-
kerületeknek az elemi iskolai tanítás eredményesebbé tételére vonatkozó felterjesztéseit. A bizott-
ság javaslatára 

az egyetemes közgyűlés változatlanul az 1924. évi jegyzőkönyvének 50. pontjában kifeje-
zett, elvi állásponthoz ragaszkodik, amikor is a nyolc osztályú elemi népiskolának mielőbbi 
megszervezését s tantervének elkészíttetését sürgette a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternél. Minthogy azonban ezen elvi álláspontjának megvalósítását a mostani, súlyos, pénz-
ügyi viszonyok akadályozzák, semmi célját nem látja annak, hogy ez ügyben ezidőszerint 
újabb felterjesztést tegyen a kormányhoz, de felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez aziránt, hogy az általános irányú továbbképzés részletes tantervét állapítsa 
meg, úgy, amint az a gazdasági irányú továbbképzésnél az 1902. évi 66.569. számú rende-
lettel kiadott „Szervezet"-ben megtörtént. 

68. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság jelenti, hogy a leventeoktató tanítók ügyében tett 
felterjesztést a kultuszminiszter örömmel vette s késznek nyilatkozván evangélikus, szakképzett 
tanítóknak ily irányú alkalmazására, kéri e tekintetben az egyház támogatását. 

Az egyet, közgyűlés felhívja a miskolci tanítóképzőintézet vezetőségét, hogy a 
sopronihoz hasonlóan szintén tegye lehetővé a tanítójelölteknek leventeoktatókká való ki-
képzését. 

69. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság jelenti, hogy az Evang. Tanáregyesület ez évben is 
5000 pengőt adott tanárgyermekek tanulmányi segélyeképen főiskolás hallgatóknak, ezenkívül 10.000 
pengős kölcsönnel tette az aszódi reálgimnázium régi épületében tervezett internátus megnyitását 
lehetővé. 

Az egyet, közgyűlés a bejelentést örömmel veszi tudomásul és az Evang. Tanár-
egyesület vezetőségének áldozatkész, építő munkájáért elismerő, hálás köszönetét fejezi ki. 

70. (Sz.) A vallástanítási bizottság kezdeményezésére az egyet, tanügyi bizottság — beje-
lentése szerint — szükségesnek tartja az egyházi éneknek úgy a nép-, mint a középiskolákban való 
alaposabb tanítását, ez okból nem tartja elegendőnek azoknak az énekeknek a betanítását, melyeket 
az egyetemes egyház legújabban kötelezővé tett, mert a felsorolt énekek és azoknak dallama a 
gyülekezetekben énekelt egyházi énekeknek csak egy része. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a népiskolák 6 osztályában legalább 90 
dallamot kell betanítani, a dunántúli énekeskönyvben foglalt énekeken kívül függelékképen 
felveendők az egyes gyülekezetekben szokásban levő énekek és azok dallama. Végül elren-
deli, hogy az egyházi ének tanítása az idegen jellegű középiskolákban is kötelező. 

71. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság jelenti, hogy egyházunk, nagyjairól és nagy esemé-
nyeiről iskolai szemléltető képek készítésére felkérte a Luther-Társaságot. 

Az egyet, közgyűlés a maga részéről is felhívja a Luther-Társaságot, hogy —- a 
magyar reformáció eseményeire és vezéreire való tekintettel — minél előbb készíttesse el 
ezeket a képeket. 

72. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság előterjeszti, hogy a vallástanítási bizottság tárgyalta 
a vallástanárképesítő szabályzatot, s úgy határozott, hogy nem kívánja meg a lelkészektől a külön 
vallástanári vizsga letevését, hanem azt óhajtja, hogy minden lelkészjelölt tegyen pedagógiai tárgyak-
ból is vizsgát, s így minden lelkész legyen egyúttal vallástanár. 

Az egyet, közgyűlés ezen kérdést további tanulmányozás céljából visszaadja a 
bizottságnak . 

73. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság jelenti, hogy a mult évi jegyzőkönyv 90. pontjában 
foglalt határozat értelmében a Luther-Társaság kiadásában megjelent a Kis Káté olcsó kiadása 
tetszetős formában; német kiadásnak szükségét nem látja, mivel Grieszhaber Endre egyházilag 
engedélyezett Kátéja újabb kiadásban kapható. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi; egyszersmind felhívja az 
eddig megjelent magyarázatos Káték kiadóit, hogy az új kiadásokban az új hivatalos szö-
veget használják. 

74. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság indítványára 
az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy a mult évi megbízás alapján elkészített egységes 
statisztikai íveket kinyomatja, használatukat kötelezőleg elrendeli és terjesztésüket a 
Luther-Társaságra bízza. E határozat végrehajtásával az egyet, tanügyi bizottság elnökét 
bízza meg. 
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75. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság indítványára 75-
az egyet, közgyűlés, tekintettel arra, hogy a vallástanításnak mindenfajta iskola részére ki-
dolgozott anyagát az egyházkerületek alkotmányos tárgyalás után véleményezték, meg-
bízza a vallástanítási bizottságot az egész anyag átnézésével, a megjegyzések alapján való 
egységes kidolgozásával és a jövő évi egyetemes közgyűlés elé való terjesztésével. 

76. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság sajnálattal jelenti, hogy az Evangélikus Tanító-
egyesület által az illetékes miniszterhez, továbbá a képviselőház tagjaihoz intézett, adatokkal alá-
támasztott felterjesztés nem járt eredménnyel, sőt a tanítóságnak, de általában az egész oktató-
személyzetnek anyagi ellátása a múlthoz képest csak rosszabodott s egyenesen válságossá lett. 

Az egyetemes közgyűlés a tanítóság helyzetének egyházi és állami szempontból 
egyaránt sürgősen szükséges orvoslása érdekében az egyetemes felügyelőt nyomatékos köz-
belépésre kéri fel. 

77. (Sz.) A bányai és a tiszai egyházkerületek felterjesztéseiből sajnálattal állapítható meg, 
hogy sok egyházközség az iskolafenntartással járó s igen súlyos, anyagi terhet képező, tanítói 
nyugdíjjárulékokat fizetni képtelen. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházközségeket a mostani, nyomasztó, gazdasági vi-
szonyok között fokozottan fenyegető, anyagi összeroppanástól lehetőleg megóvandó, azzal 
a kéréssel fordul a m. kir. kormányhoz, mentesítse az egyházközségeket a reájuk, mint 
iskolafenntartókra, nehezedő tanítói nyugdíjjárulékok fizetésének kötelezettsége alól az 
által, hogy azokat a politikai községekre hárítja át, amelyek már az 1868. évi XXXVIII. 
t.-c. 23-ik §-ában foglalt rendelkezés alapján is kötelesek elemi népiskolákat szervezni, 
fenntartani s az ezekkel járó anyagi terheket viselni, és törekedjék a vallás- és közoktatás-
ügyi és a belügyminiszterek között e tekintetben fennforgó nézeteltérés eloszlatására. 

78. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság előterjeszti, hogy a bányai és a, dunáninneni egyház-
kerületek felterjesztéseiből fájó érzéssel állapítja meg, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek azon újabb intézkedései, amelyekkel ismét több iskolától megvonta a tanítói fizetést kiegészítő 
államsegélyt, több egyházközségünk iskolaügyét és szellemi életét gyökerében végzetesen meggyen-
gítette. 

Az egyetemes közgyűlés ezen eljárásról fájdalmasan véve tudomást, felterjesztés-
ben kéri a m. kir. kormányt, hogy egyházunk ez életbevágó kérdésének a kormány és 
egyetemes és egyházkerületi főhatóságaink között való előzetes megtárgyalását tegye lehető-
vé, mert jogosan elvárja, hogy a kulturális és vallási szempont egyaránt tekintetbe vétessék 
ezen kérdés eldöntésénél. 

79. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság jelenti, hogy a mult évi közgyűlés által a 100. jkvi 
pontban elrendelt és a konfirmációi oktatás egyöntetű bejelentésére szolgáló űrlapok elkészültek 
és ezeket a Luther-Társaság árusítja 4 fill, árban. 

Tudomásul szolgál. 

80. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bejelenti, hogy a. nyíregyházai reálgimnázium kor-
mányzótanácsának jelentéséből sajnálattal értesül arról, hogy a lelépett kultuszminiszter 540-05/ 
40-1931. sz. rendeletével eltiltotta a nem állami tanárokat attól, hogy a magasabb fizetési osztály-
lyal járó címeket (nagyságos, méltóságos) használják. 

Az egyetemes közgyűlés felterjesztésben kéri a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tert ennek a méltánytalan és a felekezeti tanárokat a közoktatásügy kárára állami kartár-
saiktól elválasztó rendelkezésnek visszavonására. 

81. (Sz.) A bányai egyházkerület kezdeményezésére és az egyet, tanügyi bizottság indít-
ványára 

az egyet, közgyűlés a Középiskolai Rendtartás 9. §-át, mely a fiúiskolákba bejáró leány-
magántanulókról szól, akként módosítja, hogy ezentúl a fiúközépiskolák alsó osztályaiba is 
felvehetők bejáró leánymagántanulók az illetékes püspök engedélyével oly helyeken, ahol 
megfelelő, egyenrangú, állami leányiskola nincs. 

82. (Sz.) A bányai egyházkerület kezdeményezésére és az egyet, tanügyi bizottság indít-
ványára 

az egyetemes közgyűlés megkeresi a vallás- és közoktatásügyi minisztert, engedje meg a 
reálgimnáziumokban az V. osztálytól kezdve a görög nyelv fakultatív tanítását, figyelem-
mel egyházunknak a görög nyelvvel való szoros kapcsolatára és a görögnek a lelkészképzés 
szempontjából való fontosságára, továbbá figyelemmel arra, hogy legújabban a gimnázium 

' és a reálgimnázium közti különbség második modern nyelvnek a gimnáziumokba beveze-
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•90. tése által amúgy is kevesbedett. A miniszter döntéséig pedig megengedi, hogy a reálgim-
náziumokban a görög nyelvet, mint rendkívüli tárgyat, tanítsák. 

83. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bemutatja a vallás- és közoktatásügyi minisztei 
540-05/133-1931. számú leiratát, melyben a munkatanításnak fizikai, kémiai és biológiai gyakor-
latok útján való bevezetését figyelembe ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés a leiratban foglalt ajánlást készséggel fogadja és, mint 
eddig is, minden középiskolájában igyekszik annak ezután is az anyagi helyzetnek megfe-
lelően eleget tenni. 

84. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bemutatja a dunántúli egyházkerület felterjesztését, 
amely szerint a tanulmányi időnek a vallás- és közoktatásügyi miniszter által történt megrövidítését 
nem helyesli. 

Az egyet, közgyűlés ezen kérdést véleménynyilvánítás végett közli a többi egyház-
kerületekkel és a vélemények felérkezése után, a jövő évben, dönt. 

85. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bemutatja Barcsai József és Barcsai Károly, állami 
tanítóképzőintézeti tanárok, kérvényét, amelyben „Népiskolai Módszertan" című tankönyvüknek 
ajánlását kérik. 

Az egyetemes közgyűlés a szóban levő módszertani tankönyvet, amelyet a tanügyi 
bizottság a szaktudomány, valamint a hazafias és vallásos szellem szempontjából kifogás-
talannak s tankönyvül való használatra alkalmasnak talált, tanítóképzőink tanártestüle-
teinek figyelmébe ajánlja. 

86. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bemutatja Böhm—Kühn: Zeneismeret és a zene fej-
lődésének története című leányközépiskolai használatra engedélyezett tankönyvét s ennek a bíráló 
által kiemelt értéke alapján az összes főhatósága alatt álló iskolákba való bevezetését kívánatosnak 
tartja. 

Az egyetemes közgyűlés ezen tankönyvet leányközépiskoláink figyelmébe ajánlja 
és megkeresi a református konventet, hogy, mint kiválóan alkalmas s protestáns szerzők-
től származó müvet, szintén ajánlja iskoláinak figyelmébe. 

87. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bemutatja a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
884-05/125-1931. számú leiratát, mellyel a tankönyvek olcsóbbátételét rendeli el. 

Az egyet, közgyűlés felhívja az iskolafenntartó hatóságokat, hogy elemi- és közép-
iskoláikban minél olcsóbb tankönyvek használatát rendeljék el és a felesleges tankönyv-
változtatásokat akadályozzák meg. 

88. (Sz.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerület felterjesztése a továbbképző és iparostanonc-
iskolai növendékeknek vallástani tankönyvekkel való ellátása tárgyában, különös tekintettel arra, 
hogy a továbbképző és iparostanonciskolák növendékei a tankönyveket beszerezni nem képesek. 

Az. egyet, közgyűlés elhatározza vallástani tankönyv-kölcsönkönyvtárak létesítését 
és felhívja a Luther-Társaságot, hogy megfelelő tankönyvek kiadásáról gondoskodjék. 

89. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bemutatja a dunántúli egyházkerületnek felterjesz-
tését, amelyben az 1930. évi egyetemes közgyűlés által hozott, az egyházmegyei iskolalátogató bizottság-
jogait és kötelességeit megállapító szabályzatnak hatályon kívül helyezését és helyette egy általá-
nos, az egyház minden intézményére és minden alkalmazottjára kiterjeszkedő szabályzat elkészíté-
sét kéri. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy a mult évi egyetemes közgyűlés 
által megállapított szabályzat az Egyházi Alkotmány által előírt legnagyobb nyilvánosság-
gal, az egyházkerületek, egyházmegyék és egyházközségek meghallgatásával és észrevételei-
nek figyelembevételével készült s gyakorlati értékének, vagy hiányainak megfigyelésére 
még idő sem volt, az intézvényt ezidőszerint tárgyalni nem kívánja. 

90. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bemutatja a dunántúli egyházkerület felterjesztését, 
amelyben egyetemes jellegű rendezését kéri annak a kérdésnek, nem volna-e indokolt a róm. katho-
likus hitoktatók elől elzárni az evangélikus iskolákat, minthogy a róm. katholikus iskolákban az 
evangélikus hitoktatók tanítását több helyen az illetékes tényezők megakadályozzák. 

Az egyetemes közgyűlés a felterjesztésből sajnálattal értesül arról, hogy a vallási 
türelmetlenségnek felpanaszolt esetei előfordulnak. Minthogy azonban általánosságban 
emelt panasz nem lehet eredményes eljárás alapja, felhívja az egyházkerületeket, hogy, 
amennyiben szóban levő sajnálatos esetek előfordulnának, azokat az egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelőnek március l - ig jelentsék be, akit már ezúttal felkér, hogy megszűn-
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tetésük s ezzel is a vallásfelekezetek közötti béke és egyetértés előmozdítása érdekében 90-97. 
megfelelő módon eljárni szíveskedjék. 

91„ (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bemutatja a dunáninneni egyházkerület felterjeszté-
sét a tanítási egységek feldolgozása és külön vezérkönyvben való kiadása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés méltányolja ugyan a kérésnek pedagógiai jelentőségét, de 
azt pénzügyi okokból most teljesíthetőnek nem találja. 

92. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bemutatja a dunántúli egyházkerület felterjesztését, 
amelyben arra kéri az egyetemes közgyűlést, eszközölje ki a vallás- és közoktatásügyi miniszternél, 
hogy a beiratási díjakból a „Tanítói Internátusok Alapja" részére beküldendő 50 fillért engedje át 
az ifjúsági és tanítói könyvtár gyarapítására, ha pedig a miniszter nem lenne hajlandó ilyen értel-
mű törvényjavaslat benyújtására, abban az esetben felkérendő, hogy az evangélikus iskolák által 
befizetett összegnek legalább 50%-át engedje át evangélikus tanítói jóléti intézmények céljaira. 

Az egyetemes közgyűlés utalással a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 
72. és 73. pontjaiban kifejezett álláspontjára, a kérést, mivel az az 1930. évi VII. t.-c. ren-
delkezéseivel ellenkezik, teljesíthetőnek nem találja. 

93. (Sz.) Az egyet, tanügyi bizottság bemutatja a dunántúli egyházkerület felterjesztését, 
amelyben egyházi főhatóságaink figyelmét a 8 éves mindennapi tankötelezettség és a főiskolai 
tanítóképzés kérdésének állandó napirenden tartására s alkalmas időben való megvalósításának 
erkölcsi és pénzügyi előkészítésére felhívja. 

Az egyetemes közgyűlés a felterjesztést tudomásul veszi és felkéri az Ev. Tanító-
egyesületet, hogy a kérdések megvalósítását adandó alkalommal szorgalmazza. 

94. (Sz.) A dunántúli egyházkerület felterjesztésére és az egyet, tanügyi bizottság javas-
latára 

az egyetemes közgyűlés, figyelemmel a kántori és a tanítói javadalom szétválasztását évek 
óta állandóan kérő és sürgető felterjesztéseire, felkéri az egyetemes egyházi és iskolai fel-
ügyelőt, intézzen újabb felterjesztést a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, s reá mu-
tatva az e tárgyban eddig tett felterjesztésekre s az azokban foglalt indokolásokra, újból kérje 
a minisztert, hogy a kántori javadalomnak a tanítói javadalomba való beszámításából a 
kántortanítókra háruló sérelmet, mihelyt az állam pénzügyi helyzete azt lehetővé teszi, azon-
nal.szüntesse meg. 

95. (Sz.) A bányai és a dunáninneni egyházkerületek felterjesztésére és az egyet, tanügyi 
bizottság javaslatára 

az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi a vallás és közoktatásügyi miniszternek a megüre-
sedő tanítói állásoknak rendszerint segédtanítókkal való betöltése iránt intézkedő, 865-1/70-
1931. számú rendeletét, amely az 1930. évi XLVII. t.-c. végrehajtási utasítását tartal-
mazza s országos törvényen alapszik, de ugyancsak országos törvény jellegű és erejű egy-
házi törvényeink szellemének és érvényének megvédése céljából felterjesztést intéz a ma-
gyar királyi kormányhoz s arra kéri, hogy közvetlenül egyházközségeinket és iskoláinkat, 
ezeken keresztül közvetve azonban egész egyetemes egyházunkat és autonómiánkat érdeklő 
minden ügyben adjon a jövőben lehetőséget egyetemes és egyházkerületi illetékes főhatósá-
gainknak arra, hogy hasonló, nagy horderejű kérdéseknek akár törvénnyel, akár rende-
lettel történő szabályozása előtt azokhoz hozzászólhassanak, véleményüket, óhajaikat s 
esetleges aggodalmaikat illetékes helyen és kellő időben előterjeszthessék s ezzel a kérdé-
seknek közmegnyugvásra szolgáló szabályozását előmozdíthassák. 

96. (Sz.) Az egyetemes számvizsgáló bizottság előterjeszti jelentését az 1930. évi egyetemes 
egyházi számadások megvizsgálásáról, valamint az egyetemes nyugdíj intézeti számadások megvizs-
gálásáról is. Mind a kettőt rendben levőnek találta. Az utóbbira nézve az a kívánsága, hogy a 
nyugdíj intézeti tagdíjhátralékok a mérlegbe, mint vagyon, beállíttassanak. 

Az egyet, közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a nyugdíjtntézeti hátralékos 
követeléseknek a vagyonban való feltűntetését elrendeli és a kezelőknek a szokásos fenn-
tartással a felmentvényt megadja s a számadásnak a jegyzőkönyv függelékében leendő 
kinyomatását elrendeli. 

97. (Sz.) Az egyetemes számvevőszék bemutatja jelentését az egyházkerületek számadásai-
nak megvizsgálásáról, amely szerint a számadások kivétel nélkül rendben levőknek találtattak, és a 
záradékolásra nézve is a kerületek az egyetem mult évi határozatának eleget tettek. 

A tiszai egyházkerület számadásaira nézve azonban aggodalmát fejezi ki nagy túlkiadásai 
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97-100, miatt, az egyházkerületet ennek a nagy hiánynak megszűntetésére és a költségvetés kereteihez való 
szigorú alkalmazkodásra hívja fel. 

Tudomásul szolgál. 

98. (Sz.) Jelentést tesz az egyetemes számvevőszék az elbírálás végett hozzáutalt felleb-
bezések elintézéséről. 

1. Tárgyalta a budai Luther-Szövetség fellebbezését a bányai egyházkerület számvevő-
székének f. évi szeptember 21-én kelt határozata ellen, amely a Luther-Szövetséget elutasítja azzal 
az igényével, hogy részére a költségvetésileg 1930-ra megszavazott 1.600 pengő szubvenció kifizet-
tessék. Az egyetemes számvevőszék a bányakerületi számvevőszék hivatkozott határozatának fel-
oldásával kimondotta, hogy a budai Luther-Szövetséget az egyházmegyei közgyűlés által is jóvá-
hagyott költségvetés alapján az 1600 pengő szubvenció megilleti és az részére kifizetendő, a pénzt 
magánál tartó volt egyházi gondnokot, dr. Sztehlo Aladárt, utasítja a pénznek a Luther-Szö-
vetség részére az egyházi pénztárba való befizetésére. 

2. Tárgyalta a budafoki egyházközség a bányakerületi számvevőszéknek Janisch Gyula, 
volt felügyelő és Andrik András, volt egyházi pénztáros, anyagi felelőssége tárgyában hozott 
határozata elleni fellebbezését. Az egyetemes számvevőszék az egyházkerületi számvevőszék hatá-
rozatát jóváhagyta és tekintettel arra, hogy az egyházközségtől kezdődőleg súlyos mulasztások 
történtek az egyházközség anyagi érdekeinek biztosítására, sőt az egyházmegyei számvevőszék 
határozatát sem hajtották végre (271. §.), az összes mulasztók fokozatos felelősségének megállapí-
tására és a szükséges összes intézkedéseknek haladéktalan megtételére utasította az illetékes egy-
házmegyei elnökséget. 

A fellebbezések elintézését az egyet, közgyűlés tudomásul veszi. 

99. (Sz.) A pénzügyi bizottság nevében az egyetemes főjegyző beterjeszti az egyházi lapok 
segélykérvényeit és a dunáninneni egyházkerület felterjesztését, hogv a KIE titkárának és a sajtó-
tudósítónak eddig folyósítani szokott összegeket a folyó évben már beszünteti. 

Az egyetemes közgyűlés, annak kijelentése mellett, hogy a lapok támogatására 
eddig adott segélyeket úgyis tetemesen le kell mérsékelnie, az egyes kérelmek tekintetében 
a következőleg határoz : 

a) A Christlicher Hausfreund és az Ifjú Évek segélykérvényeit a költségvetésbe 
felvett összeg terhére fogja elintézni, a Gotthold segélykérését azonban fedezet hiányában 
nem teljesítheti, egyébként is azt az egyetemes felügyelő a folyó évben már részesítette 50 
pengő rendkívüli segélyben. 

b) az Evangélikus Népiskola segély iránti kérelmét és Saguly János főesperesnek 
az általa szerkesztett tót lap kiadásához nyújtandó segély biztosítását szorgalmazó kérel-
mét ezidőszerint fedezet hiányában nem teljesítheti. 

c) Az Országos Evangélikus Tanáregyesületnek segélykérvényét, melyben a fenn-
állásának 25. évfordulója alkalmából kiadandó emlékkönyv költségeihez segítséget kér, 
átteszi az egyetemes felügyelőhöz, hogy azt a beállított költségvetési tétel terhére lehetőleg 
elégítse ki. 

100. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bemutatja a beérkezett különböző segélykérvényeket, 
amelyek tekintetében a pénzügyi bizottság javaslata nyomán az egyetemes közgyűlés a következő 
határozatokat hozza: 

a) A békéscsabai evangélikus diakonissza-intézet részére a jövő évi költségvetésbe 
100 pengő segélyt állít be. 

b) A tiszai egyházkerület abbeli felterjesztését, hogy a miskolci tanítóképző-inté-
zetnek nagyobb segélyt nyújtson, a szomorú pénzügyi helyzetben nem teljesítheti, sőt a 
költségvetésbe ezen a címen beállított összeget 50%-kai, azaz képzőintézetenként 800 pen-
gővel, kénytelen volt leszállítani. 

c) Czeglédy Sándor református lelkésznek a Biblia-Társulat 125 éves jubileumi 
ünnepélye költségeihez való hozzájárulás biztosítása iránti kérelmét fedezet hiányában 
sajnálatára, nem teljesítheti. 

d) A Magyar Protestáns Nők Országos Szövetségének protestáns leányotthon 
felállításához nyújtandó segély iránti kérelmét ezidőszerint fedezet hiányában nem telje-
sítheti. 

e) A szarvasi Luther-árvaház segély iránti kérését fedezet hiányában nem teljesítheti 
f ) A Magyar Protestáns Diákszövetségnek és a pécsi egyetemi hallgatók szövet-

ségének segélyezésükre vonatkozó kérelmeit átteszi az egyetemes felügyelőhöz, hogy azok-
nak a diák-segélyezésre a költségvetésbe felvett összegből valamelyes segélyt nyújtson. 



45 

Hasonlóképen ugyanilyen célból átteszi az egyetemes felügyelőhöz a Bethlen Gábor kör 100-103. 
segélykérvényét is. 

g) Dr. Deák János egyetemi tanár, azon előterjesztésének, hogy az egyetemes 
egyház pályadíjakra megfelelő összeget juttasson a theol. fakultásnak, fedezet hiányában 
szintén nem tehet eleget, azonban felhívja a tehetősebb egyháztagokat, hogy ilyen pályadí-
jak kitűzésére kisebb-nagyobb összegeket juttassanak a theológiai fakultás részére. 

h) A Luther-Társaságnak boltbére mérséklésére irányuló kérelmét a közgyűlés 
kiadja a házkezelő gondnoknak. 

101. (Sz.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az egyetemes egyház 1932. évi költségelőirány-
zatát, amely nagymérvű törlések és a legmesszebbmenő takarékosság mellett is 15.150 P 55 f i l l 'r 
hiánnyal zárul. 

Az egyetemes közgyűlés a beterjesztett költségelőirányzatot elfogadja, azt megál-
lapítja és annak a függelékben leendő kinyomatását elrendeli. 

102. (Sz.) A közalap tárgyában az egyetemes főjegyző beterjeszti a pénzügyi bizottság 
amaz indítványát, hogy tekintettel arra, hogy a minden vonalon beállott segélycsökkentés az egy-
házak teljesítőképességét leszállítja, a folyó évre is a lélekszám szerint állapíttassák meg a közalapi 
járulék lelkenként egy-egy fillér alapulvétele mellett. 

Az egyetemes közgyűlés, a bizottság által előterjesztett indokokat mérlegelve, a 
közalapi járulékot az 1931. évre a lélekszám szerint állapítja meg, és eszerint a bányai 
egyházkerület 2.628 pengőt, a dunáninnneni 338 pengőt, a dunántúli 1.777 pengőt, a tiszai 
331 pengőt köteles beszolgáltatni. A közgyűlés felhívja az egyházkerületeket, hogy úgy 
ezen folyó évi hozzájárulásokat, mint a régebbről hátralékos összegeket annál is inkább 
szolgáltassák be a folyó év végéig, mert különben a folyó évi felosztás alkalmából reájuk 
jutó összegeket ezen hátralékos tartozásuk törlesztésére visszatartatja. 

103. (Sz.) A közalap ezidei jövedelmének felosztása tárgyában a pénzügyi bizottság meg-
állapítja, hogy a folyó évi felosztásra az államsegélyből 11.622 pengő, az egyházkerületek járulé-
kaiból 5.074 pengő és kamat címén körülbelül 1000 pengő áll rendelkezésre, amely összegből elsősor-
ban 8.000 pengő kihasítandó a nyugdíjintézet részére, és azután a maradék 9.696 pengő, — tőkésítés 
mellőzése mellett — segélyekre fordítható. 

Az egyetemes közgyűlés a következő segélyeket folyósítja : 

1. A dunántúli egyházkerületnek kárpótlásul a kikebele-
zett fejérkomáromi egyházmegyéért P 100'— 

2. A Luther-Társaságnak segély címer. „ 80'— 
3. Az egyházkerületi missziói lelkészek javadalmazására 

(egyházkerületenként 250 pengő díjazás, úti- és lak-
bérátalány) „ 1000*— 

4. Vallásoktatók, szegény egyházak, missziók segélyezésére : 
a) a bányai egyházkerületnek „ 500'— 
b) a dunáninneni egyházkerületnek „ 320' — 
c) a dunántúli, egyházkerületnek „ 660'— 
cl) a, tiszai egyházkerületnek „ 320'— 
e) a bányai egyházkerületnek a pesti magyar egy-

ház hitoktatási szükségleteire való figyelemmel 
külön „ 200'— „ 2000' — 

5. A Luther-Otthonnak öt kedvezményes helyre à 80 pengő „ 400'— 
6. A Luther-Otthonnak az egyetemes egyháznak megtérí-

tendő házbér címén „ 600'— 
7. Az új komáromi egyháznak állandó segély címén „ 800'— 
8. A keszthelyi egyháznak állandó segély címén „ 800'— 
9. A szekszárdi egyháznak állandó segély címén „ 600'— 

10. Az egri és gyöngyösi missziónak 400'— 
11. A komádii egyháznak állandó segély címén „ 800'— 
12. A dombóvári egyháznak állandó segély címén „ 400"— 
13. A kelenföldi egyháznak állandó segély címén „ 500'— 
14. A tokaji egyháznak „ 200'— 
15. A. sátoraljaújhelyi egyháznak „ 200*— 
16. A bábonymegyeri egyháznak 8 évre (1937-ig) „ 200'— 
17. A székesfehérvári egyháznak egyszersmindenkorra ... „ 200'— 

" összesen 9280'— pengő 
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103-105. mely segélyösszegek 1932. január 1-én lesznek kifizetendők és az 1932. évi szükségletekre 
felhasználhatók. 

Egyben utasítja azonban a közgyűlés az egyetemes pénztárt, hogy, amennyiben a 
hátralékok az egyházkerületektől a kifizetésig be nem folynának, az egyes kerületeknek és 
és a fennhatóságuk alá tartozó egyházaknak jutó összegeket hátralékos tartozásuk résztör-
lesztésére tartsa vissza. 

104. (Sz.) Az 1930. évi közgyűlés által a közalapjövedelmekből az egyházkerületeknek val-
lásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére utalványozott összeg felhasználásáról beér-
kezett jelentések szerint: a bányai egyházkerület a rendelkezésére bocsátott 500 P-ből 125—125 P-t 
Káva, Nagytarcsa, Csépa és Nyáregyházának juttatott, a dunáninneni egyházkerület a kapott 320 
P-t a szórványok hitoktatására és lelkipásztori gondozására fordította, a tiszai egyházkerület sze-
gény egyházközségek és misszióknak 128 P-t, vallástanároknak 136 P-t, misszionáriusoknak 24 P-t 
és a nyíregyházai leánygimnáziumnak 52 P-t juttatott, a dunántúli egyházkerület pedig a kapott 
660 pengőt a hitoktatással foglalkozó lelkészek között osztotta szét. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

105. (Sz.) Tárgyaltatik az egyetemes adóalapi bizottság jelentése, mely szerint az elmúlt 
évi tapasztalat, beható tanulmányozás és az egyre súlyosbodó viszonyok alapján az 1931-re rendel-
kezésre álló 48.000 P adócsökkentési államsegély sokkal szélesebb alapon való felosztását javasolja, 
mert ez esetben sokkal több gyülekezet részesülhet az adószázalékos határ leszállítása, valamint a 
különös figyelembevételt parancsoló, sajátos esetekre való kiterjeszkedés révén a — sajnos — csak 
szerény keretek közt mozgó segélyezés jótéteményében. Ezért javasolja, hogy a tavalyi 1000 pengős 
maximális segély 700 P-re, a tavalyi minimális 50 pengős segély 20 P-re szállíttassék le. A mult-
évi adóalapi munkálat ennek arányában átszámíttatván, az 1931.évi felosztás olykép alakulna, hogy 
a teherviselési és sajátos körülmények alapján való felosztásra 33.000 P, a városi kisgyülekezetek, 
avagy hosszúlejáratú, külföldi kölcsön terhe alatt roskadozó, úgyszintén egyéb, létérdekükben meg-
támadott, élet-halál harcot vívó gyülekezetek segélyezésére, a négy egyházkerület útján való felosz-
tásra 15.000 P fordíttatnék. 

Az I. csoportbeli segélyből : 

1. a bányai egyházkerületben kap: Galgagyörk 700 P, Váckisújfalu 500 P, Zsidó 500 P, 
Csömör 500 P, Domony 300 P, Iklad 30 P, Páhi 150 P, Mende 540 P, Maglód 240 P, Tápiószent-
márton 190 P-t; 

2. a dunáninneni egyházkerületben: Vérteskethely 400 P, Gyúró 90 P, Bokod 70 P, Orosz-
lány 90 P, Pusztavám 60 P, Felsőpetény 700 P, Szúpatak 400 P, ősagárd 700 P, Csesztve 390 P, 
Ipolyszög 270 P, Legénd 690 P, Lucfalva 700 P, Mohora 200 P, Kutasó 270 P, Bokor 400 P, Terény 
580 F, Patvarc 250 P, Bér 620 P, Bánk 450 P, Szügy 130 P, Nógrád 90 P, Kétbodony 60 P, Szirák 
90 P-t; 

3. a dunántúli egyházkerületben : Ménfő 400 P, Nagybarátfalu 700 P, Mérges 300 P, Győr-
szemere 280 P, Tényőfalu 160 P, Csikvánd 80 P, Kemenespálfa 420 P, Egyházashetye 330 P, Káld 
240 P, Pusztaszentlászló 160 P, Kemenesszentmárton 50 P, Vönöck 160 P, Barlahida 30 P, Nagy-
simonyi 30 P, Liszó 200 P, Surd 220 P, Pogányszentpéter 90 P, Nemespátró 150 P, Sand 150 P, 
Gyóró 350 P, Jobaháza 200 P, Sopronnémeti 150 P, Sobor 140 P, Rábaszentandrás 160 P, Harka 
140 P, Balf 100 P, Tarrós 500 P, Bábonymegyer 460 P, Nagyszokoly 700 P, Keszőhidegkút 400 P, 
Bátaapáti 500 P, Polány 210 P, Szabadi 210 P, Torvaj 110 P, Pogány 130 P, Kismányok 200 P, 
Mucsfa 240 P,Csikóstöttös 200 P, Szárazd 120 P, Ecsény 210 P, Mekényes 290 P, Tolnaváralja 
150 P, Pálfa 150 P, Tolnanémedi 240 P, Zsibrik 70 P, Ráckozár 150 P, Sérsekszöllős 60 P, Bikács 
280 P, Kötcse 170 P, Alsónána 190 P, Ág 70 P, Gerényes 60 P, Maráza 60 P, Bonnya 40 P, 
Kaposszekcső 120 P, Murga 60 P, Györe 30 P, Sárszentmiklós 40 P, Szekszárd 200 P, Magyarkér 
20 P, Nemescsó 370 P, Hegyháthodász 100 P, Rábabogyoszló 50 P, Nádasd 50 P, őrimagyarósd 40 
P, Bakonyszentlászló 480 P, Fehérvárcsurgó 700 P, Zalagalsa 700 P, Ászár 420 P, Csót 360 P, 
Nemeshany 210 P, Súr 580 P, Sikátor 400 P, Tés 700 P, Hánta 370 P, Dabrony 270 P, öskü 100 P, 
Pusztamiske 80 P, Karakószörcsök 80 P, Kerta 140 P, Rigács 80 P, Csékút 80 P, Tapolcafő 90 P, 
Veszprémvarsány 70 P, Kiskamond 20 P, Gecse 40 F, Mihályháza 20 P, Szergény 40 P, Homokbödöge 
20 P, Várpalota 20 P, Akaii 300 P, Sümeg 200 P, öcs 190 P, Felsődörgicse 210 P, Kapolcs 70 P, 
Mencshely 70 P, Taliándörögd 30 P, Alsódörgicsel50 P, Keszthely 70 P-t; 

4. a tiszai egyházkerületben : Fancsal 700 P, Hernádvécse 80 P, Tállya 90 P, Kisvárda 440 
P, Kornádi 150 P-t. 

II. Az egyházkerületek pénzügyi bizottságai által felosztandó 15.000 P-ből a bányai 5.000 
P, a dunáninneni 2.500 P, a dunántúli 5.000 P, a tiszai 2.500 P-t kapjon, mely összegekből való 
részesítésre az adóalapi bizottság külön is figyelembe ajánlja a pénzügyi bizottságoknak, a már 
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fentebb körvonalazott rendeltetés keretében: Páhi, Gyón, Tápiószentmárton, Vérteskethely, Szúpatak, 105-109. 
Csesztve, Ipolyszög, Kutasó, Bokor, Heréd, Egyházasdengeleg, Nagybarátfalu, Jánosháza, Zala-
szentgrót, Tarrós, Nagyszokoly, Pálfa, Bakony szentlászló, Ászár, Csót, Nemeshany, Súr, Alsódör-
gicse, Kisvárda és Kornádi gyülekezeteket. 

Az egyetemes közgyűlés ezen felosztási javaslatot igazságosabb és méltányosabb 
voltánál fogva a maga egész terjedelmében elfogadja és azt határozati erőre emeli. A 
segélyeket az egyházkerületi pénztárak útján folyósítja, de csakis az 1931. évre szólóan. 

Egyben kimondja, hogy nem tartja szükségesnek a következő évre adóalapi segély 
kérvényezés céljából új összeírás elrendelését; hanem a most megállapított segélyösszegek 
alapulvételével osztandó fel az e célra majd rendelkezésre álló államsegély arányában a 
jövő évi segély. 

106. Az 1930. évi közgyűlés által az adó alapi segélyből az egyházi terhek által nagyon 
igénybevett kisvárosi gyülekezetek, munkás gyülekezetek és törpeiskolás gyülekezetek között leendő 
felosztásra az egyes kerületeknek juttatott összegek felosztásáról beérkezett jelentések szerint az egyes 
kerületek a következő gyülekezeteknek juttattak segélyeket: 

a) a bányai egyházkerület 1000—1000 P-t Ambrózfalva és Vácnak, 500—500 P-t Mezőtúr, 
Gyula, Kispest, Budafok, Kelenföld és Farmosnak ; 

b) a dunáninneni egyházkerület: 560 P-t Tatabányának, 400 P-t Székesfehérvárnak, 150 P-t 
Cserhátsurány, Kisternye, Esztergomnak, 100 P-tKomárom, Csabdi, Tordasnak, 75 P-t Zagyvapál-
f alvának ; 

c) a dunántúli egyházkerület: 300—300 P-t Nemeskér és Bakonycsernyének, 250—250 P-t 
Nagykanizsa, Kaposvár, Dombóvár, Szekszárd, Sárvár és Keszthelynek, 200—200 P-t Felpéc, 
Zalaegerszeg, Kölesd, Szentgotthárd, Tapolcafő és Veszprémnek, 100—100 P-t Kisbabot, ú j malom-
sok, Nagysimonyi, Pusztaszentlászló, Barcs, Liszó, Dunaföldvár, Pálfa, Csót, Fehérvárcsürgó, Kerta, 
öskü, Mencshely, Nagyvázsony, Vönöck, Szilsárkány és Tolnanémedinek ; 

d) a tiszai egyházkerület: Abaújszántó, Hernádvécse, Tállya, Szerencs, Monok, Kölese, 
Sátoraljaújhely, Kornádi és Kisvárdának összesen 1885 P-t. 

Tudomásul szolgál. 

107. (Sz.) Beterjesztetik a Hrabovszky Zsigmond alapítványi bizottság jelentése az ala-
pítvány 1930. évi számadásáról. 

Az alapítvány tőkéje 1929. december 31-én 10'58 P. 
Az alapítványnak 1930-ban jövedelme nem volt, így a tőke 1930. december 31.-én is 10 pengő 

58 fillér volt. 
Az alapítványi tőke majdnem teljes devalvációja miatt és jövedelem hiányában ösztöndíjak 

nem voltak kiadhatók. 
Tudomásul szolgál. 

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

Az alapítvány tőkéje 1929. december 31.-én 177'05 P. 
1930. évi szelvény- és kamatjövedelem 12'— „ 
Az alapítvány tőkéje 1930. december 31.-én 189 05 P. 

Tudomásul szolgál. 

109. (Sz.) Beterjesztetik a Luther Otthon-szemináriumi bizottság jelentése a Luther Otthon 
1930—31. évi működéséről. 

Az évet hivatalosan 1930. okt. 4.-én nyitottuk meg istentisztelettel, amelyen D. Kovács 
Sándor, egyetemi tanár, prédikált. Ugyanekkor az otthon tagjai úrvacsorához járultak. Az évnyitáson 
a vezetőség nevében dr. Mágócsy-Dietz Sándor szólt az ifjúsághoz. 

Az otthon ügyeit a Luther Otthon-szemináriumi bizottságból alakult u. n. kisbizottság 
vezeti, amelynek elnökévé az egyetemes gyűlés Sándy Gyulát választotta meg. A kisbizottság a 
volt elnököt, dr. Mágócsy-Dietz Sándort, az otthon vezetésében éveken keresztül kifejtett, önzetlen, 
odaadó munkájának szerény elismeréséül, örökös tagjává választotta meg. A kisbizottságnak tagjai 
még: dr. Scholtz Oszkár és dr. Gombócz Zoltán. Az otthon minden irányú, közvetlen vezetését 
Vidovszky Kálmán, vallástanár, igazgató, látja el. 

Az otthonban a hagyományos jó szellem uralkodik, amelyet jellemez a vallásos és hazafias 
érzés ápolása, az otthon tagjai közt fennálló testvéries viszony s a vezetőség iránt való tisztelet. A 
Luther Otthon tagjai úgy élnek, mint egy nagyobb család, megértésben, szeretetben, derűs békesség-
ben. Az otthon kedves összeköttetést tart fenn azokkal az evang. családokkal, amelyek szívesen 
nyitották meg vendégszerető hajlékukat az otthon tagjai előtt. 



109-110. A Luther Otthonban komoly munka folyik, aminek bizonysága nemcsak a sok jó vizsgálat, 
hanem az is, hogy ezidén ismét a Luther Otthon egyik tagja, Szokol Zoltán, nyerte el a kórbonc-
tani vizsgaverseny díját, s amikor az egyetemi ifjúság két képviselőt küldött Olaszországba, hogy 
ott a magyar egyetemi viszonyokról előadásokat tartsanak, akkor is lutherotthonistára esett a válasz-
tás, amennyiben az egyik kiküldött Pálmai István volt. 

Az otthon ügyei iránt egyházunk vezetői —elsősorban az egyetemes felügyelő — szerető, 
megértő érdeklődést tanúsítottak ez évben is. Ifjúságunknak igen értékes előadásokat tartottak: dr. 
Steiger Kazal, dr. Gombócz Zoltán, dr. Böhm Dezső és dr. Horváth Károly. 

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület Hamrák Zoltán és Szokol Zoltán otthon tagoknak 
ellátási díjából 500—500 pengőt, Zvarinyi Endre díjából pedig 250 pengőt fedezett. Mindhárman 
ev. tanárok gyermekei. Az egyetemes egyház 900 pengős ösztöndíjából részesedtek : Czipott V. Iván, 
Ferjencsik Béla, Róth István, Kovács Béla, Szandtner Frigyes, Balázs Ambrus, Domsitz László, 
Kordos László, Rezessy Zoltán, Bruhács Ferenc, Frank Kálmán, Gráf László, Hamrák Béla, Káply 
László, Nemes Valdemár, Szepesi Zoltán és Zauner László. 

Még a megnehezedett időben is gondoltak néhányan az otthonra, kisebb adományokat jut-
tatván annak. Ezek közül az adományok közül kiemelkedik a szarvasi gimnázium 300 pengős ado-
mánya. 

Az otthon volt tagjai elhatározták, hogy, mint „öreg lutherotthonisták", minden hónap 
első keddjén összejönnek az otthonban, feleleveníteni a régi, kedves emlékeket s ápolni az otthonnal 
való kedves kapcsolatot. 

Az otthon gazdasági élete a normális keretek közt mozgott. Gondos takarékosság mellett 
nemcsak aktív volt az év, hanem a megtakarított összegen sikerült minden szükséges javítási mun-
kálatot is elvégezni s a felszerelést az igényekhez mérten kiegészíteni. 

Az otthon számára befolyt adományokat teljes egészükben Diákjóléti-alapunkhoz csatol-
tuk, amely az év végével 2712 pengőre növekedett. A Zongoraalap 321 pengő. 

A Luther Otthonban ez évben is 52 i f jú lakott, akik közül bány/íkerületi volt 24, dunán-
túli 17, tiszai 7, dunáninneni 1, délvidéki 1, erdélyi 1 és fiumei 1. Jogot tanult 14, medikus volt 12, 
technikus 11, bölcsész 9, közgazdasági egyetemi hallgató 1, művésznövendék 1. 

Ez összevont, csupán a leglényegesebb adatokra utaló jelentés is igazolja, hogy a Luther 
Otthon ez évben is betöltötte hivatását. Csak az a fájdalmas, hogy legszegényebb fiainkat nem 
vehetjük fel a tagok közé, mert számukra — minden ezt szolgáló alap híján — nem nyujthatunk 
kedvezményt. Azért kérjük e helyről is egyházunk buzgó tagjait, hogy kegyes adományaikkal tegyék 
lehetővé Diákjóléti-alapunk olyan mérvű megnövekedését, hogy annak kamataiból nyújthassunk 
segítséget. 

Végül : az otthon számadásait a számvizsgáló bizottság megvizsgálta és teljesen rendben 
levőnek találta. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. Köszönetet mond mindazok-
nak, akik az otthont anyagilag, vagy erkölcsileg támogatták. A mult évi számadást s az 
1931—32. évre szóló költségelőirányzatot jóváhagyja. 

110. (Sz.) Beterjesztetik a Luther-Társaság 1931. évi jelentése. 

A Luther-Társaság az eseményekben gazdag, zajos 1930-iki emlékév után ismét a csendes 
munka útjára tért. Folytatta megszabott programmja megvalósítását, amiben pusztán pénzügyi 
nehézségek akadályozzák. Nagyobb szabású emlékünnepet rendezett a Társaság Gyóni Géza emlé-
kére, akiről egykori tanára, D. D. Raffay Sándor, püspök, Társaságunk tiszteleti tagja, tartott 
méltató emlékbeszédet; Lampérth Géza ünnepi ódája, báró Szentkeresztyné művészi szavalata 
Gyóni vérseiből, a Budai Luther-énekkar előadása, Auer Kató művészi magánéneke (Mikus-Csák 
István szép zenét írt Gyóni : Könyörgés című versére) fokozta az emelkedett ünnepi hangulatot. Ez 
ünnepről külön emlékfüzetben fogunk számot adni. Résztvett a Társaság Szabolcska Mihály emlék-
táblájának felavatásán, Szarvason, Sántha Károly síremlékének felavatásán, Budapesten, D. D. 
Raffay Sándor, püspök, negyvenéves örömünnepén. Mindhárom alkalommal D. Kovács Sándor, 
főtitkár, volt a Társaság képviselője s ugyancsak ő képviselte a Társaságot vidéki kisebb ünnepeken, 
csupán Szombathelyt jelent meg Kiss Jenő dr., egyetemi tanár. 

Az 1931. év folyamán jelentek meg, de még az 1930. évi kiadványsorozathoz tartoznak, a 
Luther-Könyvtár és Múzeum Füzetei c. sorozatnak következő számai: 15. Kovács Sándor: Az ágostai 
hitvallás négyszázados emlékévének okirattára. 16. D. Kapi Béla: Az ágostai hitvallás 
időszerűsége. 17. D. Payr Sándor: Luther és a magyaroké 18. Dr. Bruckner Győző: 
Az ágostai hitvallás világformáló ereje. 19. Sólyom Jenő: Az ágostai hitvallás magyar fordításai. 
Egyéb kiadványok: 1. Sántha Károly életrajza és emlékezete; 2. Mária és Márta, Weitbrecht után 
Pröhle Henrik. Sajtó alatt van az ösvény 1931. évi folyama. Előkészületben: Gusztáv Adolf élet-
rajza (halálának háromszázados évfordulója alkalmán), a Hithősök és Népiratok folytatása, az 
Egyetemes Névtár, Egyháztörténet képekben, Egyetemes szabályrendeletek. 
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Új tankönyv sorozatunkból megjelent: 1. Luther kis kátéja iskolai kiadásban; 2. Religions- 110-114l 
büchlein az V—VI. osztályok számára. — Előkészületben : Iskolai énekeskönyv. 

Sajnos, az anyagi helyzet kedvezőtlen. Az általános pénzügyi nyomor hullámverése elért a 
Luther-Társaságig; a tagok száma nem emelkedik, nehezen fizetnek, a könyvkereskedés forgalma is 
alászállt s csupán a legnagyobb erőfeszítéssel birunk csak az árral küzdeni s a berendezés költségét 
törleszteni. Mindezen nehézségek dacára az idén is folytattuk a gyülekezeti könyvtárak alapítását, 
gyarapítását, a szórványban lakó hívek lelki gondozásának támogatását ingyenes könyvadomá-
nyokkal (mintegy 3000 füzet). 

A Luther-Könyvtár és Múzeum az idén főkép a Torkos-féle könyvgyűjteménnyel gazdago-
dott. A fejlesztésnek azonban útját állja az anyagi erő hiánya. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a Luther-Társaságot, a 
Luther-Társaság könyvkereskedését, a Luther-Könyvtár és Múzeumot újólag melegen 
ajánlja a közegyház és hívek áldozatkész szeretetébe. 

111. (Sz.) Beterjesztetik a Magyarhoni Ág. H. Evang. Misszióegyesület jelentése. 

A Misszióegyesület 1931. nov. 6—8. napjain konferenciát, tanácsülést és közgyűlést tartott. 
A konferenciát részben a Református Misszióegyesülettel együtt tartotta. A Ref. Misszióegyesülettel 
megállapodást létesített, amely szerint bizonyos, a misszióügyet érdeklő dolgokban egy közös bizott-
ságot küld ki s ebbe mindegyik egyesület 10—10 tagot delegál. Az Egyesület tisztújítást tartott, 
tiszteletbeli elnöknek megválasztotta Scholtz ödön esperest, az Egyesület sok éven át volt elnökét, 
a misszióügy érdemes munkását. Az alapszabályoknak olyan módosítását határozta el, amely 
szerint a missziói tanácsba tanácskozási joggal 10 póttag választható, s kéri az egyetemes egyházi 
közgyűléstől az alapszabályváltoztatás jóváhagyását. A tavalyi egyetemes közgyűlés határozatának 
végrehajtásaként a Missziói Lapok egyik száma a külmissziót ismertette, s ez a szám minden lelkészi 
hivatalnak és iskolának megküldetett. Megjelent továbbá a Harangszó könyvtárában az „Evangé-
liumot minden teremtésnek" c. füzet, amely a Harangszó mellékleteként több ezer példányban szét-
küldetett, ebből 1000 példányt a Misszióegyesület saját költségén kiadott. Németh Károly, egyházi 
elnök, az egyetemes egyház anyagi támogatásával résztvett a Lipcsei Misszió idei közgyűlésén. Az 
Egyesület 1930. évi bevétele 3907 P, kiadása 3803 P. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a beterjesztett alapszabály-
módosítást jóváhagyja és a tiszteletbeli elnöknek megválasztott Scholtz ödön esperest 
melegen üdvözli. 

112. (Sz.) A lelkészsegélyezési alap bizottsága nevében az egyetemes főjegyző bejelenti, hogy 
a rendelkezésre álló 2.100 pengő összegből a bizottság 20%-ot, vagyis 420 pengőt, tőkésített, két 
darab egyenként 37 pengő kivételes és rendkívüli segélyt engedélyezett, a fennmaradó 1.606 pengőt 
pedig a szabályrendelet és a közgyűléstől nyert felhatalmazás alapján 73 igényjogosult gyermek után 
egyenként 22 pengő összegben kiosztotta. 

A m. kir. népjóléti miniszter által a Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesület elnökének 
kezeihez kiutalt 2.000 pengőt, 49 pengő kamatával együtt, a lelkészegyesület elnöke szétosztásra a 
lelkészsegélyezési alap bizottság rendelkezésére bocsátván, ez az összeg is ugyanazon elvek alapján 
osztatott szét. 73 igényjogosult gyermek után à 28 pengő, összesen 2.044 pengő került kiosztásra 
rendes segély címén. 5 pengőt pedig a bizottság költségekre rendelt felhasználni. 

Jóváhagyó tudomásul szolgál. 

113. (Sz.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 119. pontja kapcsán bejelenti 
a pénzügyi bizottság, hogy a gróf Teleki—Róth-féle ösztöndíjak az 1930—31. tanévre az egye-
temes egyház közigazgatási pénztárából nyert ösztöndíj segély felhasználásával akként osztattak ki, 
hogy 20 tanuló egyenként 10 pengő ösztöndíjat kapott és pedig Aszódon 3, Békéscsabán 4, Buda-
pesten 4, Sopronban 5, Szarvason 4 tanuló. 

Jóváhagyó tudomásul szolgál. 

114. (Sz.) Beterjesztetik az egyetemes levéltárosnak az egyetemes egyház levéltárára és 
könyvtárára vonatkozó jelentése. 

I. A levéltárba a szokásos jegyzőkönyveken, iskolai értesítőkön és a felügyelői iroda által 
beküldött hírlapokon, valamint az egyetemes pénztár által beszolgáltatott nyomtatványokon és pénz-
tári okmányokon kívül jelentékenyebb iratok nem érkeztek be; s így a levéltári kutatók kiszolgálása 
mellett időt szakíthattam arra, hogy az összes szekrényeket átrendezzem, és a fascikulusoknak prakti-
kusabb, könnyebb hozzáférést és nagyobb helykihasználást eredményezett elhelyezésével a szekré-
nyek férőhelyét növeljem. A hivatalos kiadványok és hírlapok megnövekedett készletének rendesebb 
elhelyezését egy, a könyvtárban nélkülözhetőnek talált nyitott polc beállításával igyekeztem meg-
könnyíteni. 
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114-115. A levéltár nagytermében ezidőszerint a fali vasszekrényen kívül 10 szekrény van, melyek 
közül ötben egyetemes levéltári, háromban bánya kerületi levéltári iratok vannak, míg két szek-
rény 2ê könyvtárból lehozott könyvritkaságok elhelyezésére szolgál. 

A levéltári katalógusnak és az indexnek folytatólagos kiegészítése egyelőre szünetelt, mi-
után az azok kiadására szükségelt anyagi eszközök egyelőre úgy sem állanak rendelkezésünkre. A 
munkálatokat azonban már a télen folytatni szándékozom, hogy a kéziratok a viszonyok jobbra-
fordultáig készen legyenek. 

II. A könyvtár rendezése kettős irányban haladt s immár befejezést is nyert, úgy, hogy a 
könyvtár használatba vehető. 

a) A Podmaniczky—Degenfeld könyvtár könyvei (a levéltár nagytermében elhelyezett ritka-
ságok kivételével) az I. emeleti termekben nyertek elhelyezést, s itt helyeztem el és helyezem el folyta-
tólag egyetemes könyvtárunknak azon egyéb — főleg theológiai s általában evangélikus vonatkozású — 
könyveit is, melyek iránt nyilván élénkebb érdeklődés fog mutatkozni. 

A Podmaniczky-könyvtár egyik legértékesebb részének, a „Régi Magyar Könyvtár"-nak, 
III. csoportjáról hiányzó cédulakatalógust az összes, idetartozó könyvek tüzetes átvizsgálása és 
bibliográfiái meghatározása kapcsán pótoltam s javaslom, hogy az ezen munkálatoknál önként segéd-
kezett s nagy szakértelmet tanúsított dr. Hilscher Zoltán, fővárosi tanár, hittestvérünknek köszöne-
tet mondani méltóztassék. 

b) Az egyetemes könyvtár többi könyvei közül, az egyháztörténeti munkák — mint levél-
tári kézikönyvtár — a levéltárban, a többiek pedig a II. em. imaterem három szekrényében őriztetnek. 
Ezekre vonatkozólag a cédulakatalógus — a legújabb beszerzésekre is kiterjedőleg — kiegé-
szíttetett, és a betűrendes katalógus is folytatólag kiegészítést nyer. 

A könyvállomány 1930. november 1. óta 479 darabbal szaporodott, melyek közül 265 darab 
egyesek adományából került a könyvtárba, míg a többi a felügyelői iroda és más egyházi testületek 
és intézetek által lett beküldve. 

Javaslom, hogy az adakozóknak, és pedig elsősorban D. D. Raffay Sándor püspöknek, 
továbbá Csorba Ferencnek, Vidovszky Kálmánnak, a fővárosi statisztikai hivatalnak, Krepuska 
Gyulának, Markó Árpádnak, dr. Csepely Györgynek, Prónay Dezső bárónak, dr. Mágócsy-Dietz Sán-
dornak, özv. Pfei f fer Miklósnénak, Sárkány Istvánnak és Kuthy Dezsőnek könyvadományaikért, 
úgyszintén dr. Szlávik Mátyásnak — ki evangélikus kiválóságok arcképeit küldötte be — fejezze ki 
az egyetemes közgyűlés hálás köszönetét. 

Ugyancsak köszönet és elismerés illeti Kuthy Dezsőné, Mika Mária, oki. közép-
iskolai tanárnőt, ki a könyvtár rendezési munkálatainál ismételten is Kiváló szorgalommal, szak-
értelemmel és nagy ügybuzgósággal segédkezett. 

III. Tekintettel arra, hogy az 1907. évi egyetemes közgyűlés által megállapított levéltári 
szabályzat a jelenlegi, változott körülmények között — nevezetesen főleg a könyvtárnak jelentékeny 
megnövekedése folytán — már elavultnak tekinthető, tekintettel továbbá arra, hogy az egyetemes 
egyháznak ezen jelentős kultúrintézménye állandó és szakszerű felügyeletet igényel ; tisztelettel javas-
lom, hogy a régi egyetemes levéltári bizottság feloszlatásával az új levéltári és könyvtári szabály-
rendelet kidolgozására s egyben a közvetlen és szakszerű felügyeleti ténykedésekre egy új bizottságot 
méltóztassék kiküldeni. 

Bizottsági tagokul javaslom dr. Melich János egyetemi tanárt, dr. Rexa Dezső vármegyei 
f©levéltárost, dr. Paulinyi Oszkár országos levéltárnokot, dr. Hilscher Zoltán főv. keresk. iskolai 
tanárt, Hamvas Béla székesfőv. könyvtártisztet és D. Kovács Sándor egyet, theológiai professzort. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, különösen örömmel fogadja a 
Podmaniczky—Degenfeld könyvtár rendezéséről szóló jelentést és köszönetet mond dr. 
Scholtz Oszkár egyet, levéltárosnak és dr. Hilscher Zoltán tanárnak a könyvtár rendezése 
körül kifejtett, önzetlen fáradozásáért, továbbá a könyvtárrendezés munkájában ugyan-
csak fáradhatatlanul közreműködött Kuthy Dezsőné középiskolai tanárnőnek. A javaslat ér-
telmében az eddigi levéltári bizottságot levéltári és könyvtári bizottsággá alakítja át és 
annak tagjaivá Zsigmondy Dezső és Sárkány Béla elnöklete mellett, dr. Scholtz Oszkár 
egyetemes levéltáros és könyvtároson kívül Broschko Gusztáv Adolf, dr. Szigethy Lajos, 
dr. Melich János, dr. Rexa Dezső, dr. Paulinyi Oszkár, dr. Hilscher Zoltán, Hamvas 
Béla és D. Kovács Sándort választja meg. 

115. (Sz.) Beterjesztetik dr. Scholtz Oszkár házgondnoknak a magyarhoni evang. egyete-
mes egyház tulajdonát képező budapesti épületek kezeléséről szóló jelentése. 

A nyomasztó gazdasági válság következtében a bérlők egy része fizetési nehézségekkel küz-
ködött. A hátralékok azonban törlesztetnek, s így az idén sem peresítésre, sem kilakoltatásra szük-
ség nem volt. 
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A bérleti helyiségek bérjövedelme f . évi november 1.-től az előző évhez képest évi 600 115-120. 
P-vel apadt; minthogy azonban egy földszinti üzlethelyiségnek a mult évben történt kettéosztása 
évi 400 P bevételi többletet eredményezett, mely most is befolyik, az apadás a múlthoz viszonyítva 
tulajdonképen csak 200 P, s így jelentékenyebb jövedelemcsökkenés nem állott be. 

A kiadások — eltekintve a f. évi november 1.-én esedékessé vált és kifizetett ínségadótól 
— egészben véve az átlagos keretek között maradtak; rendkívüli reparaturák szüksége csak a 
mosókonyhánál merült fel, melynek szivárgó padozatát teljes felbontás és aszfaltozás után újból 
betonoztattam. A házmester lakásának egy, a szomszédos ház felől állandóan átnedvesedett falát 
szigeteitettem, az utcai eresz- és lefolyócsatornákat folytatólagosan kijavíttattam s az udvari épület 
könyvtári helyiségeinek ablakait újra festettem. 

Az üzlethelyiségek közül kettő gazdát cserélt ; Stetka Lujza étkezőhelyiségeit Koday Károly, 
szabómester, Forst Gyula cukorkaüzletét özv. Illésy Gyuláné vette át. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

116. (Sz.) Az egyházkerületek püspökei részéről beterjesztett jelentések szerint az 1930/31. 
egyházközigazgatási év folyamán lelkészi szolgálatra a következő lelkész jelöltek avattattak fel. 
a) A bányai egyházkerületben: Sommer Károly, Gubcsó András, Rezessy Zoltán, Kósa Pál, Bahil Jenő 
Lajos, Balczó András, Keken András, Kotyinszky Károly, Gerhát Sándor, Hegedűs Lajos, Blatniczky 
Jenő, Brachna Gábor, b) A dunáninneni egyházkerületben: Terényi Pál. c) A dunántúli egyház-
kerületben : Bárány László, Kiss Gyula, Mohácsi Lajos, Mesterházy Sándor, Németh Zoltán, Balogh 
István, Baráth Pál, Fuchs Pál, Erős Sándor, Aizenpreisz Dezső, Greifenstein Zoltán, Rusznyák 
Ferenc, Szepesi István, Mészáros Sándor, Pölöskey Miklós, d) A tiszai egyházkerületben: Moravcsik 
Sándor. 

Tudomásul szolgál. 

117. (Sz.) A magyar keresztyén szövetségek beterjesztik f. évi közgyűlési jegyzőkönyvü-
ket, melyben működésükről tesznek jelentést, és amelynek kapcsán az egyetemes egyház pártfogá-
sát kérik. 

Az egyetemes közgyűlés a szövetségeket az egyházak pártfogásába ajánlja. 

118. (Sz.) Beterjesztetik a sajtó és irodalmi bizottságnak folyó évi november 24.-én felvett 
jegyzőkönyve az abban foglalt, következő javaslatokkal : 

1. Javasolja a bizottság az egyetemes közgyűlésnek a sajtó-bizottság állandósítását; mostani 
összeállításának megfelelően tagokul a sajtó-orgánumok szerkesztőit, a Luther-Társaság főtitkárát 
és a theol. fakultás képviseletét ajánlja. 

2. Kéri a bizottság az egyetemes közgyűlést, hogy állapítsa meg a sajtóbizottság részletes 
munkaprogrammját s az egyházi sajtó képviselőivel való tárgyalás alapján igyekezzék azt keresztül-
vinni, különös figyelemmel törekedvén arra, hogy különböző sajtóorgánumok működése beilleszked-
jék a nagy egyetemes egyházi programmba s öntudatos tervszerűséggel szolgálja azt. 

3. Terjessze ki f igyelmét az egyházi sajtó anyagi problémáira s az érdekelt egyházi orgánu-
mok hozzájárulása és óhajtása esetén keresse meg annak útját-módját, hogy az egyházi sajtóorgánu-
mok fenntartása és fejlesztése lehetővé váljék. 

4. Keresse meg annak lehetőségét, hogy az egyházi sajtó képviselői egymással állandó lelki-
kapcsolatban álljanak, s a közös sajtómunka számára teremtsen olyan kedvező lelki légkört, hogy a 
sajtó munkásaiból álló sajtóbizottság egyházunk állandó munkásszerve lehessen. 

5. Vállalja magára a bizottság az egyházzal szemben a sajtópropaganda és lélekébresztés 
munkáját, szervezze meg gyülekezeteinkben az űatterjesztést , a sajtó eszközeivel és a hivatalos 
egyház közreműködésével kövessen el mindent, hogy a sajtóval szemben egyházunk tagjainak lelki-
ismerete felébredjen s kötelességtudata és felelősségérzete elevenné váljék. 

Az egyetemes közgyűlés a tett javaslatokat tudomásul veszi. 

119. (Sz.) A váci siketnéma intézet vallistanítója, Sommer Gyula, váci lelkész, jelenti, hogy 
az 1930/31. tanévre 8 evang. növendék volt az intézetbe felvéve és részesült vallásos gondozásban. 

Tudomásul szolgál. 

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

felterjesztésre 29/1929. közgy. szám; 

c) m. kir. miniszterelnök válasza a reverzális törvény megszüntetése ügyében tett felter-
jesztésre 21/1929. 68 és 99/1930. közgy. szám; 
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120-121. d) a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter válasza a törpeiskolák ügyében tett felter-
jesztésre, 58/1929. közgy. szám; 

e) a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter válasza a lelkésztanítói képesítés ügyében, 
88/1930. közgy. szám; 

f ) a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter válasza a kántori és tanítói javadalmak el-
különítése ügyében, 96/1930. közgy. szám. 

121. (Sz.) Végül az elnöklő egyetemes felügyelő a közgyűlés tagjainak kitartó érdeklődé-
sükért, D. Geduly Henrik, püspök, az elnöklő egyetemes felügyelőnek a tanácskozások odaadó, szak-
avatott, tapintatos és bölcs vezetéséért az egyetemes közgyűlés nevében köszönetet mond, mire a 
közgyűlést D. Geduly Henrik, püspök, buzgó imája befejezi. 

D. br, Radvánszky Alberts, k, Dr. Szelényi Aladár s. k., 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, világi egyetemes főjegyző, 

világi elnök. 

Zongor Béla s. k., 
D. Geduly Henrik s. k., egyházi egyetemes főjegyző, 

püspök, egyházi elnök. 

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. 

Hitelesítjük : 

Dr. Zelenka Lajos s. k., D. D. Raffay Sándor s k., 
Zsigmondy Dezső s. k., Kuthy Dezső s. k., 



F Ü G G E L É K 

I. 

A magyarhoni ág. hitv. evang. ker. egyetemes egyház 
1930. évi zárószámadása. 

a) Közigazgatási számla. 

Bevétel: 

1848. XX. alapján járó államsegély 40.614'— P. 
Theol. célokra szolgáló államsegély 4.900'— P. 
Portóállamsegély 3.431'— „ 
Térítmények 3.120"— „ 
Kamatjövedelem és a szem. alap %-a 3.276*90 „ 
Az egyetemes székház bérjövedelméből 6.956'81 „ 
Vegyesekből 490'28 „ 
Külföldi segélyekből 3.30676 „ 66.095'75 P. 

Kiadás : 
1929. évi túlkiadás 1.221*93 P. 
Egyetemes tisztviselők díjazása 10.776*95 „ 
Levéltári kiadások 1.862'40 „ 
Segélyek 15,750*82 „ 
Sajtótudósításra 5.488'— „ 
Útiköltségek és napidíjak 7.248*25 „ 
Nyomtatványok / 4.517*81 „ 
Egyetemes iroda költségei 5.790*33 „ 
Vegyesek • 4.575*91 „ 
Theológiai célokra 15.836*60 „ 
ösztöndíjak 200"— „ 
A Luther Otthon céljaira 3.126*— „ 
A báró Podmaniczky Géza és hitvese, szül. gróf Degen-

feld-Schomberg Berta könyvtára költségeire 4.032 93 „ 
Missziói költségekre 2.575*58 „ 
A lelkészsegélyezési alapnak ... 2.000"— „ 
A diáksegélyző alapnak 500'— „ 
Külföldi összeköttetések fenntartására ... 2.067*79 „ 87.571*30 P. 

Túlkiadás 21.475'55 P. 

b) Alapok és alapítványok. 

1. Az egyetemes egyház szabad rendelkezési tökéi: 
Saját tőke 371.857*56 P. 
Bauhofer György-alapítvány 50'— „ 371.907*56 P. 

2. Átmeneti jellegű alapok: 
Az egyetemes közalap 1930. évi jövedelme 8.136*93 P. 
A soproni Theológusok Otthona építési óvadékai 14.119*25 „ 
Szemináriumi alap 57.625*86 „ 
Fogházmissziói offert 136*18 „ 
Bibliavasárnapi offert 828*97 „ 
Sajtó alap 400*34 „ 
Theológusok ruházati segélye 756*98 „ 

Átvitel 82.004*51 P. 371.907'56 P. 
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Áthozat 
Conf. Augustana jub. alap 
A soproni Theologusok Otthona kölcsöne a Pénzintézeti 

Központtól 
Hadikölcsön valorizációs alap 
Nugdíj államsegély 
Sántha K. síremlék alap 
Közös protestáns segélyző bizottság segélye 

82.004"51 P. 
163'06 „ 

98.669 — 
51.335 — 
24.407*48 

2.621*05 
2.211*50 

371.907*56 P. 

261.411 '60 P. 

U. 

3. ösztöndíj alapok: 
gróf Teleky-Róth Johanna alapítvány 
Szinovitz Lajos alapítvány 
Hrabovszky Zsigmond alapítvány 
Lissovényi László, gróf Blankenstein György és Hun-

fal vy Pálné alapítványok 

1.029'60 P. 
3.493*44 „ 

10*58 „ 

551*20 „ 

Határozott célú alapok és alapítványok : 
Theológiai alapok 1.997*52 P 
A régi egyetemes nyugdíjintézet tőkéje 17.387*94 
Diakonissza-alap 530*98 
Egyetemes közalap tőke 25.462*87 
A pozsonyi theol. akadémia tőkéje 1.764*95 
Zelenay Gedeon-alapítvány (a theol. akadémia javára) 50"— 
Haubner Máté-alapítvány (gyámintézet és árva segély) 50'— 
Eőry Sándor-alapítvány (a Luther Otthon javára) ... 50"— 
Dr. Weszter Lajos-alapítvány 839'96 
Lelkészsegélyezési alap 6.166*69 
Lelkészárva alap 101*14 
Jubiláris szeretetház alap 10.966*49 
Báró Prónay Dezső emlékalap 189*05 
Báró Prónay Dezső szeretetház alapítvány ... ... 595*30 
Báró Prónay Dezső egyházi és családi alapítvány 194*31 
A brassói ev. magyar egyház letétje '.'.' —"07 
Báró Solymossy Lajos leányiskolái alapítványa ' 2.111*20 
Diák-Otthon alap 170*40 
Luther Otthon alap 64*76 
Tanárok nevelőház-alapja 15.073*56 
Theol. tudományos művek kiadási alapja 548*50 

5.084*82 P. 

84.315*69 P. 
A tőkék összege 722.719*67 P. 

c) A tőkék elhelyezése. 

1. Értékpapírokban 8.803*98 
2. Takarékpénztári betét és készpénz 154.579'76 
3. Az üllői-ut 24. és Szentkirályi-utca 51. sz. alatti 

egyetemes székház 370,000*— 
4. A soproni Theologusok Otthona építési költsége 145.457*29 
5. Egyéb követelésekben i 43.878*64 

A vagyon összege 722.719*67 P. 



II. 

A magyarhoni ág. hitv. ev, keresztyén egyetemes egyház 
1932. évi költségvetése. 

BEVÉTEL. 

A) Államsegély: 
I. Kötött célú államsegélyek : 

a) Közalapi államsegély 11.624 — P. 
b) Theológiai államsegély 4.900'— „ 
c) Nyugdíj államsegély 215.496'-— „ 
d) Segédlelkészi congrua 31.279*68 „ 
e) Prot, tábori püspök államsegélye 9.630'— „ 
f ) Theológusok Otthona építkezési államsegély ... 18.000*— „ 290.929'68 P. 

II. Az 1848. évi XX. t.-c. alapján járó államsegély : 
a) Közigazgatási célokra 97.600 — P. 
b) Az adóalap javára 47.970'— „ 
c) A nyugdíjintézet javára 90.000*— „ 235.570'— „ 526.499 08 P. 

B) Vegyesek: 

I. A szemináriumi alap %-a theológusok élelmezési és 
tanulmányi segélyének céljaira 2.400*— P. 

II. Bérjövedelem 8.000'— „ 10.400'— P. 
Összes bevétel arany pengő 536.899"68 P. 

KIADÁS. 

I. Kötött célú államsegélyek szétosztása: 
a) A közalapnak 11.624'— P. 
b) Nyugdíjasok, özvegyek és árvák segélyezése 215.496'— „ 
c) Segédlelkészi congruára 31.279*68 „ 
d) Prot. táb. püspök javára kiutalt államsegély 9.630'—„ 
e) Theológusok Otthona építési költségeinek törleszt 18.000'— „ 286.029*08 „ 

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

1. Az egyházkerületeknek közigazgatási célra 66.000 —P. 
2. Az adóalapnak 48.000"— „ 
3. A nyugdíjintézetnek az 1848. XX. alapján 90.000*— „ 
4. A reformátusokkal közös sajtószolgálat személyi és 

dologi költségeire 2.500'—„ 
5. Külföldi összeköttetésekre 600'— „ 
6. Egyházi világmozgalmak tagsági díjaira 700"— „ 

7. Zsinat, közgyűlés, törvénykezés, bizottságok költségei: 
a) Zsinatelőkészítés 500"— P. 
b) Egyetemes egyházi elnök útiátalányára 800*— „ 
c) Törvénykezési költségek 500'— „ 
d) Napidíjak, útiköltségek 3.000'— „ 
e) Nyomtatványokra 1.500' — „ 6.300*—,, 

8. Lelkészképzési célokra: 
a) Tandíj-és vizsgadíj-segély 5.000"— „ 
b) Lakbér- és éleim, segélyre (1000 P a szem. 

alapból) 3.700'— „ 
c) Theol. énektanítás 300'— „ 
d) Theol. Otthon pénztárosa 150'— „ 
e) Theol. külf. tan. segélye a szem. alap %-ból ... 1.000*— „ 10.150'—,, 

Átvitel 224.250*—P. 286.029*68 P. 
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Âthozat 224.250 — P . 286.029*68 P. 
9. Tanintézetek és diákok segélyezése: 

a) 3 egyházkerületnek a tanítóképzők segélyezésére 2.400'— P. 
b) Diáksegélyezésre 1.000'— „ 
c) A váci siketnéma intézetben folyó vallástan.-ra 80'— „ 
d) A lelkészsegélyezési alapra 1.500'— „ 4980'—„ 

10. Missziói vonatkozású ügyekre: 
a) Az egyetemes egyház missziói munkájára 1.000'— P. 
b) Szegény segélyek v 400'— „ 
c) Az e. e. e. gyámint. segélye 200*— „ 
d) A békéscsabai diakonisszaház segélye 100*— „ 1.700'—„ 

11. Az irodalom és egyházi sajtó támogatására: . 
a) A Luther-könyvár és múzeum köles, törl.-re 500"— P. 
b) Protestáns Irodalmi Társaságnak 400'— „ 
c) Egyházi Lapoknak 500*— „ 
d) Lap előfizetési díjak 200'— „ 1.600'—,, 

12. A levéltár és könyvtárra: 
a) A levéltáros tiszteletdíja 500'— P. 
b) Levéltári irodaátalány 100'— „ 
c) A levéltári könyvtárra 200'— „ 
d) A báró Podmaniczky Géza és hitvese, sz. gróf 

Degenfeld-Schomberg Berta, könyvtára kezelő-
jének 300*— „ 1.100'—,, 

13. Illetékegyenérték 2.100'— „ 

14. Az egyetemes egyház közigazgatására: 
a) Az egyet. egyh. egyházi főjegyzőjének tiszt.-díja 80'— P. 
b) Két egyházi aljegyző tiszteletdíja 40'— „ 
c) Tanügyi bizottsági előadó tiszteletdíja 150'— „ 
d) Pénztári hivatal átalánya 1.200'— „ 
e) Nyugdíj intézeti fenntartói járulék 736'— „ 
f ) Egyetemes központi iroda költségei 5.000'— „ 7.206'— „ 

15. Előre nem látott rendkívüli kiadásokra 1.600'—„ 244.536'—P. 
Összes kiadás arany pengő 530.565'68 P. 

összesítés. 
Az 1929. és 1930. évi túlkiadás 21.475'55 P. 
Az 1932. évi Összes kiadás 530.565r68 „ 552.04L23 P. 
Az 1932. évi várható bevételek 536.899*68 P. 
Marad az 1933. évben fedezendő túlkiadás arany pengő ... 15.14155 P. 



III. 

Az egyetemes egyház tisztviselőinek és bizottságai 
tagjainak névsora. 

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) : dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, I., Attila-u. 95—99). 
„ „ „ „ alelnöke „ dr. Melich János (Budapest, VIII., Baross-u. 77). 

Egyet, egyházi gyámint. világi elnök: báró Feilitzsch Berthold (Budapest, II., Csaba-u. 7/c). 
Egyet, egyházi gyámint. egyh. elnök: Ziermann Lajos (Sopron), 
Egyetemes világi főjegyző (1935-ig) : dr. Szelényi Aladár (Budapest, IV., Ferenc József-rakpart 

3). (Telefon: Aut. 843—07.) 
„ világi tb. főjegyző „ dr. Lehotzky Antal (Monor). 
^ világi aljegyző „ vitéz dr. Pétery Aladár (Budapest, IV., Eskü-tér 6). 
„ egyházi főjegyző „ Zongor Béla (Körmend). 
„ egyházi aljegyző „ Tóth József (Fancsal). 
„ egyházi aljegyző „ Kardos Gyula (Balassagyarmat). 
„ számvev. vil. elnöke (19j2-ig) : Zsigmondy Dezső (Budapest, I., Plósz Lajos-u. 11). 
„ számvev. egyh. elnöke „ dr. Dómján Elek (Sátoraljaújhely). 
„ ügyész (1935-ig): dr. Rásó Lajos (Budapest, IV., Veres Pálné-u. 7. Telefon: 

Aut. 881—00.). 
„ pénztáros Szelényi Gyula (Budapest, IV., Deák-tér 4. Telefon: Aut. 

800—60.). 
„ levéltáros „ dr. Scholtz Oszkár (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51. II.). 
„ nyugdíj intézeti ügyvivő Kuthy Dezső (Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51. I. 5. 

Telefon: J. 413—07.). 
„ főtitkár Kuthy Dezső (Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51. I. 5. 

Telefon: 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: Faik Henrik (1932), dr. Mikler Károly P<>32), Bancsó Antal (1935), dr. Hitt-
rich ödön (1935). 

Jegyző: 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. Pesthy Pál, dr. Sztranyavszky 
Sándor, D. Geduly Henrik, D. Kapi Béla, D. D. Raffay Sándor, Kiss István, Sztehló Kornél, dr. 
Szelényi Aladár, dr. Tomcsányi V. Pál, Okolicsányi Gyula, Ostfíy Lajos, dr. báró Kaas Albert, dr. 
Rásó Lajos, Sárkány Béla; b) póttagok: Radó Lajos, Ziermann Lajos, Wenk Károly, Blatniczky 
Pál, dr. Dómján Elek. 
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A magyar református egyház kiküdöttei : a) Rendes tagok : Benedek Sándor, dr. Bernáth 
Géza, dr. Kováts J. István, dr. Ravasz László, gróf Teleki József, dr. Antal Géza, dr. Balogh Jenő, 
Medgyeszay Vince, dr. Segesdy. Ferenc, Dókus Ernő, Janka Károly, Meczner Béla, dr. Révész Kál-
mán, dr. Baltazár Dezső, gróf Degenfeld Pál, dr. Kun Béla, Makláry Károly, dr. Tóth Lajos, Török 
Imre; b) póttagok: Kiss Zsigmond, Vincze Elek, Halka Sándor, dr. Huszár Aladár, Cziáky Endre, 
dr. Puky Endre, Berey József, Szomjas Gusztáv. 

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 egy-
házkerületi 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 

jelentendők. 
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 iskolai előadó, Oravecz ödön jegyző és középiskolai előadó (1935), 
az egyházkerületek püspökei és felügyelői, továbbá D. dr. Schneller István, dr. Hittrich ödön, Kar-
dos Gyula, dr. Bruckner Győző, Blatniczky Pál, dr. Beyer Ede, Reif Pál, dr. Gaudy László, Krug 
Lajos, Hanzmann Károly, Németh Sámuel, Hamar Gyula, Uhrin Károly, Kiss Sándor, Balog István, 
Adorján Ferenc, Gerhard Béla, Kemény Péter, D. Kovács Sándor 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. Ifjúsági belmissziói albizottság. 

Vidovszky Kálmán elnöklete mellett tagok: dr. Gaudy László, Kardos Gyula, Lábossá La-
jos, Németh Gyula. 

VI. 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. 

VII. Lelkészvizsgáló bizottság. 

Az egyetemes közgyűlés püspök-elnökének elnöklete alatt: a püspökök, a theológiai fakultás 
dékánja, a theol. fakultás gyakorlati theológiai, egyházjogi és rendszeres theológiai tanszékének 
tanárai, a lelkészképző szeminárium vezető tanára. Jegyzőről a bizottság maga gondoskodik. A bizott-
ság ülésére mindenkor meghivandók : az egyházkerületi felügyelők, az egyetemes ügyész és az egye-
temes tanügyi bizottsági elnök. 

Javító vizsgálat esetén: az elnök, az illető tárgy szaktanára, a jelöltre nézve illetékes 
püspök. 
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Egyházkerüietenkénti tagok az 1930. évi egyet, közgyűlés határozatából : a bányai egyház-
kerületben 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, 

VIII. Alkotmány- és jogügyi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt anégy 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. 
báró Kaas Albert, Sztehló Kornél, dr. Bruckner Győző, Laszkáry Gyula, dr. Félix Antal, dr. Nendt-
wich Andor, Kemény Lajos, dr. Dómján Elek, Takács Elek, Sárkány Béla, Balog István, dr. Kon-
koly Elemér, Draskóczy Lajos, hivatalánál fogva tagja az egyetemes ügyész és a jegyzői kar. 

IX. Pénzügyi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt a püspökök és az egyházkerületi felügyelők, továbbá 
Földváry Elemér, Osztroluczky Miklós, dr. Zsigmondy Kálmán, dr. Konkoly Elemér, dr. Mikler 
Károly, Okolicsányi Gyula, Lichtenstein 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 fogja tagjai: az egyetemes ügyész, dr. Rásó Lajos, az egye-
temes pénztáros, Szelényi Gyula és dr. Szelényi Aladár, egyetemes főjegyző» 

X. 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. 

XI. Egyetemes számvizsgáló bizottság. (1932.) 

Az egyetemes számvevőszék elnökségének elnöklete alatt: Kovács Andor, Tóth József, Majba 
Vilmos, Becht Albert. 

XII. Hrabovszky-alapítványi bizottság. (1935.) 

Dr. Bánó József és Broschkó G. Adolf elnöklete alatt: Majba Vilmos, dr. Vetsey Aladár és 
Kemény Lajos. 

XIII. Hunfalvy-alapítványi bizottság. 

Dr. Zelenka Lajos és D. D. Raffay Sándor elnöklete alatt : Szántó Gyula, dr. Haberern J. Pál, 
Kemény Lajos, dr. Szelényi Aladár úgyis, mint jegyző. 

XIV. Egyetemes egyházi nyugdíjintézeti bizottság. 

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

XV. Egyetemes levéltári és könyvtári bizottság. 

Zsigmondy Dezső és Sárkány Béla elnöklete alatt : Broschkó G. Adolf, dr. Szigethy Lajos, dr. 
Melich János, dr. Rexa Dezső, dr. Paulinyi Oszkár, dr. Hilscher Zoltán, Hamvas Béla, D. Kovács 
Sándor. 

XVI. Luther-Otthon-szemináriumi bizottság. 

Az egyetemes közgyűlési elnökség elnöklete alatt és Sándy Gyula ügyvezető alelnöksége mel-
lett, akinek helyettese dr. Gombócz Zoltán, az egyházkerületi elnökségek, továbbá dr. Mágócsy-Dietz 
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Sándor, dr. Szelényi Aladár, dr. Rásó Lajos, dr. Szigethy Lajos, dr. Scholtz Oszkár, dr. Händel Béla, 
Kuthy Dezső, Kemény Lajos, dr. Melich János, Klaniczay Sándor, Arató István, dr. Böhm Dezső, 
Teltsch Kornél, dr. Mautitz Béla, dr. Bakay Lajos. 

XVII. Egyetemes énekügyi bizottság. 

D. Kapi Béla, elnök, D. Payr Sándor (ny. egyet, tanár, Sopron), Kirchner Elek (ny. kar-
nagy, Celldömölk), D. Kovács Sándor (egyet, tanár, Budapest), Kapi Gyula (ny. evang. tanító-
képzőintézeti tanár, Budapest), Chugyik Pál (lelkész, Aszód), Paulik János (lelkész, Nyíregyháza), 
dr. Vietorisz József (c. főigazgató, Nyíregyháza), Keviczky László, (lelkész, Kondoros), Uhrin Ká-
roly (igazgatótanító, Békéscsaba). 

XVIII. 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, Szelényi Gyula, egyetemes pénztáros és dr. 
Szelényi Aladár, egyetemes főjegyző. 

XIX. Üllöi-úti házépítőbizottság. 

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

XX. Egyetemes deáksegélyezési bizottság. 

D. D. Raffay Sándor, püspök, elnöklete alatt: dr. báró Kaas Albert, dr. Zelenka Lajos, 
Sárkány Ernő, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Kirchner Rezső, dr. Ittzés Zsigmond, Rosenauer Lajos, 
Zsigmondy Dezső. 

XXI. Zsinatot előkészítő bizottság. 

Az egyetemes felügyelő, az egyházkerületi felügyelők és püspökök, dr. báró Kaas Albert, dr. 
Mágócsy-Dietz Sándor, D. Szeberényi L. Zsigmond, dr. Rásó Lajos, dr. Hittrich ödön, dr. Konkoly 
Elemér, vitéz dr. Pétery Aladár, dr. Bruckner Győző, dr. Händel Béla, dr. Polner ödön, Mihalovics 
Samu, Elischer Viktor, Pap Elek, szentmártoni Radó Lajos, Zongor Béla, 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. 

XXII. A Theológusok Otthona helyi bizottsága. 

Ziermann Lajos elnöklete alatt rendes tagok: dr. Deák János, dr. Töpler Kálmán, Forster 
Gusztáv, Hanzmann Károly, dr. Zergényi Artúr, dr. Schindler András, dr. Heimler Károly, dr. báró 
Podmaniczky Pál, dr. Scheffer Oszkár, a theol. fakultás mindenkori dékánja és prodékánja. Póttag: 
Klausz Lajos. 

XXIII. 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 egyházke-
rületi elnökségek, továbbá: Sárkány Béla, Bódy Pál, Okolicsányi Gyula, Mihalovics Samu, Radó La-
jos,. Kiss Samu, dr. Dómján Elek, Zorkóczy Samu. 

XXIV. Nyugdíj államsegély ügyi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő, a négy püspök, dr. Szelényi Aladár, egyetemes főjegyző, dr. Mikler 
Károly és Kuthy Dezső, egyetemes főtitkár. 

XXV. Liturgiái bizottság. 

D. Geduly Henrik, püspök, elnöklete mellett: Sárkány Béla, Magócs Károly, Szekej András, 
Magyar Géza, Dörmer Frigyes, Túróczy Zoltán, Becht József, Marcsek János, Paulik János, dr. 
Gaudy László, mint előadó és Kuthy Dezső, egyetemes főtitkár. 

XXVI. Sajtó- és irodalomügyi bizottság. 

A Luther-Társaság elnöksége és főtitkára, a lapszerkesztő lelkészek és tanítók, a theol fakul-
tás egy képviselője és Vidovszky Kálmán, a cserkészlap szerkesztője. 
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