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RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZÖKÖNYVE 

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

A közgyűlésen jelen voltak : 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : 

Báró Feilitzsch Berthold az egyetemes gyám-
intézet világi elnöke, 

Dr. Szelényi Aladár egyetemes világi főjegyző, 
Vitéz Dr. Pétery Aladár egyet, világi aljegyző, 
Dr. Konkoly Elemér egyet, világi aljegyző, 
Dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész, 
Kesztler László egyetemes ellenőr, 
Dr. Scholtz Oszkár egyetemes levéltáros, 

Dr. Karner Károly a theol. fakultás dékánja, 
Ziermann Lajos az egyet, gyámintézet egyházi 

elnöke, 
Zongor Béla egyet, egyházi főjegyző, 
Kuthy Dezső egyet, egyházi aljegyző. 

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

Dr. Mészáros Gyula, Dr. Streicher Andor, 
Laszkáry Gyula, 

Mihalovics Samu, Kovács Andor, Duszik Lajos, 
Németh Károly, Sárkány Béla, Dr. Dómján 
Elek, 

Dr. Mikler Károly, Dr. Zsedényi Béla, Németh Samu, Dr. Koch István. 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : 

Dr. Mesterházy Ernő a dunántúli egyház-
kerület felügyelője, z'.. . 

Dr. Pesthy Pál a bányai egyházkerület fel-
ügyelője, 

Dr. Sztranyavszky Sándor a dunáninneni egy-
házkerület felügyelője, 

Lichtenstein László a tiszai egyházkerület fel-
ügyelője, -- ' . „ ..: : :.. . v 

Dr. Bruckner Győző jogakad, dékán 

D. Kapi Béla a dunántúli egyházkerület 
püspöke, 

D. D. Raffay Sándor a bányai egyházkerület 
püspöke, 

D. Kovács Sándor a dunáninneni egyházkerü-
let püspöke, 
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C) Egyházkerületi kiküldötte k : 

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

a) Megbízólevéllel : 

Dr. Báró Kaas Albert, Dr. Lányi Márton, Bakay Péter, Bartos Pál, Brózik Károly, 
Báró Prónay György, Purgly Emil, Vitéz Sár- Chugyik Pál, Egyed Aladár, Honéczy Pál, 
kány Jenő, Dr. Vladár Gábor, Kemény Lajos, D. Szeberényi L. Zsigmond, 

Raskó Kálmán, Pataky Samu. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 
Artner Oszkár, Dr. Bendl Alajos, Dr. Demel 

Aladár, Dr. Ertl János, Dr. Haviár Gyula, 
Dr. Horváth Károly, Kiss Sándor, Dr. Kring 
Jenő, Dr. Medovárszky Mátyás, Dr. Pazár Zol-
tán, Dr. Polner Ödön, Ribárszky Pál, Dr. Sailer 
Vilmos, Sándy Gyula, Dr. Zimmermann Ágoston, 

Bárdy Ernő, Bánszky György, Bánky 
Károly, Bereczky Sándor, Bódi Pál, Broschkó 
G. Adolf, Falvay Jenő, Dr. Gaudy László, 
Hamrák Béla, Kellő Gusztáv, Magócs Károly, 
Möhr Henrik, Morhács Márton, Pröhle Sándor, 
Sikter András, Szántó Róbert, Dr. Szeberényi 
Gusztáv, Dr. Varsányi Mátyás. 

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

a) Megbízólevéllel: 
Csatáry Elek, Dr. Csengey Gyula, Dr. Hän-

del Béla, Hanzély Ferenc, Horváth Sándor, 
Laszkáry Gyula, Dr. Zelenka Frigyes, Zelenka 
Ottó, 

Dr. Csengődy Lajos, Irányi Kamill, Kardos 
Gyula, Kirchner Rezső, Magyar Géza, Piri 
Károly, Podhradszky János. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 
Antal Károly, Bérezés Lajos, Blaskovich Kalavszky Kálmán, Limbacher Zoltán, 

Géza, Dr. Farkass Béla, Gaál Elemér, Dr. Hein- Szekej András, 
rich Antal, Dr. Horváth Kornél, Dr. Kéler Ber-
talan, Kirchner Gyula, Nedeczky-Griebsch Vik-
tor, Veres Zoltán, 

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

a) Megbízólevéllel: 
Dr. Bertha Benő, Grieszhaber E. Henrik, Bojtos László, Gyalog István, Hanzmann 

Koritsánszky Ottó, Mihály Sándor, Szalay 1st- Károly, Horváth Lajos, Molitórisz János, 
ván, Szentmártoni Radó Lajos, Scholtz Ödön, Takács Elek, 

Hajas Béla. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 
Arató István, Dr. Berzsenyi Jenő, Dr. Deák 

János, Dr. Jánossy Lajos, Dr. Kiss Jenő, Dr. 
Ostffy Lajos, Dr. Báró Podmaniczky Pál, D. 
Dr. Pröhle Károly, ifj. Dr. Szentmártoni Radó 
Lajos, Somogyi Béla, Dr. Wiczián Dezső, 

Dörmer Frigyes, Jónás Lajos, Kiss Samu, 
Menyhár István, Molnár Gyula, Németh Gyula, 
Schöck Gyula, Sommer Károly, Szabó József, 
Turóczy Zoltán. 

I V . 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: 
Alexander Imre, Szirmay László, Csákó Gyula, Pass László, 

Zsolnai Vilmos, Weiszer Gyula. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 
Dr. Aradványi Endre, Margócsy Emil, Fancsali-Joób Olivér, Marcsek János, Dr. 

Molitor Gusztáv, Pazár István, Dr. Streicher Vető Lajos. 
Andor, Dr. Széli László, Szohor Pál, Dr. Vie-
tórisz József, 



759 

1. (Sz.) Az egyetemes közgyűlést bevezető istentisztelet 1936. évi október hó 27-én este 6 1 
órakor a Deák-téri templomban ment végbe s annak szent szolgálatát D. Kovács Sándor, a dunán-
inneni egyházkerület püspöke végezte. 

A közgyűlés napján a közgyűlés tagjai a leánygimnázium dísztermében egybegyűlvén, 
D. Geduly Henrik egyházi elnök a következőképpen imádkozott : 

„Uram ! Hirdetlek Téged teljes szivemből az igazak tanácsában és a gyülekezetekben, 
mert nagyok a Te cselekedeteid és nyilvánvalóak mindazoknak, akik azokban gyönyörködnek." 
(111. Zs. 1—2. v.) 

íme felettünk is nyilvánvalóvá tetted, mennyei Atyánk, a Te gondviselő jóságodat, amidőn 
az elmúlt éjszakán megőriztél minket minden veszedelemtől és megsegítettél, hogy a kelő nappal 
megújult erővel végezhessük a reánk váró munkát. Szálljon ezért hála és magasztalás a Te szent 
nevedre. 

Hála és magasztalás legyen Neked azért is, hogy közel s távolból újból összegyűjtöttél 
minket, hogy bizonyságot téve apáink szent hitéhez való ragaszkodásunkról, a Léleknek belénk 
oltott ajándékai szerint tartsunk tanácsot a Te anyaszentegyházad javának előmozdításáról. 

Leborulva kérünk, legyen tanácskozásaink világító szövétneke a Te szent evangéliumod. 
L á s s u k m e g , hogy mint egész földi életünkben, úgy anyaszentegyházad továbbépítésében is egy a szük-
séges dolog : a Te szent igéd hű követése. És lássuk meg, hogy szent igéd vezérsége nélkül nincsen 
számunkra sem igazság, sem világosság, sem tudomány, sem tanács forrása, nincsen megszentelődés, 
nincsen egyházépítő munka, nincsen egy akarattá, szent közösséggé tömörülés, nincsen béke, meg-
értés és megnyugvás. Lássuk meg, hogy egyházépítő munkánk körül is csak az tisztítja meg lelkün-
ket a közöny, az önzés, a magabízás, a bűn és vétek minden sötétségétől, ha szent igéd világosságában 
megismertük és boldogító hittel valljuk a Te egyetlenegy szülötted engesztelő áldozatának a szaba-
dító erejét. 

Azért engedd Atyánk, hogy a Te igazságod iránti hűségben állhatatosan megmaradva és 
a krisztusi szeretetben egybeforiadva munkálkodjunk küzdő egyházunkért és szenvedő magyar 
hazánkért, amíg nappal vagyon, hogy egykor szent kezeidből elvehessük az örökkévalóság áldását, 
az üdvözítő kegyelmet a mi Urunk Jézus Krisztus által. Mi atyánk Amen. 

Az ima elhangzása után D. Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő a következő 
megnyitóbeszédet tartotta : 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés ! 

Amikor két munkaév határán egyetemes közgyűlés tartására egybegyűlünk, kettős feladat 
vár reánk. Egyrészt összegeznünk kell az elmúlt év teljesítményeit, másrészt pedig megállapítanunk 
a következő évnek a programmját. Ennél a kettős kötelességteljesítésnél tekintetünknek természet-
szerűleg túl kell látnia két esztendő szűk határán. A régmúlt idők történéseit is éppúgy számba-
vesszük, mint ahogy a távolabbi jövő lehetőségeit is kutatjuk. A multak ezen számadásában és 
a jövendők fundamentumvetésében azonban az egyház életében mindig egyaránt a sub specie aeter-
nitatis elvének kell érvényesülnie. 

Jóllehet, az egyház minden munkája az örökkévalóságra van beállítva, mégis, mivel élete 
az időben játszódik le, a számadásnál és a programmalkotásnál nem mellőzhetjük az adott helyze-
tek figyelembevételét sem, miért is az egyetemes közgyűlésnek adottságokkal is számolnia kell és az 
időszerű eseményekre, illetve kérdésekre is figyelemmel kell lennie. 

Nekem lévén kötelességem, hogy tanácskozásainkat bevezessem, abban, amit elmondandó 
vagyok, szinte természetszerűleg keresek kapcsolatot a mult eseményeivel és a jelen történéseivel is, 
hogy azokból vonjak le tanulságokat a jövendőt és az örökkévalóságot szolgáló munkánk számára. 

Ma három esemény ragadja meg a figyelmemet és fejtegetéseimet ahhoz óhajtom fűzni. 
Az első Budavár visszafoglalásának történelmi ténye, illetve az arról való jubileumi meg-

emlékezés. 
Kétszázötven esztendővel ezelőtt a két táborra szakadt nyugati keresztyénség rádöbbent 

arra a veszedelemre, amelyet számára az izlam jelentett. A közös veszedelem nagyságára való rá-
eszmélés ledöntötte a nyugati keresztyénség két tábora között a válaszfalat. A közös veszedelem 
megszüntetésére egyesült a kettő. Protestáns és római katholikus népek egyesült erővel ostromolták 
Buda falait. A küzdő seregek soraiban minden ellentétet félretéve, harcoltak a magyar protestáns 
és római katholikus hősök is. És a keresztyén egység kivívta a diadalt. 

Hogy az egykor közös veszedelem és az az ellen való eredményes összefogás emléke milyen 
élénken él még ma is a nyugati keresztyénség lelkében, annak bizonysága volt, hogy Budavár vissza-
foglalásának kétszázötven éves jubileumi ünnepén a keresztyén államok úgyszólván kivétel nélkül 
képviselve voltak. 

Ha a közös veszedelem felismerése és az az ellen való összefogás szükségességének tudata 
is ilyen erővel élne és hatna ma a keresztyénség lelkében, nem kellene a ma ugyancsak közös ellen-
ségének láttán olyan aggódással néznünk a jövő elé. 
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1 . Űj ellenség támadt ugyanis a régi helyén és pedig ádázabb, hatalmasabb és veszedelmesebb 
annál és ha nem is indult még el a harcászati technika félelmetes fegyverzetével a nyugat elleni irtó 
hadjáratra, erre félre nem ismerhető előkészületeket tesz. Előőrsei már lerakták, több helyt fel is 
robbantották az aknákat és engedelmes eszközévé tették a nép bűnözésre hajlamos és megtéveszt-
hető rétegeit széles e világon. A kommunizmus világagitációja és hadikészülődése nemcsak a gaz-
dasági, társadalmi és politikai rendszer ellen irányul. Mivel tudja, hogy a fennálló világrend megsem-
misítése teljessé csak úgy válhat, ha előbb megsemmisül az azt fenntartó legnagyobb erő, a keresz-
tyénség, azért a kommunizmus legnagyobb ellenségét a keresztyénségben látja, elsősorban tehát 
annak létére tör, miközben a menny és az emberszivek trónjáról le akarja taszítani magát az Istent. 
Hogy az atheizmus számára mennyire előkészítette már a keresztyén nyugaton a talajt, mutatja a 
tény, hogy atheista propagandájának középpontját keresztyén országok fővárosába helyezte át. 

Azt hiszem, indokolásra nem szorul, mint kellene ennek a ténynek egy csapásra megváló 
sítania a keresztyén egységfrontot ! 

De ehelyett mit látunk ? Egyrészt olyan bizalmatlanságot, meghasonlást, ellenséges 
kedést a keresztyén államok között, amely már-már háború kirobbanásával fenyeget, másrészt olyan 
meg nem értést, visszavonást maguk a keresztyén egyházak között, amely a létükre törő kommu-
nizmusnak öntudatlanul is, akaratlanul is legjobb szövetségesévé válik. 

Buda falai alatt a keresztyénség egysége valósággá lett és diadalt aratott. Jaj a keresztyén-
ségnek, ha a kétszázötvenéves jubileum alkalmából meg nem hallja és meg nem szívleli az abbó 
hozzá szóló, a keresztyén népek és keresztyén egyházak összefogását sürgető intelmet. 

Erre az egységre hívnak fel a spanyolországi események is, amelyekről meg nem emlékez-
nünk és amelyeknek tanulságait le nem vonnunk végzetes mulasztás elkövetése nélkül lehetetlen. 

A Spanyolországban lejátszódó szörnyű drámának kezdetét azok a láng- és füstoszlopok 
jelentették, amelyek kirabolt és felgyújtott katedrálisok romjaiból törtek az ég felé. Lángbaborult 
templomok jelzik, mint Oroszországban, úgy spanyol földön is az anarchizmussal szövetkezett kom-
munizmus útját mindenütt. De az ősi dómok, kolostorok és azok kincsei mellett az alig észrevehető, 
szerény evangélikus templom sem kerülte el sem itt, sem ott a sorsát, annak feszülete és szegényes 
felszerelése is áldozatául esett a tömeg őrjöngésének. A magyarországi kommunizmus idejéből ele-
venen él még a lelkünkben a közös sors és az annak nyomása alatt támadt testvéri összefogás emléke, 
sőt a szerzett tapasztalatok alapján annak tudata is, hogy a keresztyénség az a legerősebb bástya, 
amelyen a kommunizmus felforgató törekvéseinek ostroma megtörik. 

Ebből az következik, hogy az államoknak fel kell ismerniök az egyházban legerősebb táma-
szukat. Az egyházban, tehát nem ebben, vagy abban az egyházban. És a méltánylásnak, amely 
ebből a felismerésből folyik, nem szabad különbséget tennie az egyház különböző felekezetei között. 
Ennek a felismerésnek a hiánya ugyanis a mai vészterhes időkben egyházra és államra nézve egy-
aránt végzetessé válhatnék, mert a méltánylás elmaradása gyengítené az egyház erejét és így köz-
vetve az államra is kedvezőtlenül hatna vissza, a különbségtétel pedig az egyházon belül meghason-
lást.idézne elő, már pedig az a ház, amely önmagában meghasonlik, meg nem állhat. S ha ledől a 
támasz, összeomlik az is, ? minek támaszául szolgált. 

Ezért kérünk és várunk továbbra is felismerést, méltánylást és egyenlő elbánást az állam 
részéről. 

Távol áll tőlem még gondolatban is az állammal szemben a vád, mintha akár az egyik, 
akár a másik vonatkozásban az ellenkezőjét tenné annak, amit tőle kérünk és várunk. 

Hálásan elismerjük, hogy a magyar államot az egyházzal szemben a megbecsülés, erkölcsi 
és anyagi vonatkozásban egyaránt a támogatásra irányuló készség lelke hatja át. Tapasztaljuk, 
hogy pénzügyi tekintetben is igyekszik megadni az erejéhez mért segítséget. De úgy véljük, lehetne 
talán más célok rovására ennél esetleg még többet is tennie, hogy a lelkészek létérdeket szolgáló, 
jogos követelései teljesüljenek, az iskolai és adósságterhek alatt roskadozó egyházközségek a nyomás 
alól felszabaduljanak, a misszió területén megindulhasson az intenzívebb munka és intézmények 
életrehívása által jobban meg tudjon felelni az egyház a kor követelményeinek. Nem vitatjuk az 
államnak az egyenlő elbánásra irányuló törekvését sem, amelyet illetőleg tanúbizonyságot tesz 
többek között a számarány kérdésével kapcsolatban adott esetben hivatalos helyről nemrég elhang-
zott az a nyilatkozat is, amelyről készséggel elismerjük, hogy a támadt nyugtalanság eloszlatását 
eredményesen szolgálni hivatott. 

Az állam kötelességének hangsúlyozásánál csak úgy, mint a keresztyén összefogás sürge-
tésénél nem szabad azonban egy pillanatra sem szem elől tévesztenünk, hogy az egyház napjaink 
vészei között való győzelmes megállásának alapfeltételét elsősorban hivatásának hűséges teljesí-
tése képezi. 

A mi egyházunk számára hathatós buzdítást tartalmaz ez irányban ennek az esztendőnek 
harmadik jelentős eseménye, a Schmalkaldeni Cikkek négyszázados jubileuma. Ebben a hitvallási 
iratban az evangélium lángja lobog. Mint égi fény fáklyáját, őrizte, hordozta és világoltatta azt 
egyházunk négy évszázadon át. 

Ebben az évben egy másik fáklya is fellobbant. Megelevenedett egy évezredekkel ezelőtti 
szokás. A görög kultúra romjai között a nap sugaraitól kigyúlt az egykor Zeus tiszteletére rendelt 
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olympiai tűz, amelynek fáklyáját lelkes ifjak kézi ől-kézre adva, hét országon keresztül futva vitték 1 « 3 . 
a világ legnagyobb sportesemények színhelyére, a berlini olympiai játékokra. Ez a test kultuszának 
szolgálatában állott megkapó gondolat a népek testvériesülésének kétségtelenül jó szolgálatot tett. 

Ha a test kultuszának szolgáló gondolat így megmozgathatja a világot és ilyen eredményt 
érhet el, könnyen elképzelhető, milyen missziót tölthet be az emberiség életében egy olyan magasztos 
törekvés, amely a lélek kultuszának a szolgálatában áll. 

Megnyugtató tudat lehet számunkra, hogy az evangélium egyháza, mint a Jézus Krisztus 
gyújtotta égi tűz egyik fáklyatartója, híven teljesíti hivatását, magasra emelve, végighordozza azt 
a világon. Az egyre szélesebb körű és intenzívebb belmissziói munka mind hazai egyházunk körén 
belül, mind az egész világ evangélikus egyházában biztató valóság. Ha az összes keresztyén egy-
házak őszinte egyetértésben összefognak az égi tüz kultuszában és a keresztyén államok keresztyén 
voltukból folyó kötelességükhöz híven utat nyitnak annak és támogatják a szent tüzet őrző és hor-
dozó egyházakat, kétségtelenül közelebb jutunk ahhoz a korhoz, amelyben oszlik a sötétség, tűnik 
a gond, szűnik a félelem és a keresztyénség lelke diadalmaskodik a sátáni erők felett. Hitünk szerint 
máskép nem is lehet, mert a jövő és a végső diadal a Krisztusé. 

Ennek a törekvésnek és reménységnek a jegyében üdvözlöm az 1936. évi egyetemes köz-
gyűlést, amelyet Isten nevében ezennel megnyitottnak nyilvánítok. 

A megnyitó beszéd elhangzása után engedélyt kér az egyetemes felügyelő arra, hogy a 
Lipcsei Misszió százados jubileuma alkalmából a Misszióegyesület vendégeként hazánkban tartóz-
kodó és meghívására az egyetemes közgyűlésen megjelent 1). Ihmels Károly lipcsei missziói igaz-
gatót német nyelven a következő beszéddel üdvözölhesse : 

Hochverehrter Herr Direktor ! 

Die ungarländische evangelische Kirche rechnet es sich zur hohen Ehre an, und es ist ihr 
jedesmal eine besondere Freude, wenn sie den Besuch eines führenden deutschen Kirchenmannes 
empfangen kann, -— fühlt sie sich doch mit dem Mutterlande der Reformation aufs innigste verbunden. 

Eine ganz besondere Freude ist für uns die gegenwärtige Gelegenheit, da wir in Ihrer Per-
son, Herr Direktor, heute auch den gleichgesinnten Sohn des von uns sehr verehrten heimgegan-
genen Landesbischofs von Sachsen, Herrn Dr. Ludwig Ihmels, begrüssen können, den wir als Freund 
unserer Kirche, gleichfalls in diesem Kreise begiiissen und hören durften. 

So entbiete ich Ihnen nun doppelt den brüderlichen Willkommensgruss des Generalkon-
vents und gebe zugleich dem Danke Ausdruck, den unsere Kirche der durch Ihre Person ver-
tretenen Leipziger Mission gegenüber anlässlich ihres hundertjährigen Destehens empfindet. 

Unsere Kirche, die an Mitteln arm ist und auch infolge ihres Diaspora-Charakters mit eige-
nen Sorgen schwer belastet ist, kann auf dem Gebiete der äusseren Mission nicht selbständig wir-
ken. Was die braven Mitglieder unseres Missionsvereins mit Einsatz all ihrer Kräfte aufbringen kön-
nen, genügt zu einer selbständigen Tätigkeit in der Heidenwelt beiweitem nicht. Unsere Lage und 
unsere Kraftentfaltung widerspricht zwar wirkungsvoll dem Satz : „Eine Kirche ohne äussere Mis-
sion ist keine Kirche !" doch sind wir der Leipziger Mission von Herzen dankbar, dass sie diese 
schwere Anklage von uns abwendet, indem sie die Gelegenheit gibt, unsere bescheidenen Gaben 
auf ihren Wegen dem Missionswelk in der Pleidenwelt zukommen zu lassen. 

Gott segne auch weiterhin unsere gemeinsame Arbeit, insbesondere aber die Leipziger 
Mission, sowie auch Volk und Kirche des Mutterlandes der Refoimation und möge sie durch die 
Wirinisse der Zeiten mit seiner Gnadenhilfe einer hen liehen Zukunft entgegenführen. 

D. Geduly Henrik püspök indítványára 

az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő tartalmas és meggyőző erejű meg-
nyitóbeszédééit köszönetét fejezve ki, elrendeli, hogy az a jegyzőkönyvbe egész terjedelmé-
ben felvétessék és Dr. Ihmels Károly missziói igazgatót lelkesen ünnepli. 

2. (Ko.) Az egyetemes felügyelő — a jegyzői kar azon bejelentése után, hogy az egyház-
kerületek kiküldöttei kellő számú megbízólevelet mutattak be és a határozatképes számban meg-
jelentek jegyzéke összeállítíatott — a közgyűlést megalakultnak jelenti ki. 

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

a közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökség elnöklete alatt a jegyzői 
karon és az egyetemes ügyészen kívül kiküldi D. D. Raffay Sándor, Dr. Pesthy Pál, 
Kemény Lajos és Dr. Mészáros Gyula közgyűlési tagokat. 

3. (Sz.) Az egyetemes világi főjegyző bejelenti, hogy az egyetemes közgyűlésről való távol-
maradásuk, kimentését ké l t ék : Dr. Tomcsányi Vilmos Pál egyetemes törvényszéki bíró külföldi 
lm atalos elfoglaltságával, Di . Mágócsy-Dietz Sándor egyetemes tanügyi bizottsági elnök, Dr. Báró 



! •<# . Radvánszky Antal egyetemes aljegyző, Dr. Rásó Béla, Laki Kornél és Dr. Szepesváry Pál közgyűlési 
tagok betegséggel, illetve közbejött más elfoglaltsággal. 

Tudomásul szolgál. 

(Sz.) Az egyetemes felügyelő által megnyitóbeszédével kapcsolatban üdvözölt, az egyete-
mes közgyűlésen vendégként megjelent D. Ihmcls Károly lipcsei missziói igazgató az üdvözlésre a 
következőképen válaszol : 

Ew. Exzellenz ! Hochverehrte Herren und Brüder ! 

Es ist eine hohe Ehre für mich, dass ich an diesem Kirchenkonvent teilnehmen darf und 
von dem Herrn Präsidenten so herzlich begrüsst wurde. In Deutschland ist es mehr und mehr üblich 
geworden, dass zu den Kirchentagen auch Vertreter der Mission eingeladen werden und auf 
ihnen zu Worte kommen. In den baltischen Provinzen Russlands nahm früher der Leipziger Missions-
direktor, wenn er im Lande war, an den Synoden teil. Es ist aber meines Wissens das erste Mal, dass 
ein Missionsmann aus Leipzig zu einer Sitzung des Konventes in Budapest geladen wurde. Sie haben 
dadurch Ihre Mitfreude an unserem 100 jährigen Jubiläum in feiner Weise zum Ausdruck gebracht. 
Ich danke Ihnen auf das herzlichste dafür, zugleich im Namen der ganzen Mission. 

Zu dem Danke möchte ich eine Bitte fügen : darf ich es als ein Zeichen dafür nehmen, dass 
die Evangelische Kirche Ungarns die Sache der lutherischen Mission mehr und mehr als ihre <igene 
Sache ansieht ? Der 17. August 1836 bedeutete einen starken Einschnitt in der Missionsgeschichte 
des europäischen Kontinents. Bis dahin wurde die Mission von kleinen Kreisen der Erweckten getra-
gen. Sie sahen es als ganz natürlich an, dass nur der enge Kreis ihrer Gesinnungsgenossen daran 
mitarbeitete. Mit der Gründung der lutherischen Mission bricht dann aber die Erkenntnis durch, 
dass der M'issionsbefehl nicht nur den Aposteln gegeben ist, auch nicht einer kleinen Schar auser-
wählter Christen, sondern der ganzen Gemeinde. Demnach sind auch heute nicht nur die einzelnen 
Gläubigen für die Durchführung verantwortlich, sondern die Kirche als Ganzes. Dass diese Erkennt-
nis sich durchsetzte, war nicht nur bedeutsam für die Mission, die dadurch einen stärkeren Rückhalt 
erhielt, sondern auch für die Kirche selbst. Sie hatte von ihrem Herrn den Auftrag, das Evangelium 
weiterzugeben von einem Geschlecht zum andern. Aber neben dieser Fortpflanzung in der Zeit ist 
ihr die Ausbreitung im Räume geboten, d. h. die Mission an anderen Völkern. Diese zweite Aufgabe 
steht gleichberechtigt neben der Aufgabe in der Heimat. Die Kirche wird verkrüppeln, wenn sie nicht 
den Auftrag ihres Herrn erfüllt. Es war uns darum in den Jubiläumstagen Anfang Juni ds. Js. die 
grösste Freude, dass die Herren Bischöfe und andere Führer der Kirche sich zu dieser Auffassung 
bekannten und bezeugten, dass die Gemeinden durch die Mitarbeit am Missionswerk nur bereichert 
worden waren. 

Mit grosser Freude habe ich ähnliche Worte aus dem Munde Sr. Exzellenz, des Herrn Gene-
ralinspektors der Evangelischen Kirche, vernommen. Ich bitte, diese Sätze als eine Zusage nehmen 
zu dürfen, dass auch in Ungarn die Kirche mehr und mehr die Mission zu ihrer Sache machen wird. 

Und dazu möchte ich eine Anregung geben. Die Anteilnahme am Missionswerk wird erst 
dann in den Gemeinden ganz lebendig werden, wenn auch Missionare und Schwestern aus Ungarn 
in der Arbeit in Indien und Ostafrika stehen. Darum habe ich es schon im Theologenheim in Sopron 
und vor den künftigen Lehrerinnen in Szarvas ausgesprochen, dass es uns nur erwünscht wäre, auch 
einmal ungarische Missionare und Missionarinnen auszusenden. In diesen Tagen meines Besuches 
ist es mir zum Bewusstsein gekommen, durch wieviel Kriegsnot Ihr Land hindurchgegangen ist. 
Dadurch sind die Ungarn eine kämpferische Nation geworden. So zweifle ich nicht, dass auch unter 
Ihren Theologen und jungen Pfarrern Männer sich finden werden, die zu der geistlichen Ritter-
schaft bereit sind, wie sie im Missionsdienst in Indien und Afrika bewährt werden muss. Welche 
Missionsliebe würde dadurch in Ihrem Lande geweckt werden ! Aber auch der Arbeit draussen wür-
den sicherlich wertvolle Kräfte dadurch zugeführt werden. Die Leipziger Mission hat von jeher nicht nur 
Missionare aus Deutschland ausgeschickt, sondern auch aus den Kirchengebieten ausserhalb der Reichs-
grenzen. Darunter waren stets auch Männer und Frauen, die nicht deutscher Abstammung waren. 

Ich schliesse mit einem warmen Dank für Ihre bisherige Mitarbeit und füge herzliche Wün-
sche für Ihre Kirche und Ihre gegenwärtige Tagung hinzu. Bei der Fahrt durch das Land habe ich 
an vielen Orten einen entschlossenen kirchlichen Aufbauwillen beobachtet. Die Herren Bischöfe 
und viele Pfarrer sind eifrig tätig, an der geistlichen Erneuerung der Gemeinde zu arbeiten und zu-
gleich den zerstreuten Gemeindegliedern nachzugehen. WTie viele sind dadurch schon Ihrer Kirche 
erhalten worden ! Ein starker Glaube ist in vielen lebendig, dass auch in der Gegenwart solcher 
Dienst mit dem Evangelium, wie es uns in der Reformation neu geschenkt ist, nicht vergeblich sein 
kann. Ein frischer Zug geht durch Ihre Kirche hindurch. Möchten diese Anstrengungen reiche Früchte 
tragen 1 Das würde ein grosser Segen für Ihre Gemeinden, ja für Ihr Volk sein. Die Evangelische 
Kirche Ungarns will zu einem hellen Lichte werden. Auch der lutherischen Mission, ja der lutherischen 
Kirche in der Welt würde das zugute kommen. Darum wünsche ich von Herzen : Gott segne Ihre 
Kirche 1 Gott segne auch die Beratungen des gegenwärtigen Kirchenkonvents ! 
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Az egyetemes közgyűlés D. Ihmels Károly lipcsei missziói igazgató beszédét 
rokonszenvvel fogadja. 

5. (Ky.) Az egyetemes felügyelő bemutatja következő évi jelentését : 

Elnöki megnyitómban rámutattam arra a tényre, hogy az egyház, amely az örökkévalóság 
szolgálatában áll, mivel élete az időbe van beágyazva, az adott helyzetekkel is számolni kényszerül 
és hivatásteljesítésénél azokra is kell hogy figyelemmel legyen. Az egyház életének az időbe való 
beállítottságából következik az is, hogy külső és belső életének egyaránt megvannak a maga világi 
vonatkozásai. Mindezek azonban, kifelé irányuló kapcsolatok, jogi, pénzügyi berendezkedés és admi-
nisztráció, csak azt az egy célt szolgálják, hogy az egyház tulajdonképeni hivatásának teljesítése 
minél tökéletesebb lehessen. 

Erre kell irányulnia az egyház minden igaz szolgája minden törekvésének is. Nincs itt 
különbség lelkészi és világi elem között. Az egyetemes papság és ugyanannak a szent ügynek a szol-
gálata mindkettőt egyformán kötelezi. A kettőnek versengése csak egy tekintetben megengedett, 
hogy melyik szolgálja önzetlenebbül és odaadóbban az egyházat. Kyriarchia és hierarchia az evan-
gélikus egyház életében nem állhat szemben egymással, mert az egyiknek épp annyira nincs lét-
jogosultsága, mint a másiknak. Hatalmi törekvés, hatalomra törés nem lehet ott, ahol nincs ural-
kodás és nincs hatalom, hanem csak köteles szolgálat van. 

Ebből a nézőpontból ítélem meg az egyetemes felügyelő tisztének hivatását is, amelynek 
betöltésére engem Isten kegyelme egyházunk közbizalma által elhívott. Igyekezetem a lefolyt köz-
igazgatási évben is az ebből reám háramló kötelességek odaadó, lelkiismeretes teljesítésére irányult. 
Ha sikerült valamit elérnem, azért Istené a hála, aki nekem erőt adott. De köszönet illeti munka-
társaimat is, élükön nagyrabecsült elnöktársammal főkép az elnökségek és bizottságok tagjait, akik 
engem munkámban bölcseségükkel és bizalmukkal támogattak, 

A lefolyt munkaévről szóló beszámolómat 

az állammal 

való kapcsolataink ismertetése vezeti be s annak élén természetszerűleg az a történelmi emlékünnep 
kell hogy álljon, amely Budavár visszafoglalásának 250 éves fordulóján harmonikus érzésekben 
egyesítette a magyar nemzet minden fiát és az egyébként — fájdalom — annyira széthúzó európai 
keresztyén népeket i s. 

Egyházunk méltó módon kapcsolódott be a magasztos ünnepbe a Deák-téri templomban 
tartott hálaadó istentisztelettel, amelyen én is résztvettem. D. D. Raffay Sándor püspök magasztos 
gondolatokban gazdag ünnepi prédikációja mély benyomást gyakorolt az istentisztelet gyülekeze-
tére, sőt a nemzet egyetemére is. Nem a személynek szóló dicséret, hanem az Isten iránti hála álla-
píttatja meg itt nyíltan velem ennek és néhány nappal később egy nagy, nemzeti csapás alkalmából 
elhangzott igehirdetésének hatása alatt, hogy milyen felemelő érzés hallanunk, amint egyházunk-
nak ez az Isten lelke által ihletett igehirdetője nagy alkalmakkor az egész nemzet előtt mindig alka-
lomszerűen, keresetlen formában, a meggyőződés és a meggyőzés ellenállhatatlan erejével prédi-
kálja az evangélium örökérvényű igazságait. Felbecsülhetetlen értékű az a megbecsülés, amelyet 
ezáltal egyházunknak szerez és felmérhetetlen az a szolgálat, amelyet ezzel a nemzet történelmi 
hivatásába vetett hit és a nemzet jövőjébe vetett reménység ébrentartása és megerősítese érdeké-
ben teljesít. 

Az az értékelés, amellyel Budavár visszafoglalásának történelmi jelentőségéről megemlé-
kezett és azok a következtetések, amelyeket annak tényéből levont, olyan klasszikusan juttatják 
egyházunknak az evangéliumban gyökerező álláspontját kifejezésre, hogy annak részemről való 
fejtegetése csak az ő szavainak ismétlése lehetne. Az ő gondolataiba kapcsolódom akkor is, amikor 
hálával örökítem meg itt azoknak a magyar hősöknek az emlékét, akik a felszabadító hadjáratban 
életüket áldozták és azokét az idegen népek köréből kikerült hősökét is, akik a magyar nemzet sza-
badságáért síkraszálltak, mert felismerték abban a maguk szabadságának legfőbb biztosítékát. 

Rövid napokkal a múltnak dicsőséges eseményéről való emlékezés ünnepe után gyászba 
borult a magyar nemzet. Miniszterelnöke, Vitéz jákfai Gömbös Gyula befejezte földi pályafutását. 
A nagy államférfiú magyar fajának rajongó szeretetével, a rendnek a forrongó népek tengerében 
országunk határai között való fenntartásával és nemzetünk érdekeit, valamint a világ békéjét ered-
ményesen szolgáló diplomáciai munkájával beleírta nevét a magyar nép hálás emlékezetébe. Egy-
házunk kettős fájdalommal siratta el őt, mert benne egyik nagy fiát is gyászolja. Országos gondjai 
mellett egyházközségi felügyelői tisztséget is vállalt és nemzetépítő munkája közepett is jutott ideje 
arra, hogy egy kis evangélikus templom építésével törődjék. A budafoki templom mindenkor hir-
detni fogja a szülőházának vallott evangélikus tanítólakból magával hozott egyházhűségét és egy-
házszeretetét. 

Koporsójára koszorút helyeztem, temetésén résztvettem és a kormánnyal, özvegyével és 
édesanyjával szemben kifejeztem egyházunk mélységes együttérzését. 

Áldás emlékére ! 
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5 . Az elhúnyt miniszterelnök utódját, Dr. Darányi Kálmán miniszterelnököt üdvözöltem, 
kifejezésre juttatva vele szemben egyházunk áldáskívánatait és bizalmát, amelynek alapja a részéről 
velünk szemben már miniszterelnökségi államtitkársága idején tapasztalt megértés és jóindulat. 

Minden más alkalmat is felhasználtam arra, hogy a magyar állami élet kiválóságaival és 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium egyházunk ügyeiben illetékes funkcionáriusaival szemben 
jeles alkalmakkor egyházunk nevében megnyilatkozzam. 

Kiemelem József királyi herceg Őfenségét, akit a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé 
való megválasztása alkalmából üdvözöltem. 

Dr. Tasnádi-Nagy András protestáns államtitkárt és Dr. Jalsoviczky Károly miniszteri 
osztályfőnököt, az elnöki ügyosztály vezetőjét a Magyar Érdemrend Középkeresztjének részükre 
történt adományozásával kapcsolatban üdvözlettel kerestem fel. Dr. Sárkány Alfréd miniszteri 
tanácsost a protestáns ügyosztály éléről nyugalombavonulásával kapcsolatban való távozásakor 
köszöntöttem. 

Mindezt és általában a figyelemnyilvánítást annál is inkább kötelességemnek ismertem, 
mert a kormánytényezők részéről egyházunk ügyeivel szemben változatlan figyelmet, jóindulatot 
és segítnikészséget tapasztalok. Tapasztalaton alapuló, legjobb meggyőződésem szerint, ha vannak 
is, aminthogy tényleg vannak jogos igényeink kielégítése terén kívánnivalók, az nem az állam és 
az illetékes állami funkcionáriusok jóindulatának hiányában leli magyarázatát. Bizonyosra veszem, 
hogy előbb-utóbb sor kerül azok kielégítésére jogi és pénzügyi vonatkozásban egyaránt. Nemcsak 
az 1848. évi X X . törvénycikk végrehajtására gondolok itt, de a felekezetközi kérdés egész kom-
plexumának gyökeres rendezésére is, amelyet egyházunk közvéleménye türelmetlenül vár. Nem 
térünk le egy tapodtat sem az önfeláldozásig menő önmérséklésnek arról az útjáról, amelyen egy-
házunk és lelkészi karunk jogos anyagi követeléseinek terén az államháztartás legsúlyosabb éveiben 
járt, de reméljük és várjuk, hogy az állam belássa, hogy lelkészi karunk súlyos helyzete és tanítói 
karunk anyagi hátratétele nem egyházi sérelem csupán, hanem állami kérdés is, amelynek rendezése 
az állam érdekeinek súlyos sérelme nélkül soká nem halogatható. Annak a megértésnek és segítésre 
irányuló készségnek konzekvens alkalmazása és kiépítése, amely, hogy csak két példát említsek, 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 4778/1936. II. számú, a nem congruás lelkészek 
családi pótlékának ügyét méltányosan rendező leiratában, vagy egyes új lelkészi állások congruájá-
nak folyamatban lévő folyósításában megnyilvánul, meghozhatná a függő kérdések megnyugtató 
megoldását. 

A mult évi egyetemes közgyűlés által a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez inté-
zett felterjesztéseinkre vonatkozólag az alábbiakban teszek jelentést. 

A 20. jegyzőkönyvi pont alapján tett felterjesztés és foganatosított személyes eljárás még 
nem hozta meg a kívánt eredményt. A 30. jegyzőkönyvi pontban elhatározott felterjesztés formai 
válasz helyett annyit eredményezett, hogy egyes újonnan szervezett lelkészi állások congruájának 
folyósítása folyamatban van. A 33. jegyzőkönyvi ponton alapuló felterjesztésünket, amely a lelkészek 
adójára vonatkozólag tartalmazott méltányos kérést, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
válasza szerint a m. kir. pénzügyminiszterhez tette át, akinek válasza azonban mindeddig késik. 
A 40. jegyzőkönyvi pontban foglalt határozat értelmében a portóállamsegély ügyének méltányos 
rendezését szorgalmazó felterjesztésre ugyancsak nem történt intézkedés. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter részéről érkezett leiratok sorából megemlí-
tem a 4455/1936. II. számút, amelyben annak megállapítását kérte, hogy egyházunk házasságjoga 
szerint evangélikus házasulóknak az amerikai presbiteriánus egyház Abessziniában működő lel-
késze előtt kötött házassága a házasságkötés alaki kellékei tekintetében érvényes házasság-e. Igenlő 
választ adtam. Említést kíván a m. kir. földmívelésügyi miniszter 22.463/1936. IX. számú leiratá-
ban foglalt, a falusi lelkészek gazdasági kiképzése érdekében tartott tanfolyamra vonatkozó kezde-
ményezése is. Erre a szarvasi gazdasági tanintézetben lefolyt tanfolyamra, a felhívás késői időpont-
ban érkezvén, lelkészeink közül, sajnos, már egy sem jelentkezett, remélem azonban, hogy a jövő 
évi tanfolyam iránt lelkészeink részéről nagyobb érdeklődés fog megnyilvánulni. 

A Felekezetközi helyzet 

változatlan. Nem állt be abban rosszabbodás, de javulás sem. Kirívóbb eset a lefolyt évben nem for-
dult elő. De a reverzáliskérdés változatlanul nyugtalanítja a lelkeket és rendezés után kiált. Ebben a 
kérdésben azonban nekünk tulajdonképpen nem is más felekezettel, hanem magával az állammal 
van dolgunk. Ami pedig egyes időszaki lapoknak az egymás iránti köteles megbecsülés elvébe ütköző 
közleményeit illeti, várjuk a józanabb belátás felülkerekedését, vagy ha ez késlekednék, az állam 
részéről olyan intézkedések foganatosítását, aminőket a felekezeti béke és a nemzet harmonikus 
egységének érdeke megkíván. 

A református testvéregyházhoz való viszonyunkat a szeretet és egyetértés lelke hatotta át. 
Együttérzésünk megnyilatkozására az elmúlt év eseményei két különös alkalmat szolgáltattak. 
Az egyik az öröm, a másik a gyász alkalma volt. 
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Ebben az évben ünnepelték Genfben a reformáció négyszázados jubileumát, amelyre e g y - 5 , 
házunk is meghívást kapott. Személyes képviseltetésünk a nehéz viszonyok miatt, sajnos, nem volt 
keresztülvihető, miért is meleghangú távirati üdvözletet küldtem, hangsúlyozva abban, hogy az 
örülőkkel való együttörvendezésre különös jogcímet ad nekünk az a bensőséges viszony, amely 
egyházunk és a hazai református testvéregyház között évszázadok óta fennáll. Amint örömmel érte 
sültem, üdvözletünk meleg fogadtatásra talált. A hazai református egyház is megünnepelte Calvin 
Institúciójának 400 éves jubileumát. Emlékünnepén, amely a gályarabok emléktáblájának lelep 
lezésével volt egybekötve, nagyobb küldöttséggel vettem részt. 

Rövid néhány héttel ezelőtt koporsó mellett simult közelebb egymáshoz a lelkünk. A test-
véregyházat ugyanis D. Dr. Baltazár Dezső püspöknek, az egyetemes konvent lelkészelnökének 
elhúnytával súlyos veszteség érte, amely egyházunkat mély részvétre hangolta. A jeles egyházi vezető-
férfiú, aki nem sokkal előbb ünnepelte egyházunk méltó képviseletének jelenlétében és áldáskívána-
taitól kísérve püspöki szolgálatának negyedszázados fordulóját, tudvalevőleg nemcsak mint jóbará-
tunk, de nem is csak mint a közös protestáns bizottság lelkészelnöke állt közel a szivünkhöz, hanem 
azért is, mert benne a magyar protestantizmus egyik legnagyobb közös értékét láttuk, s mert mint a 
protestantizmus lelki kincseinek, erkölcsi és jogi értékállományának egyik védelmezője, a mi iga-
zainkért és- a mi jogainkért is síkraszállt. 

Koporsójára koszorút helyeztem és temetésén D. Kapi BMa püspök és Lichtenstein László 
egyházkerületi felügyelővel együtt részt vettem, az egyetemes konventtel, a tiszántúli egyházkerület-
tel és a gyászoló családdal szemben pedig kifejezést adtam egyházunk fájdalmas együttérzésének. 

Résztvettem abban a gyászban is, amely a református egyházat és annak egyházunkkal 
melegen érző konventi tanácsosát Benedek Sándor főgondnok elhúnytával érte. 

A reformátusokkal való testvéri együttműködés hivatalos szerve, a közös protestáns bizott-
ság az elmúlt közigazgatási év folyamán kétszer ülésezett, még pedig 1935. évi november hó 26-án 
és 1936. évi február hó 29-én. Fáradozott a szombathelyi református és evangélikus egyházközség 
között felmerült vitás vagyonjogi kérdés békés elintézésén, amely kérdés időközben örömünkre 
tényleg békés megoldást nyert, foglalkozott az egyházi hatóságok büntetőjogi védelmének, a püspöki 
javadalmi földek illetékegyenérték alóli mentességének, az egyházak vagyonjogi helyzete statiszti-
kai felvételének kérdésével és a Protestáns Világszövetség, valamint a Nemzetközi Belmissziói és 
Diakóniai Szövetség Podebradyban tartott gyűlésein való képviseletünk kérdésével, elkészítette szer-
vezeti szabályzatának egyetemes közgyűlésünk asztalán fekvő tervezetét és javasolja protestáns 
egyházi választott bírósági központ létesítését. 

A katonai egyházközségek szervezésével kapcsolatos kérdések tárgyalására alakított közös 
bizottság egyszer, 1935. évi november hó 27-én ülésezett. A tábori püspök joghatóságának helyes 
értelmezése tárgyában hozott határozata közgyűlésünk asztalán fekszik. Foglalkozott a bizottság a 
budapesti helyőrségi templom kérdésével is. 

Örömmel számolok be arról, hogy a Brit- és Külföldi Bibliatársulat megbízása alapján 
D. D. Raffay Sándor püspök és Dr. Czeglédy Sándor ref. lelkész most készíti elő a Károli bibliafordítás 
revideált szövegét, amely értesülésem szerint rövid időn belül megjelenik. Ez is egyik vívmánya Lesz 
az egyházaink közötti testvéri együttműködésnek. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a nagyjelentőségű vállalkozás támogatására segélyt engedélyezett. 

A közös protestáns sajtószolgálat tíz esztendős működésre tekinthet vissza. Ha összehason-
lítjuk a magyar sajtónak egyházi ügyeinkkel szemben tanúsított érdeklődését és a külföld protestáns 
sajtójának hazai egyházaink életéből vett híranyagát ma és tíz esztendővel ezelőtt, megnyugvás 
érzetével állapíthatjuk meg, hogy ez a szolgálat bel- és külföldi vonatkozásban egyaránt igen jól 
bevált és a hozzáfűzött reményeket valóra váltotta. Buzgó vezetőjének, Farkas Sándornak köszönet 
és elismerés 1 

A külföldi összeköttetésekre 

térve át, elsősorban egy rendkívül fájdalmas kötelességet teljesítek, amikor megemlékezem a világ 
lutheranizmusának nagy veszteségéről, D. Dr. Morehead Alfréd, a Lutheránus Világgyűlés végrehajtó-
bizottsága volt elnökének gyászos elhúnytáról. Úgyis, mint az amerikai nemzeti lutheránus egyház 
vezetőférfia, aki az összeomlás utáni nehéz időkben a gondokkal küzdő európai evangélikus egyházak 
felé segítőkezet nyújtott, de úgyis, mint a Lutheránus Világgyűlés gondolatának egyik felvetője és 
megvalósítója, megörökítette nevét az evangélikus egyház történetében. De megörökítette a magyar 
evangélikus egyház hálás szívében is, mert mindkét minőségben fokozott gondja volt reá. Azt a 
gazdag anyagi segítséget, amelyet az amerikai testvérektől kaptunk, főkép az ő bajainkat meglátó 
és azokon segíteni igyekvő jóindulatának köszönhetjük és az az éleslátás, amellyel egyházunknak a 
világ lutheranizmusa szempontjából való nagy fontosságát felismerte, tette lehetővé, hogy egyházunk 
a lutheránus világmozgalomban számarányát messze meghaladó szerepet tölthessen be. Kétségtelen, 
hogy ez az utóbbi a magunk arravalósága nélkül nem következhetett volna be, az is bizonyos azonban, 
hogy ha Morehead akkori elejtett és elfelejtett állapotunkban nem fedez fel minket a világ luthera-
nizmusa számára, nincs módja D. D. Raffay Sándor püspöknek arra, ami mindenkor büszkeségünk 
marad, hogy a Lutheránus Világgyűlés létrejöttében döntő szerephez jusson. Azt sem szabad neki 
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5, sohasem elfelejtenünk, hogy a Lutheránus Világgyülés végrehajtóbizottságát a kopenhágai világgyülést 
előkészítő egyháztörténelmi jelentőségű ülésére Budapestre hozta, aminthogy a rendkívül szívélyes 
fogadtatást sem, amelyben D. Kapi Béla püspököt a new-yorki Kossuth-szobor leleplezésével kap-
csolatos amerikai hivatalos útján részesítette és az amerikai magyar egyházközségekben végzett 
missziói munkájában támogatta. 

Örülök, hogy nem sokkal halála előtt a Lutheránus Világgyűlés végrehajtóbizottságának elnöki 
tisztségétől való megválásával kapcsolatban írásban felkerestem és biztosítottam őt afelől, hogy 
róla egyházunk mindezt feljegyezte hálás emlékezetébe. 

Szálljon áldás emlékére. 
A párisi III. Lutheránus Világgyűlés izenetét az egyházkerületek püspökei felkérésem alapján 

a vízkereszt utáni első vasárnapon templomaink szószékéről kihirdettették. A Világgyülés svéd külön 
bizottsága 600, dán külön bizottsága pedig 400 svéd, illetve dán koronát bocsátott rendelkezésünkre, 
amelyet az egyházkerületek püspökeivel egyetértésben osztottam szét. 

Az amerikai egyesült lutheránus egyház által kiadni szándékolt lutheránus világalinanach-
hoz egyházunk múltjára és jelenére, külső és belső viszonyaira vonatkozólag gazdag anyagot szol-
gáltattam. 

A sondershauseni Luther Akadémia ezidei nyári konferenciáján egyházunk köréből D. 
Dr. Pröhle Károly és Dr. Karner Károly egyetemi tanárok vettek részt, akiknek értékes szereplése 
hálás megemlítést kíván. Az ő ottani szolgálataik viszonzásaképen D. Stange Károly göttingeni 
egyetemi tanár, a Luther Akadémia elnöke a közelmúlt napokban a soproni theológiai fakultáson 
előadásokat tartott, majd Budapesten is látogatást tett. Igyekeztem vele egyházunk vendégbarát-
ságának melegét éreztetni. A Luther Akadémia magyar szobát óhajt létesíteni. Kilátásba helyeztem, 
hogy azt egyházunk megismertetésére alkalmas anyaggal ellátjuk. 

A Lipcsei Misszióegyesületet fennállásának századik évfordulója alkalmából üdvözlőirattal 
kerestem fel. Örömömre szolgál, hogy annak jeles igazgatóját, D. Dr. Ihmels Károly egyetemi tanárt 
mai egyetemes közgyűlésünkön körünkben köszönthettük. 

Az idegenbe szakadt híveinkkel való kapcsolatok köréből megemlítem, hogy Becker Jakab 
detroiti lelkészt szolgálatának negyedszázados fordulóján üdvözöltem, a délame ikai Buenos Aires-
ben szolgálatba állt Tomonko László lelkésznek pedig nagyobb nyomtatványanyagot bocsátottam 
rendelkezésére. 

A tallinni finn-ugor kultúrkongresszuson Turóczy Zoltán lelkész képviselte felkérésemre 
egyházunkat és a vallásügyi szakosztály ülésén helyzetünkről jelentést tett. Az ő buzgólkodásának 
eredményét látom abban, hogy a finn szórványgondozó körök részéről segély érkezett. Beszámoló-
jából is örömmel látom, hogy a finn-ugor testvérnépek egyházunk iránt meleg érdeklődést tanúsítanak 
és a jövő évre lelkészeiknek nagyobb csoportja készül hazánkba, hogy minket közelebbről megismer-
jen. Isten hozza őket. 

A német evangélikus egyház részéről D. Zoellner Vilmos generalszuperintendens, aki jelen-
leg az ügyek élén áll, érintkezést keresett velem, amelynek alkalmát felhasználtam arra, hogy őt 
nehéz szolgálatában a legjobb kívánatokkal üdvözöljem. A hazánkon való átutaztában körünkben 
időzött Dr. Krummacher konzisztóriumi főtanácsost szeretettel fogadtam. A volt német evangélikus 
egyházi bizottság elnökével, Dr. Kapler Hermannal szemben kifejeztem részvétünket hitvestársának 
elhúnyta felett. A német evangélikus egyház a berlini olympiai játékokkal kapcsolatban az odasereglő 
hittestvérek lelkigondozására vonatkozó, rendkívül nagy körültekintéssel összeállított programmot 
közölvén velem, az egyházkerületek püspökeit felkértem olyan intézkedések foganatosítására, amelyek 
lehetővé teszik, hogy annak áldásaiban az olympiai játékokon résztvevő magyar evangélikusok is 
részesülhessenek. 

A Gusztáv Adolf Egylet ezidei kasseli nagygyűlésével kapcsolatban Lipcsében a vegyes nyelvű 
egyházközségek lelki gondozásáról konferenciát tartott, amelyen az egyetemes egyházat felkérésemre 
Ziermann Lajos, a gyámintézet egyházi elnöke képviselte. A Gusztáv Adolf Egylet elnöke Gömbös 
Gyula miniszterelnök halála felett kifejezte egyházunkkal szemben részvétét. A Német Evangélikus 
Szövetséget, amely meghívott fennállásának félszázados jubileumi ünnepségeire, írásban üdvözöltem. 

A Protestáns Világszövetség és a Nemzetközi Belmissziói és Diakóniai Szövetség a csehországi 
Podebradyban tartott nagygyűlést. Az előbbinek tanácskozásain D. Kapi Béla püspök és Dr. Tom-
csányi Vilmos Pál ny. igazságügyminiszter, az utóbbin D. Kapi Béla püspök egyedül volt szíves egy-
házunk képviseletét ellátni. Dr. Tomcsányi Vilmos Pál, aki egyébként, mint ismeretes, a Protes-
táns Világszövetségnek alelnöke és a Szövetség üléseinek egy részén elnökölt, a magyar állami házas-
ságjogi törvényre vonatkozó reformjavaslatokról előadást tartott, míg D. Kapi Béla püspök egyházunk 
belmissziói munkájáról terjesztett elő jelentést. Sajnálom, hogy közbejött akadályok miatt nem mehet-
tem ki Podebradyba. A Protestáns Világszövetség a halle-wittenbergi egyetem fenntartása érdekében 
írásban benyújtott javaslatomat magáévá tette. 

Itt van helyén annak megemlítése is, hogy a Nemzetközi Belmissziói és Diakóniai Szövetség 
délkelet-európai ágának diakonisszaházai a nyáron Békéscsabán értekezletet tartottak. 
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Á Russischer Evangelischer Pressedienst megalapítója és szerkesztője, D. Schabert Oszkár 
rigai lelkész, aki életfeladatának tekintette, hogy az oroszországi egyház- és vallásüldözést a világ 
evangélikus közvéleménye elé tárja és azzal szemben cselekvésre indítsa, elhúnyt. Halála felett kife-
jeztem részvétünket. 

A Hit- és Egyházszervezet világmozgalmának közlése szerint a III. világkonferenciát a 
jövő évben Edinburghban tartják meg. Bejelentettem, hogy egyházunk képviseletére D. Dr. Pröhle 
Károly egyetemi tanárt kértem fel. 

A keresztyén egyházak ismertetésére szolgáló Ekklesia sorozat szerkesztője, D. Siegmund-
Schultze Frigyes egyetemi tanár körünkben járt és egyházunk és a református testvéregyház szak-
köreivel a magyar protestantizmust ismertető kötet anyagára és szerkesztésére vonatkozólag megálla-
podott. Igyekeztem a kérdés minél jobb elrendezését előmozdítani. 

Amidőn még megemlítem, hogy a vasárnapi iskolai szövetség Oslóban tartott kongresszusán 
egyházunk köréből Dr. Scholtz Oszkár vett részt, egyházunk belső ügyeire térek át és elsőnek veszem 
azok legfontosabbikát, 

a zsinatot. 

A zsinat munkálatai az elmúlt esztendő során abban a mederben folytak le, amelyet multévi 
beszámolómban jelezni szerencsém volt. Ugyanis a zsinat egyeztető bizottsága teljesen befejezte 
nagy és nehéz munkáját, minek eredményeképen a javaslatok rendelkezésre állnak. 

A zsinati egyeztető bizottság javaslatát a zsinat tagjai már július első napjaiban nyomta-
tásban megkapták s így kellő idő állott rendelkezésükre annak beható tanulmányozására. Ezért 
a zsinat elnöksége a második ülésszakot folyó évi október hó 28-ára, a harmadik ülésszakot pedig 
folyó évi november hó 10-ére összehívhatta. A második ülésszak, amelyen a Magyarország Kormány-
zója által megerősített és jóváhagyott kiegészítési törvény kihirdettetett, megejtette az új tagok 
választását. Remélem, hogy a zsinat a bizottságok gondosan előkészített javaslatait a harmadik 
ülésszakra váró érdemi tárgyalások során helyesléssel fogadja. Ezt a reménységemet arra alapítom, 
hogy egyrészt egyházunk legkiválóbb szakemberei végezték az előkészítő munkálatokat, másrészt 
a négy külön-külön működött szakbizottság alapos, gondos bírálat alá vette s nemcsupán szerves 
egységbe hozta össze, hanem a kikerülhetetlen ellenmondásokat kiküszöbölte és a megalkotandó 
törvénynek a mostani egyházi alkotmánnyal szemben való hatályossági viszonyát határozottan 
megállapította. 

Az egyeztető bizottság munkájáról szólva, lehetetlen hálával nem emlékeznem meg Dr. Vladár 
Gábor értékes közreműködéséről és nemcsak az egyeztető bizottság működésének, de a zsinat egész 
előkészítése nagy tudást, rendkívüli körültekintést és odaadó buzgóságot igénylő munkájának 
említésénél a legmelegebb elismerés és köszönet hangján nem szólanom Dr. Mikler Károly felbecsül-
hetetlen szolgálatairól. Hálát adok az Istennek, hogy nehéz betegségéből megmentette és egyházunk 
számára megtartotta őt. 

És kérem az Istent, hogy a zsinat hozza meg 

egyházunk belső életében 

azt az áldást, amelyet tőle várunk. 
Erről a belső egyházi életről szóló beszámolómban mindenekelőtt a nagyrabecsült közvetlen 

munkatársaim életében előfordult jelentős eseményekről kell megemlékeznem. 
Szeretve tisztelt elnöktársam, D. Geduly Henrik püspök ebben a közigazgatási évben töltötte 

be életének 70. és püspöki szolgálatának 25. esztendejét. Természetes kötelességemnek ismertem, 
hogy egyházkerületének ebből az alkalomból rendezett rendkívüli közgyűlésén résztvegyek és az 
egyetemes egyház áldó jókívánatainak tolmácsa legyek. De éppen olyan természetes az is, hogy 
jubileumáról itt is megemlékezünk. Megemlékezésünk nemcsak a püspöknek, hanem az egyetemes 
közgyűlés egyházi elnökének is szól, mert abból a negyedszázadból esztendők hosszú sora esik ebben 
a minőségben teljesített szolgálatára is. A lefolyt 25 esztendő története reményteljes várakozásokról, 
nagy elgondolásokról, szép alkotásokról, ígéretes programmról mond éneket, majd meg egy szörnyű 
tragédiának sirámait sírja el még lázálomban sem képzelt eseményekről, amelyeknek fájdalmas 
valósága mellett bizonyság a kép, amely előttünk áll : egy kis egyházmegye méreteire leolvadt, 
egykor hatalmas egyházkerület és kicsiny tábor élén a hadsereg vezényletére hivatott és elhívott 
vezér. De ez a tragikum D. Geduly Henrik püspököt nem roppantotta össze. Meglátta a változott 
helyzetben rejlő új kötelezéseket és kikristályosodott benne az érzék a partikuláris érdekek felett 
álló egyetemes célok felismerése és szolgálata iránt. Ezzel az érzékkel áll itt a helyén, mint az elnök-
társ ideáljának megtestesítője, Istennek hála, kora, tragikuma és az egészségére támadt betegség 
ellenére is töretlen erőben. Ebben tartsa meg őt soká az Isten ! 

D. Kapi Béla püspök a püspöki szolgálat huszadik évét fejezte be. Az egyházkerületi köz-
gyűlésnek jubileumi megemlékezésébe én is bekapcsolódtam és felszólalásomban tolmácsoltam az 
egyetemes egyház hálás elismerését mindazért, amit egyházunk neki köszönhet. Hogy lelkészeink 
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5 . és tanítóink lelki életét elmélyíti és őket a szolgálatra alkalmasabbá teszi, hogy a dunántúli egyház-
kerület tradicionális hitbuzgóságát és hithűségét megőrzi és fejleszti, hogy nagyszabású programmja 
révén egész közegyházunk, sőt az elszakított területek magyar egyházközségeinek belmissziói életére 
is irányító hatást gyakorol, hogy imakönyvének áhítatos imáival népünk lelkébe békességet áraszt, 
hogy mintaszerű adminisztrációjával példát mutat és önemésztő szolgálatban áldozatul adja önmagát. 
Legyen rajta és munkáján továbbra is gazdag istenáldás ! 

A D. D. Raffay Sándor püspök 70. születésnapjára rendezett háziünnepély országos kereteket 
öltött. Sajnálom, hogy azon, ezt előre nem tudhatván, vidéken lé'.em miatt nem voltam jelen. Meg-
nyugvásomra szolgál azonban az a meggyőződés, hogy az ünnepelt vidékről küldött táviratomból is 
kiérezte azt a nagyraértékelést és szeretetet, amellyel személyével és munkájával szemben nemcsak 
mint magánember, de hivatalos minőségemben is viseltetem és annak az imámnak bensőséges vol-
tát, amelyben reá az Isten áldását kértem és kérem. 

Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelővel személyes kézszorításom éreztette meg a 
fájdalom őszinteségét, amellyel az őt ért súlyos családi veszteség feletti gyászban résztvettem. 

Dr. Sztranyavszkv Sándor egyházkerületi felügyelőnek és D. Kovács Sándor püspöknek a 
sámsonházi felügyelői, illetve lelkészi állásba való beiktatására üdvözlőtáviratom vitte el az egyete-
mes egyház és a magam áldáskívánatait. Dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelőt egyéb-
ként a Magyar Érdemrend I. osztályával való kitüntetése alkalmából is üdvözöltem. 

D. Gedulv Henrik püspök elnöktársamat, valamint Dr. Pesthy Pál és Dr. Sztranyavszky 
Sándor felügyelőtársaimat és Báró Feilitzsch Berthold gyámintézeti világi elnököt m. kir. titkos taná-
csosi kinevezésük alkalmából ezúton köszöntöm. 

Ezekután az egyetemes törvényszék munkájáról a következőkben számolok be. Egyízben, 
mégpedig 1936. évi március hó 13-án tartott ülést. Czuppon Béla büki tanító kérelmét végzéssel 
intézte el, amelyben őt az illetékes elsőfokú törvényszék elnökségéhez utasította, Nagy Lajos gyúrói 
lelkész panaszát végzéssel elutasította, Sólyi Róbert kistormási tanító fegyelmi ügyében a II. fokú 
törvényszék ítéletét, a minősítési kérdésben részben megváltoztatva, helybenhagyta, Kovács Mihály 
kapolcsi lelkész fegyelmi ügyében a II. fokú törvényszéki ítéletet a minősítés kérdésében részben meg-
változtatva, helybenhagyta. 

Az egyetemes egyházi közigazgatás menetét nagyban megkönnyítette, hogy az elnöksé-
gek tagjai külön-külön és közös értekezleten is szívesen bocsátották rendelkezésre hozzáértésüket 
és buzgóságukat, valahányszor annak szüksége felmerült. A velük egyetertésben elintézett kérdések 
sorából kiemelem a következőket. A Protestáns Tanítói Internátusok Alapjából rendelkezésre álló 
összeg felhasználását illető megállapodást, amelynek alapján a m. kir. vall is- és közoktatásügyi 
miniszter 4400 P-t bocsátott az igényjogosultaknak minősítettek között való szétosztás céljából 
rendelkezésre. Megállapodtunk arra nézve is, hogy az Erős vár a mi Istenünknek tökéletesebb for-
dítás létrejöttéig elfogadott hivatalos szövegét és dallamát költségkímélés céljából egyelőre nem 
nyomatjuk ki az é ekes könyvekbe való beragasztásra szánt ingyenes szétosztásra. Ugyancsak megálla-
podást létesítettünk a liturgiái anyag kinyomatását illetőleg is. Beérkezett kérés alapján kívánatos-
nak látszott, hogy a Tranoscius békéscsabai tótnyelvű kiadását az egyetemes egyház 1000 P köl-
csön nyújtásával támogassa. Ehhez kérném az egyetemes közgyűlés jóváhagyását. 

Egyes bizottságok a felmerült szükséghez képest ülést tartottak . 
Ide iktatom annak bejelentését, hogy az Országos Luther Szövetség a mult évi egyetemes 

közgyűlés 100. jegyzőkönyvi pontban foglalt határozatával sajtóvédelmi szerv megszervezésére hivat-
ván fel, ennek a felkérésnek készséggel eleget tett. 

Több kérdésben elnöki hatáskörben foganatosítottam intézkedéseket. Ezek közül a követ 
kezőket sorolom fel. 

A kötelező offertóriumokat megfelelően felhasználtam. A bibliaoffertórium o87-95 P-t, 
a fogházmissziói offertórium 393T7 P-t, a sajtó offertórium 149-63 P-t tett ki. A Luther-érem számlája 
terhére közel 200 P értékű bibliát osztottam szét az egyházkerületek püspökeinek javaslata alapján 
a szórványhívek között. Az éremszámláról annak lezárása után teszek jelentést. Az Erős vár a mi 
Istenünk fordítására kiírt pályázattal kapcsolatban az Isten a mi oltalmunk és erősségünk című 
pályamű szerzőjének, Dr. Vietórisz József főigazgatónak a 200 P jutalmat kiadtam, a másik kivá-
lasztott pályamű szerzője azonban mindeddig nem jelentkezett. A Szigethy-Halász-Brósz alapít-
ványból Révész István theológusnak, valamint Podhradszky János bölcsésznek és Horváth Olivér 
rajztanárjelöltnek 200—200 P ösztöndíjat juttattam. A Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesüle-
tének kongresszusára Dr. Scholtz Oszkár egyetemes könyv- és levéltárost kiküldtem. A Podmaniczky-
Degenfeld-Schomberg könyvtárba segéderőt állítottam és az ezzel összefüggő költségekre állam-
segélyt eszközöltem ki. A dollárkölcsönök konverziójára vonatkozó tárgyalások legalább is eddig, 
sajnos, nem vezettek eredményre. 

Résztvettem örömben és gyászban. 
Üdvözöltem, illetve üdvözlöm Dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyetemes tanügyi bizottsági 

elnököt 80. születésnapja és a II. osztályú Magyar Érdemkereszttel való kitüntetése, Dr. Tomcsányi 
Vilmos Pál egyetemes törvényszéki büót m. kir. titkos tanácsossá és Dr. Dukavits Vilmos egyetemes 
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törvényszéki bírót a győri kir. tábla elnökévé történt kinevezése, Wenk Károly egyetemes törvény- 5. 
széki bírót nyugalombavonulása, Mihalovics Samu egyetemes törvényszéki bírót a Kormányzó 
elismerésével való kitüntetése, Németh Sámuel egyetemes törvényszéki bírót tanügyi főtanácsosi 
kinevezése, Kovács Andor egyetemes törvényszéki bírót 70. születésnapja, Kardos Gyula egyetemes 
aljegyzőt kormányfőtanácsosi kinevezése, Sándy Gyula egyetemi tanárt a Kormányzó elismerésével 
való kitüntetése, Dr. Zelenka Frigyes egyetemes tanügyi bizottsági előadót kormányfőtanácsosi 
kinevezése, Paulik János lelkészt, a MELE volt elnökét 70. születésnapja, Majba Vilmos lelkészt 
budapesti lelkészi szolgálatának 25. évfordulója és Hamar Gyula tanítóképző intézeti igazgatót 
tanügyi főtanácsosi kinevezése alkalmából. 

Itt emlékezem meg arról is, hogy Dr. Báró Prónay György és Dr. Purgly Emil egyház-
megyei felügyelők m. kir. titkos tanácsossá neveztettek ki. 

Köszöntöttem az egyetemes Gyámintézetet kegyeletes emlékünneppel egybekötött köz-
gyűlése, a Luther Naptárt negyedszázados jubileuma, a nyíregyházi egyházközséget temploma fel-
szentelésének 150. évfordulója és a budapest-tisztviselőtelepi lelkészi kört toronyavatása alkalmából. 
Az Evang. Papnék Országos Szövetségének tizedik közgyűlésén felkérésemre D. Kovács Sándor 
püspök volt szíves képviseletünket ellátni. 

Részvétemet fejeztem, illetve fejezem ki Wolff Károly, a székesfővárosi keresztény községi 
párt elnöke, Liber Endre, székesfővárosi alpolgármester, Materny Lajos esperes, Gyürky Pál esperes, 
Dr. Haberern Jonathán Pál, a Deák-téri testvéregyházak képviselőtestületének volt elnöke, az 
egyetemes egyházról értékes könyvtárának adományozásával megemlékezett Szontagh Tamás, 
Gáncs Aladár, a buzgó misszionárius és íllgenn Antal volt lőcsei lelkész halála felett. 

A lelkészképzés 

köréből két örvendetes jelentenivalóm van. 
A Theológusok Otthonával kapcsolatban a német és tót nyelvek tanítására alkalmazni 

szándékolt nyelvmesterek munkábaállítása az állam segítségével a folyó tanévre lehetővé vált. Az 
illetékes tényezők javaslata alapján Budaker Oszkár lelkésznek a német, Palkovits István segéd-
lelkésznek pedig a t t nyelv tanítására megbízást adtam. Ezekbe a tanfolyamokba — hála a dunán-
túli egyházkerület püspöke megértő rendelkezésének — a soproni tanítóképző-intézet növendékeit 
is bevonhattuk. A jelentésből örömmel látom, hogy a tanfolyamok iránt az ifjúság részéről nagy 
az érdeklődés. Ha az egyelőre egy tanévre szóló fedezet a jövőben is rendelkezésünkre áll és a tan-
folyamok beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, megoldódik a német és tót anyanyelvű egyház-
községek ezeket a nyelveket tökéletesen tudó lelkészek, illetve tanítókkal való ellátásának nehéz 
kérdése. 

A soproni Theológusok Otthonának gyenesdiási lelkészüdülője, a Kapernaum kibővíttetvén, 
egyben nagy átalakításon esett át. Felavatásán külföldi utam miatt nem vehetvén részt, D. Kapi 
Béla püspök volt szíves helyettesíteni. Röviddel a felavatás után azonban én is meglátogattam 
a Kapeinaumot és arról a legjobb benyomást nyertem. Az elért eredményekért különösen Dr. Deák 
János otthonfelügyelő tanárt illeti elismerés. 

D. Kovács Sándor püspök, mint a theológiai fakultás professzora, nyugalomba vonult. 
Ünnepélyes búcsúzása alkalmából távirati üdvözlettel kerestem fel. Erről a helyről is megköszönöm 
neki mindazt, amit a szoros értelemben vett tanári kötelességeken túlmenően a lelkészképzés érdeké-
ben hosszú évtizedeken át tett. Az egykori pozsonyi Theológus Otthon létrejötte és fenntartása 
érdekében kifejtett faradságos munkáját sohasem szabad elfelejtenünk, mert az lelkészképzésünk 
történetében úttörő kezdeményezést jelent, amelyért neki a jelen és a jövő egyaránt hálás kell hogy 
legyen. 

Az ő tanszéke dotácijjának terhére most az egyetemes egyháztörténeti tanszék töltetett 
be, mégpedig Dr. Wiczián Dezső intézeti tanárral, aki időközben magántanári képesítést szerzett. 
Az új professzort áldáskívánattal köszöntem. 

Az egyetemes egyháznak a fakultási alapvizsgálatokon és szigorlatokon való képviseletét 
D. D. Raffay Sándor és D. Kovács Sándor püspök látta el. D. D. Raffay Sándor püspök beszámolójá-
ban ismételten kitért annak szükségességére, hogy a theológiai alapvizsgálatok és szigorlatok termi-
nusaínak más csoportosítása útján az egyetemes egyház azokon való rendszeres képviseltetésének 
kérdése megoldható legyen. Ennek a kérdésnek a rendezése az én meggyőződésem szerint is nagyon 
kívánatos, mert püspökeink nagy elfoglaltsága mellett keresztülvihetetlen, hogy rövid időközökben 
többször is Sopionba kelljen utazniok. Kérem a kérdés számára a fakultás különös figyelmét és 
megértését. 

A mult tanévi dékánt, D. Báró Podmaniczky Pált ebben a szolgálatban Dr. Karner Károly 
egyetemi tanár váltotta fel, akit ebben a minőségében üdvözöltem. 

A hittudományi kar tanévnyitásán, amelynek programmján szerepelt D. Kovács Sándor 
püspök tanári búcsúja is, Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő volt szíves felkérésemre 
az egyetemes egyház képviseletét ellátni. 



14 

5 . A theológiai fakultáson az egyházi ének- és zeneoktatást eddig Hamar Gyula tanítóképző-
intézeti igazgató látta el, aki azonban nyugalombavonulása miatt erről a megbízatásáról lemondott. 
Fáradozásáért köszönetet mondtam. Utódjául Dr. Gárdonyi Zoltán tanítóképző-intézeti tanárt 
kértem fel. 

A theológiai fakultásra a múlt tanév II. felére 117, a folyó tanév I. felére pedig 122 hall-
gató iratkozott be. Több hallgató és segédlelkész külföldi, németországi, illetve finnországi egyetemen 
folytatja tanulmányait. A hallei magyar ösztöndíjra egy érdemes segédlelkészt prezentáltam, a kül-
földi tanulmányi segélyekre felvett összegből pedig több ifjút segélyben részesítettem. Ezeknél az 
intézkedéseimnél lehetőleg tekintettel voltam a fakultás tanári karának javaslatára. 

Ebben az összefüggésben számolok be a mult évi egyetemes közgyűlés 46. jkv.-i pontban 
foglalt határozata alapján a theológuscsere kiépítése érdekében a skandináv egyházak vezetőségével 
felvett érintkezésem eredményéről. D. Fuglsang Damgaard dán püspöktől eddig nem érkezett válasz. 
D. Eidem Eriing érsek válasza sajnálattal állapítja meg, hogy nekik a soproni Theológusok Otthoná-
hoz hasonló intézményük nincs, egyháza ilyen célra anyagi eszközökkel nem rendelkezik és a theo-
lógiai fakultások az egyháztól függetlenek. Kérésünket áttette a fakultásokhoz és reméli, hogy azok 
egy theológusunk számára talán tudnának ingyen ebédet biztosítani. A fakultások válasza késik. A 
svéd érsek válasza — ha a kívánt eredményt nem is hozta meg — megerősíti bennünk azt a meg-
nyugtató érzést kiváltó tudatot, hogy szegénységünkben is vannak olyan intézményeink, amelyeket 
még nagy, anyagiakban erős külföldi egyház is nélkülözni kénytelen és berendezkedésünk fontos 
tekintetekben másoknak is például szolgálhat. Norvég részről egyházunk lelkes barátja I). Ihlen 
Keresztély, az osloi theológiai fakultás dékánja válaszolt. A theológuscsere gondolatát melegen üdvözli 
és egy theológusunk számára ingyen helyet ajánl fel. Annak a reményének ad egyben kifejezést, hogy 
megfelelő propaganda esetén a jövőben akad majd norvég theológus is, aki az általunk felajánlott 
vendégbarátságot igénybe veszi. Végtelenül sajnálom, hogy az idén külföldre menő theológusok között, 
bár a fakultást ilyen irányban megkerestem, nem akadt, aki a felajánlott norvég ingyenhelyet igénybe 
vette volna. Ezúton is felhívom erre a kedvezményre theológusaink figyelmét és kérem a hittudo-
mányi kart, hogy ennek a kérdésnek különös figyelmet szentelni szíveskedjék. 

Itt tartom szükségesnek annak megemlítését, hogy a lelkészképesítő bizottság Zimmermann 
Rezső volt akroni lelkész amerikai lelkészi oklevelét nosztrifikálta s hogy a lelkészképesítő szabály-
zat 64. §-ában előírt lelkészi törzskönyv kérdésében költségkímélés céljából az elnökségekkel abban 
állapodtam meg, hogy az egyházkerületek továbbvezetik eddigi törzskönyvüket, amelynek másolatát 
az egyetemes egyház rendelkezésére bocsátják s az évi változásokat minden év végén közlik. Ennek 
jóváhagyását kérem. 

A lelkészjelölteket minősítő bizottság ügyrend-tervezete olyan időpontban érkezvén hozzám, 
amikor a mult tanévre való életbeléptetése már nem lett volna keresztülvihető, az elnökségekkel 
abban állapodtam meg, hogy ezt a fontos kérdést inkább az egyetemes közgyűlés elé terjesztjük. 

Ugyancsak tárgyalásra vár a lelkész-tanítói intézmény kérdése, valamint D. Dr. Pröhle 
Károly egyetemi tanárnak a tanárképzésre vonatkozó javaslata is. Mindkét ügynek megvannak a 
maga theológiai és 

tanügyi 

vonatkozásai is, miéit is az mind a két illetékes bizottságon keresztül kerül az egyetemes közgyűlés 
döntése alá. 

A tanügy terén nemcsak azzal, hogy jelentésem ennek a részének az élére helyezem, de 
külön hangsúllyal is ki akarom emelni a miskolci jogakadémiának az egyházjog művelésében kifej-
tett dicséretes buzgóságát. Tavaly tekintélyes kötet jelent meg az egyik hallgató tollából a német 
egyházi viszonyokról, néhány nappal ezelőtt pedig egy hallgatónak a magyarországi református 
egyházi alkotmányról írt ugyancsak egy kötetet kitöltő tanulmánya hagyta el a sajtót. Ez a két mű 
ugyanannak a szellemnek a terméke, amely annakidején az ágostai hitvallás négyszázados jubileuma 
alkalmából a jogakadémia értékes emlékkönyvét létrehozta és amely az elmúlt tanévben az egyház-
jogi szemináriummal jelképes egyházkerületi közgyűlést rendeztetett. A jogakadémiának ez az iránya 
igazolja annak az egyház szempontjából való feltétlen létjogosultságát és egyben példát mutat 
minden evangélikus tanintézetnek arra, mikép igyekezzék mindenik a maga nemében a nevében 
szereplő evangélikus jelzőt életének és működésének irányává és tartalmává tenni. 

A lefolyt év fontos tanügyi eseménye volt a közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. évi 
VI. t.-c. és az új középiskoláról szóló 1935. évi XI. t.-c. végrehajtási utasításának, továbbá az új 
gimnázium II. osztályos tantervének kiadása. Ezekben, főleg az első kettőben egyházunk autonó-
miáját érinthető intézkedésekre vonatkozólag a tanügyi bizottság és az ügyész bevonásával véleményt 
adtam. Ezek a végrehajtási utasítások arra mutatnak, hogy a tanügyi kormány nagy tapintattal 
jár el, úgyhogy a tervezetek megjelenésekor felmerült aggodalmak csökkennek. Ennek ellenére min-
dent el kell követnünk, hogy autonómiánkat megvédjük. Éppen ezért egyházunknak sürgősen gon-
doskodnia kell arról, hogy iskoláink az állam fokozottabb beleszólási lehetősége ellenére is egyházunk 
szellemében neveljék ifjúságunkat s így ezentúl is egyházunk védőbástyái legyenek, mint a múltban 
voltak. 
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A mult évi közgyűlés által tett felterjesztések sorsáról a következőket jelenthetem. 5. 

Nem érkezett a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől válasz arra a felterjesztésre, 
mellyel az érettségi vizsgálat modern nyelvi tárgyaiban a fordítás mellett szabad fogalmazási tétel 
adását kértük (72. jegyzőkönyvi pont), a tanítói állások betöltését időbelileg korlátozó miniszteri 
rendelkezés autonómiánkat sértő intézkedései ellen beadott (75. jegyzőkönyvi pont), a tanítói nyugdíj-
járulékok mérséklése és részlettörlesztése s a terményfizetésű tanítók érdekében évről-évre meg-
ismételt kérésre (76. jegyzőkönyvi pont), továbbá a katonai szolgálatra bevonult tanítók állam-
segélyének folyósítása ügyében tett előterjesztésre (78. jegyzőkönyvi pont). Arra a felterjesztésünkre, 
mely a dunántúli egyházkerület kezdeményezésére az elemi iskola felső osztályaiból polgári iskolába 
átlépő tanulóktól vallástani különbözeti vizsgálat kívánását szorgalmazta, a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter válaszolt és válaszában közölte, hogy a római katholikus egyház és a református 
egyház ilyen tanulóktól nem kíván a hittanból különbözeti vizsgát. Kéri azért, hogy mi se ragasz-
kodjunk hozzá (74. jegyzőkönyvi pont). Ebben az ügyben jelen közgyűlésünk hivatott az előre 
kikért püspöki vélemények alapján döntésre. 

A mult évi egyetemes közgyűlés 58. jegyzőkönyvi pontban foglalt határozatából a tanító-
képző-intézetek IV. és V. osztálya számára Íratni kívánt hit- és erkölcstani tankönyvek érdekében 
hirdetett pályázat nem vezetett eredményre. Mostani közgyűlésünknek kellene ilyen könyv írására 
megbízást adni. 

A mult évi egyetemes közgyűlés 63. jegyzőkönyvi pontjának felhívására, hogy az egyházi 
hatóságok mutassák be az iskoláikban használt tankönyvek jegyzékét, csak a dunántúli egyház-
kerületből érkezett együttes jelentés, továbbá a komádii iskola tankönyveiről külön. így tehát a 
tanügyi bizottság továbbra is tájékozatlan maradt és nem tudja ellenőrizni, hogy a használt tan-
könyvek engedélyeztettek-e. 

A tanügyi bizottság végrehajtotta a 69. jegyzőkönyvi pont alapján a tanítóképző-intézeteink-
ben engedélyezés nélkül használt tankönyvek engedélyezését. A tankönyvkiadók a tekintetbe jöhető 
könyveket kivétel nélkül beterjesztették. Az 59. jegyzőkönyvi pont alapján szerkesztett statisztikai 
íveket kinyomattuk és használatba vettük. 

Egyházunk képviseletében a megújított Országos Közoktatásügyi Tanácsba Dr. Bánkúti 
Dezső egyetemes tanügyi bizottsági előadót és Dr. Koch István igazgatót, az Oktatófilmek Országos 
Bíráló Bizottságába az eddig is ott működött Dr. Bánkúti Dezső egyetemes tanügyi bizottsági előadót 
neveztem be. 

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület közgyűlésén Dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyetemes 
tanügyi bizottsági elnök, az Országos Evangélikus Tanítóegyesület közgyűlésén pedig Dr. Bánkúti 
Dezső egyetemes tanügyi bizottsági előadó volt szíves felkérésemre képviselni. 

Elismeréssel emlékezem meg arról, hogy a nyiregyházi reálgimnázium 75, a debreceni 
elemi iskola pedig 50 éves fennállását ünnepelte és Neubauer Károly tanító a Magyar Tudományos 
Akadémia Wodiarier-díjában részesült. 

De elismeréssel kell adóznom a X. évfolyamában járó Protestáns Tanügyi Szemlének is, 
amely tanügyünknek és a református egyházhoz való testvéri viszonyunknak jó szolgálatokat tesz. 
Ez főkép Dr. Bánkúti Dezső egyetemes tanügyi bizottsági előadó szakavatott szerkesztői működésé-
nek köszönhető, aminthogy ő szerkeszti Dr. Remport Elek tanárral közösen az Ifjú Évek című 
folyóiratot is, amely tartalmánál és az ifjúság körében való nagy elterjedtségénél fogva alkalmas 
arra, hogy az ifjúság körében fontos és áldásos missziót töltsön be. 

A misszió 

kérdésénél első jelentenivalóm, hogy Eger után immár Hatvan és Gyöngyös is kivált az egyetemes 
egyház közvetlen gondozása alól. Ennek bekövetkezte előtt még segédlelkészcsere történt, Huszák 
Józsefet Jávor Pál váltotta fel, aki a régi lendülettel vitte előbbre a misszió ügyét , annyira, hogy 
már lelkészlak is épül és a helyzet az anyásodásra megérett. Ez a folyamat a bányakerület püspökének 
irányítása mellett halad előre és a kilátásban lévő kongrua-engedélyezéssel jut el a végkifej lésig. 
A fejlődésre nagy csapást jelentett Mateidesz József felügyelő elhúnyta, de Legány Ödön személyé-
ben olyan férfiú állt utódjaként az agilis lelkész oldala mellé, aki céltudatos működésével a fejlődő 
gyülekezetet az azt ért veszteségekért kárpótolja. 

A budapesti egyetemi és főiskolai ifjúság lelki gondozását az elmúlt évben is Dr. Szuchovszky 
Lajos végezte, aki bibliaórák tartásával, előadások és vallásos esték rendezésével igyekezett az ifjúság 
lelkében megrögzíteni az egyetemes egyház rendezte akadémiai istentiszteletek hatását. Köszönet 
mindazoknak, akik ezeken az istentiszteleteken az igét hirdették. Ezek szolgálatuk sorrendjében a követ-
kezők : D. D. Raffay Sándor, a bányai egyházkerület püspöke, Salfer Károly pestszentlőrinci lelkész, 
Dr. Vető Lajos szolnoki lelkész, Szabó József dunántúli egyházkerületi püspöki másodlelkész, D. Kapi 
Béla, a dunántúli egyházkerület püspöke, Dr. Szuchovszky Lajos budapesti vallástanár, egyetemi 
misszionárius, Szántó Róbert budapest-kelenföldi lelkész, Kuthy Dezső, az egyetemes egyház főtitkára. 

Kétségtelen lévén, hogy az ifjúságot nemcsak lelkipásztori gondozás útján, de társadalmi 
úton is igyekeznünk kell megközelíteni, nagy jelentőséget tulajdonítok az egyetemi hallgatók részére 
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8 . rendezett szeretetvendégségnek, amelyet D. Kapi Béla püspök értékes előadásával ismét megtartottam. 
A nagy számban megjelent ifjúság az egyetemes egyház vendégszeretetét látható örömmel és hálával 
fogadta. Tudomásom van arról, hogy a szeretetvendégségen olyan kapcsolatok szövődtek, amelyek 
alkalmasak az evangélikus intelligencia tömörítésének előmozdítására. 

Ezúton is köszönöm püspökeinknek, hogy a budapesti egyetemekre és főiskolákra készülő 
ifjúság adatainak rendelkezésemre bocsátásával a budapesti egyetemi és főiskolai ifjúság gondozásba 
vétele fontos vállalkozásának sikerét előmozdították. 

Az elmondottakhoz kapcsolódik az iskolán kívüli ifjúság körében folyó missziói munka 
megemlítése is. Sajnálom, hogy a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek evangélikus ágának mozgékony 
titkára, akinek működése a mozgalomnak nagy lendületet adott, egyházközségi lelkészi állást vállal-
ván, a szolgálatból kivált. Annál megnyugtatóbb, hogy Dr. Scholtz Oszkár, aki immár tíz éve viseli 
az evangélikus ág elnöki tisztségét, mint az egész ifjúsági mozgalomban, ezen a munkatéren is önzet-
lenül és lelkesen tovább szolgál és így a titkárváltozás okozta zökkenőn a mozgalmat érdekeinek 
súlyosabb sérelme nélkül átsegíti. 

Annak a hivatásnak a jogán, amelyet a Tranovsky György szerkesztésében 300 esztendővel 
ezelőtt napvilágot látott, Tranoscius néven ismert, tót énekeskönyv egyházunk életében betölt, 
az annak háromszázados jubileumáról való megemlékezés is önkéntelenül ebbe a keretbe kívánkozik. 
Sajnálom, hogy a terminusok torlódása miatt a Liptószentmiklóson lefolyt jubiláris ünnepségeken, 
amelyekre meleg testvéri érzéstől áthatott meghívást kaptam, nem tudtam résztvenni. Annál inkább 
örülök, hogy a Magyar Luther Társaság ma este ünnepi ülés keretében hódol Tranovsky György 
emlékének s így módot ad egyházunk közönségének arra, hogy a hálás emlékezésbe bekapcsolódjék. 
A Tranosciusnak magyar nyelven való megjelentetése, amelyről tavalyi jelentésemben beszámoltam, 
azonfelül, hogy azt egyházunk közkincsévé tette, egyben zászlóhajtás is volt Tranovsky György 
emléke előtt. Adjunk hálát az Istennek azért, hogy őt egyházunknak adta és lelkének ihletésével 
a lutheri reformáció hitigazságainak hárfás misszionáriusává avatta. 

Oh, mert nagy szüksége volt és nagy szüksége van egyházunknak ma is ilyen misszionáriu-
sokra, ha meg akarja állni a helyét, mint megállta négy évszázadon át, a világnézetek küzdelmében. 
Az ellentétes világnézetek részéről ugyanis viaskodás folyik népünk lelkéért. Nemcsak a városok 
népe van kitéve a keresztyénellenes világnézetek ostromának, a falu lelke is versengés tárgya. Ezért 
kívánatos, hogy a belmisszió minél hatalmasabb mértéket öltsön és figyelemmel legyen a város és 
a falu népének különleges viszonyaira, értelmisége színvonalára és sajátos szükségleteire egyaránt. 
Ezen a téren sok a tennivaló. De megnyugvás érzetét váltja ki belőlem az a meggyőződés, hogy erős 
missziói érzékkel megáldott püspökeink vezetése mellett lelkészi karunk, amelynek soraiban örömmel 
látunk hivatott misszionáriusokat és apostolokat, megküzd a nehéz feladattal és biztosítani tudja 
egyházunk számára a nehéz küzdelmekben a diadalmas megállást. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő nagy körültekintésről, lelkiismere-
tes és eredményes tevékenységről tanúságot tévő jelentését hálás elismeréssel fogadja és 
azt egészében és minden részében jóváhagyólag tudomásul veszi. Az egyetemes felügyelő 
által kifejezett üdvözlésekhez és részvétnyilvánításokhoz csatlakozik és az elhúnyt nagyok 
emlékét jegyzőkönyvében kegyelettel megörökíti. 

G. (Sz.) Az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy az 1848. évi X X . t.-c. végrehajtásának 
a kérdését továbbra is állandóan napirenden tartja, elvárva a törvényhozástól, hogy mi-
helyt lehetségessé válik, ezt a törvényt annak valódi szellemében, teljes mérvben végre hajtja. 

7. (Sz.) Az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy —- a magyar országgyűlés felsőházának 
a törvényhozói munkában egyetemes nemzeti érdekből való, a mostani történelmi időkben 
fokozottan fontos jelentőségű szerepére és elhivatottságára való tekintettel — szükséges-
nek tartja, hogy minden keresztyén vallásfelekezetnek minden püspöke és a protestáns 

'egyházak egyházkerületi főgondnokai, illetve felügyelői hivataluknál fogva tagjai legyenek 
a magyar országgyűlés felsőházának. Ezért elhatározza, hogy a magyar országgyűlés felső-
házáról szóló 1930. évi XLII. t.-c. ily értelmű módosításának az érdekében felterjesztést 
intéz a m. kir. kormányhoz s egyúttal e kérdésben való csatlakozás érdekében átír a 
magyarországi református egyház egyetemes konventjéhez, nemkülönben a két protestáns 
egyházat közösen érdeklő ügyek tárgyalására kiküldött bizottsághoz is. 

8. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bejelenti, hogy a zsinat a lefolyt évben elkészítette a tárgyalás 
alapjául szolgáló előmunkálatokat, úgy, hogy legközelebb már az érdemleges tárgyalásokat is meg-
kezdi. A tegnapi zsinaton az első törvénycikk, amelyet a Kormányzó úr Őfőméltósága megerősített, 
kihirdettetett és ennek alapján a 12 új zsinati tag választása megejtetett. A zsinat harmadik ülés-
szaka folyó évi november hó 10-ére van összehíva. 

A jelentés tudomásul szolgál. 
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9. (Sz.) Tárgyaltatik a dunántúli és tiszai egyházkerület felterjesztése a felekezetek közötti 
békét veszélyeztető, Tabon, Szekszárdon és Komádiban előfordult sérelmek tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentett sérelmeket nyilvántartja, de azokkal kap-
csolatban a maga részéről teendő külön felterjesztés vagy intézkedés szükségét fennforogni 
nem látja. Egyúttal azonban felhívja a lelkészeket arra, hogy a zászlószentelési, levente-
és hasonló ünnepélyek rendezése körüli előzetes intézkedéseket kísérjék figyelemmel és már 
ezen intézkedésekkel, sőt lehetőleg már az ezekre vonatkozó megbeszélésekkel kapcsolatban 
törekedjenek meggátolni azt, hogy ily ünnepélyek rendezése egyházunk sértő mellőzésével 
történhessék. Idevonatkozóan utal a közgyűlés az 1933. évi egyetemes közgyűlés jegyző-
könyve 4. pontjának „Az államhoz való viszonyról" szóló fejezete utolsóelőtti bekezdését 
megelőző bekezdésben (10. oldal) ismertetett m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
rendelkezésre. 

10. (Sz.) Tárgyaltatik a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyek tárgyalására kikül-
dött bizottságnak e bizottság által bemutatott szervezeti szabályzata s ezzel kapcsolatban a magyar-
országi református egyház egyetemes konventjének az a határozata, amellyel ezt a neki is bemutatott 
szabályzatot a maga részéről már elfogadta. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott szabályzatot a maga részéről is eliogadja, 
hozzájárul annak életbeléptetéséhez és a jegyzőkönyv függelékében való kinyomatását 
elrendeli. 

11. (Sz.) Az alkotmány- és jogügyi bizottság bemutatja a két protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyek tárgyalására kiküldött bizottság jegyzőkönyvének a protestáns egyházi választott 
bíróság megalakítása tárgyában folytatott tárgyalásra vonatkozó kivonatát. 

Az egyetemes közgyűlés a jegyzőkönyvi kivonatot átteszi a zsinat elnökségéhez. 

12. (Sz.) Tárgyaltatik a katonai egyházi szervezet feletti felügyelet gyakorlására kiküldött 
bizottságnak az a határozata, amellyel megállapította, hogy a nem protestáns vallású hivatásos 
katonák protestáns vallású családtagjai a protestáns tábori püspök joghatósága alá tartoznak. 

Az egyetemes közgyűlés ezt a megállapítást jóváhagyólag tudomásul veszi. 

13. (Sz.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület felterjesztése az evangélikus vallású tényleges 
katonáknak templomon kívül evangélikus lelkész által való vallásos gondozása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés e tárgyban a maga részéről való intézkedés lehetőségét 
fennforogni nem látja, mert a katonai gyülekezetekre vonatkozóan fennálló hatályos rendel-
kezések folytán az evangélikus polgári lelkész az evangélikus vallású katonák rendszeres 
lelki gondozását csak az illetékes tábori lelkésszel való megállapodás esetén láthatja el. 
Felkéri azonban az egyetemes közgyűlés az elnökséget arra, hogy a protestáns tábori püs-
pökkel érintkezésbe lépve, igyekezzék a tábori püspöktől oly rendelkezést kieszközölni, 
amellyel utasítsa a tábori lelkészeket arra, hogy a református vallású tábori lelkészek az 
evangélikus vallású, legénységi állományú tényleges katonák, illetve az evangélikus vallású 
tábori lelkészek a református vallású ily katonák templomon kívüli, rendszeres lelki gon-
dozására maguk kérjék fel a helyi evangélikus, illetve református lelkészeket. 

14. (Sz.) A lelkészi javadalom kérdésében úgy a dunáninneni, mint a dunántúli egyház-
kerület újból kérelmezi egyrészt a lelkészi korpótlék 100%-ban való folyósításának szorgalmazását, 
másrészt a lelkészek terménybeli javadalma értékelésének a leszállítását. Ezzel kapcsolatban be-
mutatja az egyetemes főjegyző a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 4778/1936. II. számú 
átiratát, amelyben a nem kongruás lelkészek családi pótléka ügyében közli az egyetemes felügyelővel 
az 1936. évi június hó 5-én tartott minisztertanácsban hozott határozatot. Eszerint a miniszter-
tanács hozzájárul ahhoz, hogy : 1. a 3 000 koronát meghaladó, de a készpénzbeli járandóságaik 30%-os 
leütése mellett 7000 koronát meg nem haladó javadalommal bíró protestáns lelkészek továbbra 
is minden igényjogosult családtag után részesíttessenek családipótlék-segélyben ; 2. hogy azok a 
szabályszerűen szervezett lelkészi állásokon működő magasabb képesítésű lelkészek, akik az állami 
javadalomkiegészítés nélkül 3000 koronát meg nem haladó javadalommal bírnak, olyan család-
tagjaik után, akik után az 1917. évi IX. t.-c. 14. §-ának III. pontja alapján családi pótlékban 
már nem részesülhetnek, családipótlék-segélyben legyenek részesíthetők ; 3. a családipótlék-segéllyel 
kapcsolatban mindazok a rendelkezések érvényesüljenek, amelyek a családipótlék tekintetében 
íennállanak. Arról is értesít a miniszter, hogy az államtól sem kongruában, sem korpótlékban nem 
részesülő rendes lelkészeknek két családtagon túlmenően a hivatkozott törvénycikk értelmében 
családipótlékra nem lévén igényük, a kérdésnek törvényhozási úton leendő újabb rendezéséig családi-
pótlék-segélyt helyez kilátásba. 
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• 1 9 . Az egyetemes közgyűlés, figyelemmel az állam szomorú pénzügyi helyzetére, 
a lelkészi korpótlék teljes mértékben való folyósításának kérdését napirenden tartja ugyan, 
de azt csak alkalmas időben szorgalmazza. 

15. (Sz.) A bányai egyházkerület felterjeszti a pesti magyar egyházközségnek abbeli áldozat-
kész határozatát, hogy a bányakerületi püspöki székhely Budapesten leendő állandósításának lehetővé 
tétele végett kész a Deák-téren egy második lelkészi állást beállítani, amely lelkészi állás mindenkor 
a bányakerületi püspöknek lenne fenntartva. Ezen határozatot az egyházmegye jóváhagyta és az 
egyházkerület is elismeréssel vette tudomásul, a további intézkedéseket azonban a zsinatnak e tárgy-
ban hozandó határozatáig függőben tartja, külön hangsúlyozván az egyházkerületnek az önálló 
intézkedésre vonatkozó autonóm jogköréből folyó szabadságát. 

Az egyetemes közgyűlés a maga részéről is kívánatosnak tartva a bányakerületi 
püspöki székhelynek Budapesten leendő állandósítását, a kérdésre vonatkozó iratokat 
a szükséges törvényhozási intézkedések megtétele végett átteszi a zsinathoz. 

16. (Sz.) Beterjesztetik a bányai egyházkerület felterjesztése, mely szerint a nagy egyház-
községek célszerű és eredményes kormányzása és lelkiekben való ellátása megkívánja, hogy azok 
necsak képviselőtestületet alkossanak és 4—5000 lelkenkint lelkészi köröket létesítsenek, hanem 
minden lelkészi körnek lehetőleg külön temploma, illetve imaháza és gyülekezeti háza is legyen, 
miért is kéri, hogy ezt a zsinat az egyházépítés érdekében törvényben mondja ki. 

Az egyetemes közgyűlés az indítványt átteszi a zsinathoz. 

17. (Sz.) Olvastatik a tiszai egyházkerületnek a hatvan-gyöngyösi misszió gyöngyösi kör-
zetének hovatartozása tekintetében hozott abbeli határozata, hogy a közlekedési viszonyokra való 
tekintettel a gyöngyösi misszió további intézkedésig a hatvani missziói lelkész gondozására bízassék, 
fenntartva azon szabályrendeletileg részére biztosított jogát, hogy a közlekedési viszonyok válto-
zásának, vagy más körülményeknek mérlegelésével a gyöngyösi hívek gondozását az egri missziói 
kör hatáskörébe utalja. 

Az egyetemes közgyűlés ezt az elhatározást, tekintve, hogy azt a két egyházkerület 
közötti tárgyalások előzték meg, tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a gyöngyösi missziót 
további intézkedésig a hatvani misszió lelkésze gondozza. 

18. (Ko.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület felterjesztése az illeték-egyenérték szabá-
lyozása tárgyában : 

Az 1920. évi 34. t.-c. 121. szakasza az illeték-egyenérték kiszabásának alapjául az ingat-
lanok a 10 évi kivetési időszak első évet megelőző évi jövedelmét, illetve azok adói alapján kiszámí-
tott törvényszerinti legkisebb értékét jelöli meg azzal a megszorítással, hogy az ingatlanok jövedel-
meiben, illetve értékében később beálló értékcsökkenés figyelembe nem vehető. 

Az egyházkerületi közgyűlés felterjesztése utal azon körülményre, hogy az 1920—1930 
közötti időszakban, az inflációs időkben a pénzügyminiszter az illeték egyenértékét néha évenkint 
kétszer is emelte; viszont az 1930—1940 közötti időszakban, amikor a gazdasági viszonyok állandó 
romlása következtében úgy az ingatlanok értéke, mint azoknak hozama csökkent, az illeték egyen-
értékének az ingatlanok hozadékához mért leszállítása az előbb idézett törvényes rendelkezések 
értelmében megengedhető nem volt. 

Az egyetemes közgyűlés, bár elképzelhetőnek tartja, hogy a vonatkozó törvényes 
intézkedések megváltoztatása esetén az érdekelt egyházközségeknek egy olyan periódussal kell 
szfimolniok, amidőn az ingatlanok jövedelmezősége emelkedő tendenciát mutat, mégis 
helyesebbnek tartja, lia az illeték-egyenérték az ingatlanok mindenkori jövedelmezőségéhez 
és értékéhez simul : ezért az illeték egyenértéket szabályozó 1920. évi 34. t.-c.-nek ily érte-
lemben való megváltoztatása érdekében a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter útján a 
m. kir. pénzügyminisztert megkeresi. 

19. (Ivo.) Olvastatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése, melyben a kereseti adó 
kivetése körül fennálló alábbi visszásság megszüntetése tárgyában intézkedést kér. A kereseti adó vég-
rehajt si utasításának 16. §-a értelmében oly egyházközségekben, ahol a lelkész saját költségén 
alkalmaz segédlelkészt, adóügyi szempontból a lelkész kereseti adó alá eső járandóságaiból csak az 
esetben vonhatja le a segédlelkész alkalmazásával járó költségeket, lia a lelkésznek ebbeli minő-
ségében nincs fc Id vagy ház haszonélvezete ; tehát a lelkész ezen költségeket kereseti adó alá eső 
jövedelmeiből adóügyi szempontból csak az esetben vonhatja le, hogyha csak készpénzbeli illet-
ményei vannak. 

Az egyetemes közgyűlés figyelemmel arra, hogy a kereseti adó végrehajtási uta-
sítása a lelkészek egves kategóriájára kétségtelenül sérelmes intézkedést tartalmaz, a m. kir. 
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vallás- és közoktatásügyi miniszter útján megkeresi a m. kir. pénzügyminisztert, hogy ezen 
visszás helyzetnek megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni szíves-
kedjék. 

20. (Ko.) Olvastatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése a több egyházközségben az 
egyháztagokat terhelő kegyúri terhekkel és községi, illetve érdekeltségi iskolai adóval járó többszö-
rös kultúradóztatás megszüntetése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy ezen kérdés rendezése a zsinat 
hatáskörébe tartozik, az egyházkerület felterjesztését a szükséges intézkedések megtétele 
végett a zsinathoz átteszi. 

21. ÍZ.) Tárgyaltatik a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek az egyetemes felü-
gyelőhöz intézett 5309/1936. II. ü. o. számú leirata, amelyben intézkedést kér arra vonatkozóan, 
hogy az igazolt hadirokkantak elhalálozása esetén a lelkészi szolgálat díjmentesen végeztessék el. 
Közli a leirat, hogy a róm. katolikus püspöki konferencia akképen határozott, hogy az igazolt szegény-
sorsú hadirokkantak és hadiözvegyek ingyenes beszentelésben részesíttessenek és mindenütt, ahol 
a halottak síri kisérése szokásban van, e megszentelés is külön stóladíj nélkül megadassék nekik. A 
miniszter ezt a kérést azzal indokolja, hogy a hadirokkantak részére megállapított temetési segély 
oly törvényes járandóság, amelynek fölhasználásáról senkinek sem tartozik számot adni az, aki az 
eltemettetésről gondoskodik, így a sírhoz kisérés költségét sem köteles viselni. 

Az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy a temetési költségek megszabásának 
ioga elsősorban az egyházközségek hatáskörébe tartozik és ez idő szerint nincsen olyan jog-
szabály, amelynek alapján elrendelhetné, hogy igazolt hadirokkantak elhalálozása esetén 
a temetést végeztető hátramaradottak semmiféle díjat ne fizessenek. Egyházközségeink 
állandó gyakorlata szerint azonban igazoltan szegénysorsú hívek eltemetése ingyenesen 
szokott megtörténni. Ezért az egyetemes közgyűlésnek nincsen kétsége az iránt, hogy ez a 
kedvezmény a hadirokkantakra különös jóindulattal terjesztetik ki abban is, hogy a sír-
kíséret is ellenszolgáltatás nélkül megadatik nekik. Nagyobb nyomaték kedvéért azonban 
figyelmébe ajánlja az egyházközségeknek és a lelkészeknek a hadirokkantakkal szemben 
mindnyájunk által élénken érzett erkölcsi tartozásnak ezt a követelményét. 

22. (Z.) Tárgyaltatik a m. kir. belügyminiszternek a templomok tűzbiztonsága érdekében 
kiadott és előzetes hozzászólás végett az egyetemes felügyelőhöz megküldött 176.379/1935. VIII. a. 
számú következő rendelete : 

1. A templomajtókat kulccsal bezárni nem szabad akkor, amikor ott hívek tartózkodnak. 

2. A templomok befogadóképességének megállapítására föltétlenül szükség volna és olyan 
ünnepélyes alkalmakkor, amikor oda a megállapítottnál nagyobb számú gyülekezetet bocsájtanak 
be, föltétlenül gondoskodni kell arról, hogy minden kijáratnál legyen olyan egyházközségi meg-
bízott, aki szükség esetén az ajtó azonnali megnyitásáról, befelé nyíló ajtóknál a megnyitáshoz szük-
séges terület szabadon tartásáról gondoskodik és a hívők nyugodt eltávozásának biztosítására szük-
séges intézkedéseket megtenni alkalmas legyen. 

3. A 2. alatti esetben nem szabad a templomban mozgó üléseket, behordott padokat, 
székeket elhelyezni és még kevésbé szabad ilyenekkel vagy bármi mással a kijárat felé vezető utat 
eltorlaszolni. 

4. Olyan templomokban, amelyekben fűtés is van, az egyházi hatóság ügyeljen arra, hogy 
ezeket a fűtőberendezéseket a helyi tűzrendészeti hatóság útján évenként legalább egyszer tűz-
rendészeti szempontból fölülvizsgálják és a netán észlelt hiányok, vagy tűzveszélyes szabálytalan-
ságokat haladéktalanul rendbehozzák. 

5. A templomban vagy a toronyban avagy bárhol alkalmazott villamos berendezésnek a 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület által előírt szabványoknak megfelelőnek kell lennie. Ezt a 
körülményt évenként legalább egyszer szakértővel fölül kell vizsgáltatni és az erről szóló jegyző-
könyvet a tűzrendészeti hatóságnak, be kell mutatni. 

6. Gondoskodni kell arról, hogy a templom tornyába vezető följárat mindenkor zárva 
legyen és annak kulcsát megbízható embernél (egyházszolga stb.) tartsák. Idegenek csak az ő 
jelenlétében mehessenek föl és tartózkodhassanak a templom tornyában. 

7. A toronyban dohányozni, szabad tüzet (gyufa, gyertya, nyilt lámpa stb.) gyújtani nem 
szabad. A templomok tornyát portól, pókhalótól stb. meg kell tisztítani és ott évente legalább egy-
szer alapos takarítást kell végezni. 

8. Jövőben a templomokat csakis kifelé nyíló ajtókkal kell építeni. Addig is, amíg a templo-
mok ajtajának kifelé nyílóvá átalakítása elkészülhet, célszerű a templomon belül olyan szélfogó 
ajtókat alkalmazni kifelé nyíló berendezéssel, amelyek alkalmazása melleit a befelé nyíló külső 1 
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» » - » 7 . eredeti ajtók a 2. alatt említett esetben nyitva tarthatók legyenek úgy, hogy a közlekedés czcri 
a kifelé nyíló belső pótajtón át történhessék. 

Az egyetemes közgyűlés a rendeletet tudomásul veszi, de szűkségesnek tartja, 
hogy az annak 4. és 5. pontjában elrendelt szakértői fölülvizsgálat foganatosítására a meg-
felelő felülvizsgálati hatóságok hivatalból köteleztessenek és hogy a fölülvizsgálat ne az 
egyházközségek, hanem mindenkor a megfelelő fölülvizsgálati hatóságok terhére és költ-
ségére eszközöltessék. 

23. (Z.) Tárgyaltatik a dunántúli egyházkerület és a MELE közgyűlésének fölterjesztése, 
amelyek utalva arra, hogy a közigazgatási hatóságok képviselőtestületi, közbirtokossági, legeltetési, 
társulati stb. gyűléseket vasárnap reggelre tűznek ki, minek folytán a rendesen hosszabb ideig tartó 
gyűlésezések elvonják résztvevőiket az istentiszteletek látogatásától, kérik, hogy keresse meg az 
egyetemes közgyűlés a m. kir. kormányt, hogy tiltsa meg a közigazgatási hatóságoknak vasárnap 
délelőtt gyűlések tartását, továbbá feleknek a hivatalokba való idézését, illetve fogadását. Ezzel 
kapcsolatban panasz tárgyává tétetett, hogy számos helyen a leventék gyakorlatai is vasárnap 
délelőttönként tartatnak. 

Az egyetemes közgyűlés sajnálattal tapasztalja, hogy bár a m. kir. kormány 
a kiadott kormányrendeletek tanúsága szerint a vasárnapi munkaszünet teljessé tételének 
elvi alapján áll, mégis az egyházunk részéről a vasárnapi munkaszünet megtartása érdeké-
ben szívósan folytatott küzdelem mindeddig nem vezetett a kívánt eredményre. Ezért 
ismételten kéri a m. kir. kormányt, hogy a vasárnapi munkaszünet teljessé tételét minél 
nagyobb mértékben szíveskedjék megvalósítani. 

24. (Z.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület folyó évi közgyűlésének 50. jegyzőkönyvi 
pont alatt hozott határozata, amelyben fölterjesztést intéz az Úrvacsora szerzése emlékestéjének : 
nagycsütörtöknek általános ünneppé tétele céljából. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy nagycsütörtök ünnepét minden egyház-
községben úrvacsoraosztással egybekötött esti istentisztelettel kell megünnepelni. 

25. (Z.) Tárgyaltatik a Magyarhoni Evangélikus Lelkész Egyesület mult évi közgyűlésé-
nek javaslata, amely kéri az egyetemes közgyűlést, hogy nyomasson ki egységes családkönyvet. 

Az egyetemes közgyűlés kívánatosnak tartja, hogy a lelkészek minden egyház-
községben vezessenek családkönyvet. Az ezirányban való intézkedés megtételét a püspökök 
figyelmébe ajánlja. 

26. (Z.) Tárgyaltatik a református egyház egyetemes konventje 1936 május hó 6—7. 
napjain tartott ülésének 87. számú határozata, amely szerint a református, valamint az evangéliku-
sokkal közös országos jellegű egyesületek, szövetségek, testületek és körök pásztori felügyelet szem-
pontjából az egyes püspökök ellenőrzése alá beosztattak. Erről az egyetemes konvent egyházunkat 
tudomás és esetleg hasonló eljárás céljából értesíti. 

Ezzel kapcsolatban olvastatik a Bethánia-Egylet beadványa arról, hogy az Egylet kész-
séggel elfogadta a református egyetemes konvent olynemű felügyeletét, mely szerint az Egylet 
munkájának református ága fölé a református egyháznak egy püspöke pásztori felügyelőül jelöltetik 
ki. Az Egylet választmánya az egyetemes konvent elnökségétől nyert fölhatalmazás szerint meg is 
jelölte azt a püspököt, akinek pásztori felügyeletét kívánná. Amennyiben egyetemes egyházunk 
szintén kívánná az Egyesület evangélikus ágának pásztori felügyelet alá való helyezését, az Egylet 
készséggel veti alá magát ilynemű felügyeletnek. 

Az egyetemes közgyűlés a Bethánia-Egylet pásztori felügyeletére D. Kapi Béla 
dunántúli püspököt kéri föl. Egyben fölkéri az egyetemes felügyelőt, hogy azoknál az 
evangélikus, valamint reformátusokkal közös országos jellegű egyesületeknél, ahol ez még 
eddig nem történt meg, a pásztori felügyelet ellátása iránt a püspöki karral egyetértőleg 
oly módon intézkedjék, hogy a lehetőség szerint az illető egyesületekben vezető szerepet 
vivő püspökök egyike kéressék föl a pásztori felügyelet ellátására. 

27. (P.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerület folyó évi közgyűlésének 32. jegyzőkönyvi 
pont alatt hozott azon határozata ellen beadott fellebbezés, amelyben a pestmegyei közép egyház-
megye elnökségének megválasztása körül történt szabálytalanságokat orvosolta és az esperességi 
közgyűlés határozatának részbeni megváltoztatásával és részbeni megsemmisítésével a helytelenül 
megállapított választási eredményt helyesbítette. 

Tekintettel arra, hogy az E. A. 329. §-ának e. pontjából kétségtelenül kitűnik, hogy csak 
a felső egyházi tisztviselőkre megejtett szavazások érvényessége ellen beadott keresetek tartoznak 
az egyházi törvénykezési útra, — a jogügyi bizottság javaslata nyomán — 



21 

az egyetemes közgyűlés a kerületi közgyűlés határozatát helybenhagyja, m e r t g i y . g S . 
a jelen esetben nem egy egyházközség szavazatának érvényessége lett megtámadva, hanem 
a szavazás eredményének a közgyűlés által történt helytelen megállapítása és így a kerületi 
közgyűlés helyesen bírálta el ezen kérdést, mint közigazgatási kérdést és helyesen járt el, 
midőn a helytelenül megállapított szavazatok érvényessége tárgyában megfelelő határo-
zatot hozott és a szavazás eredményéhez képest Honéczy Pált jelentette ki újonnan meg-
választott esperesnek. Kimondja továbbá az egyetemes közgyűlés, hogy a kerületi köz-
gyűlés abban a tekintetben is helyesen járt el, hogy Bódi Pál szabálytalan beiktatását 
semmisnek jelentette ki. 

28. (Sz.) Beterjesztetik a Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet jelentése. 

A Magyarhoni Egyetemes Gusztáv Adolf Gyámintézet 76. évi rendes közgyűlését f. évi 
október hó 24-én Sopronban tartotta meg. 

A délutáni órákban a központi választmány ülésezett, az esti órákban pedig értékesen 
szép gyámintézeti ünnepély keretében megtartatott a közgyűlés Báró Feilitzseh Berthold világi 
és Ziermann Lajos egyházi elnök elnöklete alatt. A gyámintézeti közgyűlés melegen köszöntötte 
a közgyűlésen megjelent D. Kapi Béla dunántúli püspököt, Dr. Stange Károly göttingeni egyetemi 
tanárt, a Gyámintézet hivatalos munkásai között pedig örömmel és várakozó reménységgel üdvö-
zölte a Dunántúli Egyházkerületi Gyámintézet egy akarattal megválasztott új világi elnökét, Dr. 
Traeger Ernő miniszteri tanácsost, aki a közgyűlés keretében tartott előadásával bizonyságát adta 
annak, hogy lelke buzgóságát és szíve melegségét hozta a gyámintézeti munkába. 

A közgyűlés alkalmával örvendező szívvel és nagyrészt ajándékokkal köszöntötte a Gyám-
intézeiet D. Kapi Béla püspök, D. Dr. Stange Károly göttingeni tanár és apát, Dr Karner Károly 
a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem hittudományi karának dékánja, Scholtz Ödön dunántúli kerü-
leti gyámintézeti elnök, Danielisz Róbert a soproni felső egyházmegyei Gyámintézet egyházi elnöke, 
Prickler János a soproni egyházközség felügyelője, Hanzmann Károly a soproni helyi Gyámintézet 
egyházi elnöke, Turóczy Zoltán a győri belmisszió vezetője, D. Dr. Prőhle Károlvné a soproni Gyám-
intézet elnöke, Újhelyi Káímánné, a soproni Evangélikus Jótékony Nőegylet elnöke, Hollós 
Lujza a soproni leányegylet elnöke, özv. Dr. Lauringer Jánosné a kőszegi Evang. Nőegylet el-
nöke, az ágfalvai ifjúság, a theológiai fakultás ifjúsága, a soproni tanítóképző ifjúsága, a 
soproni liceum, a soproni leányiskolák evang. ifjúsága, a soproni polgári fiúiskola evang. ifjú-
sága, a soproni evang. népiskola növendékei. Előre elküldötték adományaikat : a körmendi 
egyházközség, a celldömölki és szombathelyi nőegylet, valamint a Gyámintézet hűséges párt-
fogóinak tekintélyes sora. 

Ziermann Lajos egyházi elnök megköszönte az üdvözléseket és adományokat, majd előter-
jesztette évi jelentését. 

A jelentés lelket emelő adatok felsorolásával rámutatott arra, hogy a Budapesten megala-
kított és megszervezett Gyámintézet áldott munkájához és életképességéhez mivel járult hozzá a 
Dunántúl és itt is különösen Sopron. Elénk rajzolódott Istenben boldogult Kolbenheyer Mór alakja, 
aki az agitátor lelkesedésével, az igazi pásztor hűségével s az igazi szervező talentum találékonysá-
gával a Gyámintézet hanyatlani kezdő ügyét új lendülettel döntő diadalra vitte. Boldogemlékezetű 
tanárok és általában a Gyámintézet férfimunkásai mellett emlékezetünkbe vésődött az ország egyik 
legrégibb Gyámintézeti Nőegyletének, a soproni Gyámintézeti Nőegyletnek hűséges munkál-
kodása, melynek segítő keze elért hazánk határain túl, idegen ország vergődő evangélikusaihoz is. 

Megemlékezett az elnöki jelentés azokról az egyházközségeinkről, amelyek a Gyámintézet 
munkájának megindulásakor csak reménytelen előőrsök voltak egyházunk földjén s amelyek ma 
már éppen a Gyámintézet segítsége folytán a tekintélyes egyházközségek sorába emelkedtek s amelyek 
a Gyámintézetnek is ezt prédikálják : . . .,,a mi ügyünk az Uré és a mi munkánk a mi Istenünké." 

A közgyűlés kegyelettel emlékezett meg a Gyámintézet halottairól, akik alázatos eszközök-
nek érezték és tudták magukat Isten kezében, másrészt pedig szeretetének ragaszkodásával köszön-
tötte a Gyámintézet kitüntetett munkásait, akiknek Isten kegyelme még időt adott a mindenekkel 
való jócselekvésre. 

Megállapította a közgyűlés, hogy a Gyámintézet bevétele a folyó évben összesen 16.118-83 
P volt. 

A Bognár alapítvány jövedelméből ezidén 531-59 P kerül kiosztásra, a központi gyűjtés 
eddigi összege pedig 359-16 P. 

A Gusztáv Adolf Egylet ez év folyamán 16.500 RM segélyt szavazott meg. Ebből azonban 
eddig csak 12.500 RM-t tudott átutaltatni. 

Németországban tanuló theológusainkat is tekintélyes összeggel támogatta. 

Ugyancsak hálára kötelezte theológusainkat a Martin Luther Bund is. 

Finnországból az egri templomépítésre 85-— P-t kaptunk. 
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A közgyűlés a nagy szeretetadományt, 1.971 75 P-L Henyének ítélte oda. Azonkívül négy 
kis szeretetadományt és 18 kisebb adományt osztott szét. 

A központi gyűjtés összegét Nagyveleg és Sajókaza között osztotta meg. 
A Bognár alapítvány jövedelmének tárgyalásánál elhatározta a közgyűlés, hogy az alapító-

levél intenciója szerint Tálosékat havi 25•— P segélyben részesíti tekintet nélkül arra, hogy az őket 
illető lakásrész ki van-e adva, vagy sem. 

Egyéb ajándékok kiosztására a központi elnökség kapott felhatalmazást. 
A múlt esztendő munkájáról és jubiláris közgyűlésünkről kiadott és német vendégeink 

látogatásáról is megemlékező Gyámintézeti Emlékfüzetünket magyar és német nyelven szétkíil-
döttük. A füzetet vetőmagnak szántuk, mely bizonyosan gazdag aratás reménységét kelti ott, ahol 
nem vetették meg a magot. 

A központi választmány javaslatára elhatározta a közgyűlés, hogy a jövőben a Gyáminté-
zet pénzének kezelésére csekkszámlát nyit a m. kir. postatakarékpénztárnál. 

A közgyűlés megköszönte a munkások szolgálatát, akik akár szóval, akár cselekedettel 
ezidén is előbbre vitték a Gyámintézet ügyét. 

Örömmel jegyezzük fel, hogy a gyámintézeti közgyűléssel kapcsolatosan lepleztük le a 
Kolbenheyer emléktáblát az egyik soproni paróchia falán, amely alkalommal az emlékbeszédet a 
dunántúli püspök, 1). Kapi Béla tartotta. 

A közgyűlés utáni nap a közgyűlési tagok egy része kiszállt a szomszédos gyülekezetekbe, 
Markára, Ágfalvára, Sopronbánfalvára és Balfra, ahol gyülekezeteink szeretetébe ajánlották a Gvám-
intézet ügyét. 

A közgyűlés egyéb határozatairól részletesen tájékoztat majd minden egyház tagot a köz-
gyűlés jegyzőkönyve, amely ismét gyámintézeti lap alakjában jelenik meg. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a Gyámintézet jóltevőinek, 
főkép a Gusztáv Adolf Egyletnek köszönetet mond, üdvözli Dr. Traeger Ernőt mint új 
egyházkerületi gyámintézeti elnököt, néh. Kolbenheyer Mór soproni lelkész emlékét jegyző-
könyvileg megörökíti és a Gyámintézet ügyét minden egyházi közület, intézmény és a 
hívek áldozatos pártfogásába ajánlja. 

2Í). (Sz.) Beterjesztetik az Országos Luther Szövetség 1935/36. közigazgatási évi jelentése. 

A Szövetség szervező és szervezkedő munkája az elmúlt közigazgatási évben is örvendetesen 
haladt előre. Ennek gyorsabb ütemű fejlődését várjuk a jövő évben, tekintettel arra, hogy a szervező 
munka egyik legnagyobb akadályát a leromlott gazdasági viszonyokhoz mérten túlmagasnak bizonyult 
évi tagdíj mérséklésével, illetve az alapszabályok idevágó rendelkezéseinek megfelelő módosításával 
sikerült elhárítani. 

A szervező munka mellett az Országos Luther Szövetség tevékenységének kiemelkedőbb 
mozzanatai közül megemlítem, hogy, amint az elmúlt évben is, kiadta a hivatalos lapjaként meg-
jelenő Evangélikus Élet-et, amelynek tekintélyes deficitjét csökkenteni sikerült ; az evangélikus 
öntudat emelését ez évben is Evangélikus Napok rendezésével igyekezett a Szövetség előmozdítani ; 
megalakította a Szövetség az evangélikus sajtóvédelmi szervet országos egyházvédelmi szakosztálya 
keretében s ennek jövőbeli hatásos működését személyi kataszter felfektetésével biztosította ; 
Házassági Kátét adott ki a reverzális elleni küzdelem támogatás'.ra és azt kétezer pédányban bocsá-
totta az egyházi közegek rendelkezésére ; a gyenesdiási lelkészüdülő számára tekintélyes összegű 
támogatást eszközölt ki a m. kir. miniszterelnöktől ; a budapesti Egyetemi Luther Szövetséget 
többízben pénzbeli támogatásban részesítette. 

Evangélikus társadalmunknak élő és átfogó szervezete, a Luther Szövetség nevében a 
jövőben is kérjük Egyházegyetemünk hathatós erkölcsi és anyagi támogatását. 

Egyben bemutatja az egyetemes főjegyző a Luther Szövetségnek alapszabályainak módosítása 
iránti kérelmét s a módosítást indokoltnak látván, azt jóváhagyásra ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az alapszabály-módosításhoz 
hozzájárul, tekintettel azonban arra, hogy az nincs megfelelő formában felterjesztve, fel-
hatalmazza az egyetemes közgyűlés elnökségét, hogy az alapszabályokra azok megfelelő 
alakban történendő felterjesztése esetén a jóváhagyási záradékot reávezettethesse és a 
szükséges további intézkedéseket megtehesse. 

30. (Sz.) Beterjesztetik a Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesület elnökének jelentése : 

A Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesület az ország területén 52 lelkészi értekezletet 
tartott, melyek elsősorban olyan közegyházi érdekű kérdésekkel foglalkoztak, melyeket az elnökség 
tárgyalásra kijelölt. Ilyenek voltak : a lelkészi becsületszék, a család pásztorolása, a konfirmálás 
kérdései, a temetési agenda és a vallástanítás anyagának revíziója. Ezekben a kérdésekben a lelkész-
egyesület megállapította a lelkészi kar egészének véleményét és az így összegyűlt anyagot az illetékes 
fórumokhoz felhasználás végett beterjesztette. Különösen nagy segítséget jelent a vallástanítási 
reform kérdésében begyült anyag. 
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Foglalkozik minden hivatása körébe eső kérdéssel. 30«3#. 
Külön kiemeli, hogy az 1937. évben a finn és észt evangélikus lelkészekkel együttes kon-

ferenciát fog tartani Budapesten. 
Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

31. (Sz.) Az Evangél ikus Papnék Országos Szövetsége 1936. évi munká já ró l az a lábbiakban 
számol be : 

A Szövetség, mely ez évben már 10 esztendő óta végzi áldásos munkáját, a folyó évben is 
az előző évek programmjának keretében folytatja működését. Az egyházmegyei és egyházkerületi 
közgyűlésekkel kapcsolatosan tartott összejövetelek egyrészről ápolták egymás között a testvéri 
összetartozandóság érzetét, másrészről felolvasások és előadások keretében foglalkoztak mindama 
kérdésekkel, amelyeknek közegyházunk javára történő megoldásában az evangélikus papné sikeres 
és tevékeny részt vehet. így megvitatásra került az a fontos kötelesség, amely a papnéra az ifjúsági 
munka keretében, a lutheránus akció szolgálatában és általában azon a fontos munkamezőn vár, 
ahol a papné értékes segítője lehet a lelkész egyre nehezebbé váló pásztori munkájának. 

A Szövetség munkája azonban — miként a múltban, úgy az 1936. évben sem maradt a 
puszta elmélet terén, hanem kivette részét a könyörülő szeretet szolgálatából is. Ennek a munkának 
az eredménye az az 1000 P, amit ez évben a megélhetés gondjaival birkózó lelkészözvegyek és lelkész-
árvák között szétosztott. 

A Szövetség eredményes tevékenysége hűséges támogatást nyert az egyház vezetősége 
és a papné egyre fontosabbá váló hivatását megértő lelkészek részéről, akiknek a Szövetség ezúttal 
is hálás köszönetét nyilvánítja s támogatásukat a jövőre is kéri. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a Szövetség 10 éves fenn-
állásához áldáskívánatait fejezi ki és a Szövetségre az Isten áldását kéri. 

32. (Sz.) Bemuta tás ra kerülnek az Evangél ikus Papnék Országos Szövetségének alapszabályai, 
amelyeknek jóváhagyásá t és a m. kir. belügyminiszterhez jóváhagyás véget t való fel ter jesztését kéri. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott alapszabályokat jóváhagyja, jóváhagyás1 

záradékkal ellátni rendeli és a Szövetség által benyújtott kérvényt és mellékleteit a m. kir. 
belügyminiszterhez felterjeszti. 

33. (Sz.) Az egyetemes főjegyző b e m u t a t j a az egyetemes egyház népmozgalmi statisz-
t ikájáról szóló k imuta tás t . 

Az egyetemes közgyűlés a kimutatásnak a jegyzőkönyv függelékében való ki-
nyomatását határozza el. 

34. (Sz.) Tárgyal ta t ik az egyetemes tisztviselői kar, törvényszék és bizot tságok kiegé-
szítése, illetve választása, minek kapcsán az egyetemes főjegyző bejelenti , hogy Kardos Gyula egy-
há zi aljegyzői tisztségéről, Tóth József egyházi aljegyző úgy ezen, mint az egyetemes egyháznál viselt 
összes tisztségeiről, hasonlóképpen Dr. Félix Antal a jog- és a lko tmányügyi bizottsági tagságáról 
lemondott . Bejelenti továbbá az egyetemes főjegyző, hogy a re formátus egyetemes konven t közli a 
közös protestáns bizottságba beválasztot t re formátus tagok névsorát . 

A választásokat az egyetemes közgyűlés a következőképpen ejti meg : 

1. egyetemes egyházi aljegyzőnek 1941-ig szóló időtartamra megválasztja Pass 
László és Magyar Géza lelkészeket ; 

2. az egyetemes törvényszékbe a nyugalomba vonult Wenk Károly helyére az 1941-ig 
szóló időre Kardos Gyulát ; 

3. a tanügyi bizottságba tagokul Dr. Domanovszky Sándor, Kardos Gyula, 
Dr. Bruckner Győző, Dr. Beyer Ede, Reif Pál, Dr. Gaudy László, Hanzmann Károly, Kiss 
Sándor, Kemény Péter , Zongor Béla, Dr. Fe lkav Ferenc, Dr. Jánossy Is tván, Bar tos Pál, 
Somogyi Béla, Mendelényi János, Weiszer Gyula, Molitor Gusztáv, Bérezés Lajos, Dr. 
Zimmermann Ágoston és Rozsondai Károlyt , továbbá tiszteletbeli tagokul Dr. Szigethy Lajos t 
és D. Dr. Schneller I s tván t ; 

4. a vallástanítási bizottság elnökévé Dr. Gaudy Lászlót, tagjaiul az eddigi tagokat 
és Dr. Csengődy Lajost ; 

5. az ifjúsági belmissziói bizottságba az eddigi tagokat ; 

6. a theológiai bizottságba rendes tagokul Dr. Gaudy László, Dr. Sólyom Jenő, 
Mihalovics Samu, Zongor Béla, Ziermann Lajos és Dr. Dómján Eleket, póttagokul I). Dr. 
Schneller István, Podhradszky János, Turóczy Zoltán és Keken Andrást ; 



24 

34-36. 7. a lelkészképesítő bizottság egyházkerületi osztályaiba az eddigi tagokat ; 
8. az alkotmány- és jogügyi bizottságba a lemondott Dr. Félix Antal kivéte-

lével az eddigi tagokat ; 

9. a pénzügyi bizottságba és az egyetemes számvevőszékbe az elhúnyt Földváry 
Elemér kivételével, az utóbbiba ezen felül még a lemondott Tóth József kivételével az eddigi 
tagokat ; 

10. az egyetemes számvizsgáló bizottságba a lemondott Tóth József kivételével, 
a Hunfalvy alapítványi bizottságba az elhúnyt Dr. Haberern Jonathán Pál kivételével 
s a Hrabovszky alapítványi bizottságba az eddigi tagokat ; 

11. az egyetemes nyugdíjintézeti bizottságba, levéltári és könyvtári bizottságba, 
a Luther Otthon szemináriumi bizottságba, a lelkészsegélyezési-alap bizottságba, a deák-
segélyezési bizottságba, az adóalapi bizottságba, a nyugdíj- államsegélyügyi bizottságba, 
a liturgiái bizottságba, a Lutheránus Világgyűlés magyar külön-bizottságába, végül a katonai 
egyházközségek szervezésével kapcsolatos kérdések tárgyalására alakított közös bizott-
ságba az eddigi tagokat ; 

12. az egyetemes énekügyi bizottságba az eddigi tagokon kívül Linder László, 
Dr. Scholtz Oszkár és Schulek Tibort ; 

13. a Theológusok Otthonának helyi bizottságába az eddigi tagokon kívül Dr. 
Jánossy Lajos és Vándor Zsigmondot. 

Az újonnan megválasztott aljegyzők, Pass László és Magyar Géza az aljegyzői, 
az újonnan megválasztott törvényszéki bíró, Kardos Gyula pedig a bírói esküt az egyetemes 
közgyűlés színe előtt azonnal letették. 

35 . (Z.) Az egyetemes liturgiái bizottság beterjeszti f. évi október hó 26-án tartott ülésének 
jegyzőkönyvét. 

E szerint a bizottság múlt évi felkérésére a püspöki kar f. évi június hó 6-án tartott ülésén 
foglalkozott a magyar nyelvű egyházközségekbe egyetemlegesen bevezetendő, egységes liturgia kérdé-
sével. Az alapul szolgáló Raffay-féle, eddig is használatban lévő tervezeten kisebb simításokat vég-
zett, a még eddig fel nem dolgozott istentiszteleti alkalmakra is megállapította a megfelelő liturgi-
kus formát. Ugy határozott, hogy az így megállapított, egységes liturgiái rendnek a négy egyház-
kerület egyházközségeibe a magyar nyelvű istentiszteletek számára való kötelező bevezetését rendelte 
el f. évi ádvent első vasárnapjától kezdve, amit tudomásulvétel végett az egyetemes közgyűlésnek 
bejelent. 

A püspöki kar az istentiszteleti rend nyomdatechnikai elintézésére D. D. Raffay Sándor 
és D. Kovács Sándor püspököket kérte fel. Ugy rendelkezett, hogy a liturgikus rend szükséges pél-
dányszámait a nyomda a püspöki hivatalokhoz küldje, hogy azokat az egyes egyházközségek és lel-
készek onnan idejében megkaphassák. 

Felhívta ezzel kapcsolatban a bizottság azokat az egyházközségeket, amelyekben az isten-
tiszteletek nem magyar nyelven és nem liturgikusán végeztetnek, hogy ennek a most egyetemlege-
sen bevezetett mintának felhasználásával igyekezzenek gazdagítani az egyházközségükben meglevő 
istentiszteleti rendet. Felkérte végül Donner Frigyes bizottsági tagot, hogy a német nyelvű egyház-
községekbe való bevezetés céljára fordítsa le német nyelvre a magyar liturgikus rend lelkészi részét 
s a kérdésben érdekelt lelkészek bevonásával az istentiszteleti rend gyülekezeti részébe válogassa ki a 
megfelelő énekeket s az így elkészült tervezetet mutassa be minél előbb a püspöki karnak. 

Az egyetemes közgyűlés a püspöki kar, illetve a liturgiái bizottság intézkedéseit 
jóváhagyólag veszi tudomásul. 

Egyben kimondja az egyetemes közgyűlés, hogy azok a magyar nyelvű egyház-
községek, amelyek az új istentiszteleti rendnél gazdagabb liturgiát használnak, azt püspöki 
engedéllyel megtarthatják. 

3G. (Z.) Az egyetemes énekügyi bizottság bejelenti, hogy egyházi és kultúrális szempontból 
kívánatosnak tartja az ú. n. Luther-énekek megismertetését, elbírálását és bevezetését. Az egyetemes 
egyháztól fedezetet kér azoknak sokszorosítására és megbízza az elnököt, hogy egyházunk zenei és 
liturgiái szakértőinek azokat szétküldje és véleményüket bekérje. A Luther-énekek összeállítására 
és a sokszorosításukról való gondoskodásra felkéri Kapi-Králik Jenő bizottsági tagot. 

Megállapította a bizottság a Tranoscius-dallamok országos gyűjtése megindításának fontos-
ságát és szükségesnek tartja az erre vonatkozó adatgyűjtést. Megbízta elnökét, hogy szakértők 
bevonásával állítsa össze az adatgyűjtő ívet. Az adatgyűjtésnek nemcsak egyház-zenei, hanem 
folklorisztikus szempontból is jelentősége van. Ezen cél elérésére szükségesnek tartja a bizottság 
a meglevő koráikönyvek, énekeskönyvek, melodiaturák stb. összegyűjtését és esetleg az egyetemes 
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könyvtárban való elhelyezését. Az ehhez szükséges anyagi eszközöket az egyetemes egyháznak 3 6 - 3 9 . 
kellene utalványoznia. 

Végül kéri a bizottság az egyetemes közgyűlést, hogy az egyetemes énekügyi bizottságba 
válassza be tagokul Linder Lászlót, Dr. Scholtz Oszkárt és Schulek Tibort. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentéseket tudomásul veszi. Felkéri az egyetemes 
felügyelőt, hogy a Luther-énekek sokszorosítására, illetve a Tranoscius-dallamok össze-
gyűjtésére szükséges költségekre a lehetőség szerint anyagi fedezetet keresni szíveskedjék. 

37. (Z.) D. Kapi Béla püspök bejelenti, hogy a püspöki kar folytatta a hitvallási iratok 
magyar kiadásának előkészítő munkálatait, az egyes hitvallási iratok lefordítására egyeseket felkért 
s egyszersmind gondoskodott a hitvallási iratok gyűjteményét bevezető tanulmányok és az egyes 
hitvallási iratokat méltató történeti és theológiai tanulmányok megiratásáról. Mivel a gyűjtemény 
megszerzését egyházközségeinkre és tanintézeteinkre kötelezővé kell tenni, viszont a gyűjtemény 
beszerzési ára előreláthatólag nem lehet kicsi ö szeg, a püspöki kar tagjai intézkedtek saját egyház-
kerületükben, hogy az egyházközségek a mű anyagi fedezetéről gondoskodjanak. 

Tudomásul szolgál. 

38. (Z.) A theológiai bizottság bemutatja Dr. Báró Podmaniczky Pál prodékánnak a 
theológiai fakultás működésére vonatkozó tájékoztató ismertetését. 

Az egyetemes közgyűlés a tájékoztató ismertetést köszönettel véve tudomásul, 
azzal kapcsolatban a theológiai bizottság javaslatainak elfogadásával a következő hatá-
rozatokat hozza : 

1. Örömmel veszi tudomásul, hogy a Kormányzó Úr Ő Főméltósága a D. Payr 
Sándor nyugalombavonulása óta szüneteltetett, de most restituált egyetemes egyház-
történeti tanszékre egyetemi rendkívüli tanári minőségben Dr. theol. Wiczián Dezső egyetemi 
magántanárt kinevezte. Dr. Wiczián Dezső működésére az Isten gazdag áldását kéri. 

2. Köszönetet mond Dr. Mansfeld Géza, Dr. Kelényi Károly, Dr. Scipiades Elemér, 
Dr. Kérészy Zoltán és Dr. Halassy-Nagy József pécsi tudományegyetemi tanároknak, 
hogy tudományszakuk köréből a hittudományi kar hallgatói részére az elmult tanévben 
összefoglaló előadásokat voltak szívesek tartani. 

3. Tudomásul veszi, hogy a hittudományi karnak az 1935/36. tanév elején történt 
beiratkozások eredményeként 123 hallgatója volt. Ezek közül elsőéves volt 38. Studiumait 
19 végezte el és részint egyházi szolgálatba lépett, részint külföldre ment theológiai stúdi-
umainak folytatására. 

4. Őszinte hálával tekint D. Kovács Sándor, a dunáninneni egyházkerület püspöké-
nek az egyetemi tanári minőségben történt nyugalombavonulásával lezáródott, áldással 
teljes és a lelkésznemzedékek egész sorát az Úr szolgálatába vezetett tanári működésére, 
egyben nagy örömmel és hálával veszi tudomásul, hogy D. Kovács Sándor püspök a hit-
tudományi kar munkájában mint előadó tanár továbbra is részt kíván venni. 

5. Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a szegénysorsú hittudománykari hall-
gatókat áldozatkészségükkel támogatták, így nevezetesen Sopron szab. kir. városnak és a 
prodékáni jelentésben megemlített egyéb testületeknek. 

6. Kívánatosnak és sürgősen szükségesnek tekinti a hittudományi kar épületének 
befejezését, arra való tekintettel, hogy a hittudományi kar istentiszteleti életének szín-
helyéül szolgáló kápolna, illetve díszterem nélkül a kar nem valósíthatja meg a maga tel-
jességében a lelkészképzésnek egyházi és nemzeti szempontból egyaránt fontos gyakor-
lati célkitűzéseit. 

7. Köszönetét fejezi ki Dr. Báró Podmaniczky Pál lelépő dékánnak a hittudományi 
kar érdekében kifejtett buzgó és eredményes működéséért és üdvözli Lie. theol. Dr. Karner 
Károly új dékánt hivatalbalépése alkalmából és működésére az Isten gazdag áldását kéri. 

39. (Z.) A Theológusok Otthona helyi bizottságának jelentése, illetve előterjesztése alapján 
az egyetemes közgyűlés : 

1. Tudomásul veszi a Theológusok Otthona felügyelő tanárának az Otthon működé-
sérőlszóló jelentését s neki az intézet körül k ;fejtett eredményes munkájáért köszönetet mond. 

2. Tudomásul veszi, hogy a Theológusok Otthonának pénztára átvizsgáltatott 
és rendben találtatott, miért is a pénztárosoknak a szokásos fenntartásokkal a felment-
vényt megadja és Mühl Nándor és Wojtech Vilmos pénztárosoknak hűségesen végzett 
munkájukért, valamint Hanzmann Károly egyházkerületi főszámvevőnek a számadások 
ellenőrzéséért és felülvizsgálásáért hálás köszönetet mond. 
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3. Tudomásul veszi, hogy a Theológusok Otthonának 1936—37. tanévTi költség-
vetése úgy állapíttatott meg, hogy 33.000 P bevétellel szemben 33.000 P kiadás van elő-
irányozva s ennek alapján a költségvetést jóváhagyja. 

4. A bennlakók hátralékaival kapcsolatban felhívja a Theológusok Otthonának 
helyi bizottságát, hogy gondoskodjék a hátralékok behajtásáról és a jövőben arról, hogy 
a tartásdíjak idejében befizettessenek. 

5. Örömét fejezi ki, hogy a Theológusok Otthonával kapcsolatban lehetővé vált 
a német és tót nyelvkurzusok megszervezése és ezzel - kapcsolatban köszönetét fejezi ki 
a m. kir. kormánynak és I). Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőnek. A nyelv-
kurzusok vezetésével megbízott Budaker Oszkár lelkész, illetve Palkovics István segéd-
lelkész működésére a jó Isten áldását kéri. 

6. Örömét fejezi ki, hogy a gyenesdiási lelkészüdülő Kapernaum az egyetemes 
közgyűlés mult évi határozata értelmében kibővíttetett és hogy azt D. Kapi Béla püspök 
1936 július hó 5-én felavatta. Az avatásért D. Kapi Béla püspöknek hálás köszönetet mond. 

7. Örömmel veszi tudomásul a Theológusok Otthona részére befolyt adományokat 
és a szupplikáció eredményét. Az adakozóknak köszönetet moud, a szuppiikációt pedig 
továbbra is ajánlja az egyes egyházközségek támogató szeretetébe. 

40. (Z.) Tárgyaltatik a mult évi jegyzőkönyv 50. számú határozata kapcsán a hittudományi 
kar előterjesztése a lelkészjelölteket minősítő bizottság megalakítása és az ezzel kapcsolatos intéz-
kedések tárgyában. Eszerint a hittudományi kar a lelkészjelölteket minősítő bizottság ügyrendjét 
kidolgozta, de ennek kapcsán arra a belátásra jutott, hogy ha a bizottság a tervezet elgondolása 
szerinti alakjában és működési eszközeivel hozhat is a jelenlegi helyzettel szemben bizonyos javulást, 
a kitűzött célt mégis csak nagyon tökéletlenül érheti el s működési módja nehézkesnek, költségesnek 
és nem egy pontban keresztülvihetetlennek mutatkozik. Ezért a tervezet belső célkitűzése és összes 
életrevaló rendelkezései sokkal megfelelőbb módon egész lelkészképzésünk jól átgondolt, időszerű 
reformprogrammjába volnának belefoglalandók. A reform kereteit egyrészt az egyházi szolgálatra 
készülő összes hallgatókra nézve a kibővítendő Theológusok Otthonában való bennlakás kötelezővé 
tétele, másrészt a köteles tanulmányi időnek két félévvel való kibővítése adná meg. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy a lelkészjelölteket minősítő bizottság 
ügyrendjének tervezete elkészült. Felkéri a püspöki kart ezen tervezet átvizsgálására, 
illetve szükség esetén módosítására. Felhatalmazza a lelkészjelölteket minősítő bizottságot, 
hogy a véglegesen megállapított ügyrendnek az 1937/38. tanévtől kezdve szerezzen érvényt. 

Az egyetemes közgyűlés a maga részéről is sürgősen szükségesnek tartja a lelkész-
képzés átfogó, organikus reformját és áthatva annak egyházunk egész jövendőjére kiható 
fontosságától, felkéri a hittudományi kart, hogy az elméleti tudományos és gyakorlati 
lelkészképzésnek egyrészt a hittudományi karban, másrészt a Theológusok Otthonában vég-
zendő egész munkájára, ennek menetére és időtartamára, az egész tanulmányi, vizsgálati 
és fegyelmi rendre kiterjedő, egyházunk szellemének, nemkülönben a jelenkor és a jövendő 
szükségleteinek megfelelő, egységes szempontoktól vezérelt részletes szabályzat-tervezetet 
dolgozzon ki és terjessze be azt további intézkedés végett minél előbb az elnökséghez. Egy-
ben megbízza a Theológusok Otthonának helyi bizottságát, hogy dolgozzon ki részletes 
javaslatot oly irányban, hogy lehetővé váljék a lelkészi szolgálatra készülő összes ifjak-
nak a Theológusok Otthonában való bennlakása. 

41. (Z.) A mult évi közgyűlés 48. számú határozata kapcsán tárgyaltatik a lelkésztanítói 
képesítés, illetve a lelkésztanítói intézmény meghonosításának kérdése. 

Mivel D. Geduly Henrik tiszakerületi püspök a mult évi közgyűlés által határozati erőre 
emelt azon javaslatát, hogy e tárgyban a zsinat alkosson külön törvénycikket, időközben vissza-
vonta, azért az egyetemes felügyelő megbízta a tanügyi bizottság elnökét, hogy a lelkésztanítóság 
kérdésének megoldása tárgyában a soproni tanítóképzőintézetnek és a hittudományi karnak a mult 
évi közgyűlés elé terjesztett javaslata alapján folytasson tárgyalást a tanügyi kormánnyal. A tan-
ügyi bizottság elnökének az ezen megbízatáshoz képest a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
illetékes tényezőivel folytatott tárgyalása eredménye szerint bízvást remélhető ezen kérdésnek teljesen 
megfelelő és minden jogos igényt kielégítő megoldása. 

A minisztérium álláspontja ebben a kérdésben a következő : 

1. Kívánatosnak tartja a minisztérium, hogy a lelkésztanítóképzés ne haladja meg a tény-
leges szükségleteket kielégítő kereteket és ezért a tanítói oklevél megszerzése ne legyen kötelező 
az összes végzett theológusokra. 
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2. Hozzájárul a minisztérium ahhoz, hogy a végzett theológusok a test- és élettanból, 
a nevelés-, anítás- és módszertanból, a gazdaságtanból, rajzból, énekből és zenéből, a kézimunkából 
az iskolaév elején sikerrel letett különbözeti vizsgálat alapján az intézet V. osztályába rendes tanulókul 
fölvétessenek s az osztály sikeres elvégzése u án tanítóképesítő vizsgálatra állhassanak, amely alka-
lommal írásbeli vizsgálatot csak a neveléstudományi-tárgyak köréből kell tenniök, szóbeli vizsgálatuk 
pedig a következő tárgyakat foglalja magában : neveléstudományi tárgyak, magyar nyelvtan, 
alkotmánytan, Magyarország földrajza és gyakorlati tanítás. A sikeres képesítőt tett jelöltek tanítói 
oklevelében az osztályzatok az eddig kialakult gyakorlat szerint állapítandók meg, illetőleg veze-
tendők be. 

Kívánatosnak tartja a minisztérium, hogy a lelkésztanítójelöltek a hit- és erkölcstan, a 
magyar irodalom, a német nyelv és a mennyiségtan heti két-két órája helyett heti két-két órában 
rajzot, ének-zenét, magyar földrajzot tanuljanak és heti két órában azokból a népiskolai tárgyakból 
gyakorolják a tanítást, amely tárgyak az V. osztály gyakorlati kiképzési óráin már nem fordulnak elő. 

Ennek a tervnek a megvalósítása a tanári testület elfoglaltságát heti nyolc órával terhelné. 
Amennyiben azonban akár anyagi okok, akár a tanári testület jelenlegi hiányos összetétele ezt a 
megvalósítást akadályozná, a terv olyan módon is megvalósítható, hogy Magyarország földrajzát 
a lelkésztanítójelöltek a III. osztály tanulóival, a rajzot és az ének-zenét a IV. osztály tanulóival 
együtt tanulnák és heti két órában résztvennének a IV. osztály tanulóinak gyakorlati képzésében. 
Ennek a megoldásnak órarendi nehézségei nem leküzdhetetlenek. Az intézeti órarend összeállításakor 
a III. osztály földrajzi, a IV. osztály rajzi, ének-zenei és gyakorlati kiképzési óráit olyan napokra 
kell helyezni, amikor az V. osztálynak hit- és erkölcstanból, magyar irodalomból, német nyelvből 
és mennyiségtanból vannak órái. 

3. Az ilyen módon megszerzett lelkésztanítói oklevélnek értékét nem kívánja a minisz-
térium semminemű záradékolással korlátozni, de csak olyan föltétel mellett nem, hogy a lelkész-
tanítóképzés nem lesz tömeges s megmarad a tényleges szükséglet korlátai között. 

Az egyetemes közgyűlés megnyugvással és örömmel veszi tudomásul, hogy a lel-
kész anítóképzés kérdésének megoldására a minisztérium jóindulatú és a kérdés helyes 
megoldását a legtakarékorabb keretek közé egyszerűsítő állásfoglalása következtében sike-
rült olyan módot találni, amely az adott viszonyok között a lehetőségig minden szem-
pontot és érdeket kielégít és amely majdnem teljesen azonos a soproni tanítóképzőintézet 
ezen kérdésben előterjesztett és a hittudományi kar által is a leghelyesebbnek talált javas-
latával. 

Áthatva attól a gondolattól, hogy az olyan egyházközségekben, amelyeknek lélek-
száma kevés és ennélfogva anyagi ereje is annyira csekély, hogy lelkészt is, meg tanítót is 
eltartani képtelenek, a lelkészi és tanítói munkakör ellátása csak úgy biztosítható, ha mind 
a két munkakört mindkettőnek ellátására egyaránt képesített, egyazon személy tölti be 
és megismételve az 1934. évi közgyűlés 52. sz. határozatában elfoglalt azon álláspontját, 
amely szerint a lelkésztanítói állásoknak a törpeiskolákkal bíró egyházközségekben fontos 
rendeltetésére való tekintettel kívánatosnak tartja, hogy a végzett theológusok közül többen 
tanítói oklevéllel is bírjanak, kimondja, hogy a lelkésztanítók kiképzését a soproni és mis-
kolci tanítóképzőintézetekben már az 1937—38. iskolai évtől kezdve a minisztérium állás-
pontjának megfelelő keretek és lehe'őségek szerint meg kell kezdeni. 

Fölhívja az egyetemes közgyűlés a végzett theológusokat, hogy a tanítói, sőt 
a kántori képesítést a lehetőség szerint igyekezzenek megszerezni, de egyúttal kijelenti, 
hogy a lelkésztanítóképzés útján minősített lelkésztarrítók rendszerint csak lelkésztanítói 
állásra fognak alkalmaztatni s ezért a tanítóképzés csak a valódi szükséglet számáig terjed-
het. Amennyiben netalán nagyobbarányú lenne a jelentkezés, a lelkésztanítójelöltek csak 
gondos kiválasztással nyerhetnek fölvételt a tanítóképzőintézetbe. 

Kimondja az egyetemes közgyűlés, hogy a lelkésztanítójelöltek a különbözeti vizs-
gálatért a mindenkori díj felét fizetik, a tanítóképesítő vizsgálatért pedig azon díjakat tar-
toznak fizetni, amiket a mindenkori rendeletek a tanítóképzőintézetek rendes tanulói szá-
mára is megállapítanak. 

Elhatározza az egyetemes közgyűlés a Lelkészképesítő Szabályzat 13. §. b) pont-
jának olyan módosítását, hogy a lelkésztanítójelöltek egyévi tanítóképzőintézeti tanul-
mányi ideje beszámítandó a kötelező lelkészképesítő vizsgálat első részének idejébe. 

Fölterjesztést intéz az egyetemes közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez, hogy a tanítóképesítésnek a jelzett módon való megszerzését átmenetileg, de legfeljebb 
1942. évi szeptember hó l- ig a már tényleg működő lelkészek és segédlelkészek részére is 
engedélyezze, amennyiben azok tényleges népiskolai tanítói működést igazolnak. 

Végül fölkéri az egyetemes felügyelőt, hogy a kettős állást betöltő lelkésztanítók 
helyi javadalmának, illetve államsegélyének és családi pótlékának mikénti megállapítása 
tárgyában indítson tárgyalást a tanügyi kormánnyal. 
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-1-2-44. 42. (Z.) Tárgyaltatik 1). Dr. Pröhle Károly egyetemi theol. tanár emlékirata, amelyben 
utalással arra, hogy egyházunknak a mai kor szellemi válságában szükséges magáraeszmélése meg-
követeli, hogy ev. iskoláink ismét mindinkább anyaszentegyházunk eleven életszerveivé váljanak, ebből 
az érdekből szükségesnek tartja középiskolai tanárainknak az egyházunk szellemében való nevelését, 
hogy azok valóban egyházunk szellemében tölthessék be nagy felelősséggel járó hivatásukat. Az új 
középiskolai törvény a hazafias és valláserkölcsi nevelés nyomatékos hangsúlyozásával, de különösen 
a tanügyi kormány azon rendelkezéseivel, amelyek az iskolafönntartó autonómiáknak az eddigi-
nél több lehetőséget biztosítanak a törvény keretein belül jellegzetes sajátosságaik érvényesítésére, 
egyenesen fölhívja egyházunkat, hogy gondoskodjék középiskolai tanárainknak egyházunk szellemében 
való neveléséről. Mivel az evangélikus tanárképzés nem oldható meg sem egyetemeink valamelyikével 
kapcsolatban állandó jellegű ev. tanárképző intézet létesítésével, mert nincsen mód a tanári pályára 
készülő összes ev. ifjaknak egy egyetem székhelyén való összegyűjtésére, sem azzal, hogy mind a négy 
egyetemünkkel kapcsolatban létesíttessék ev. tanárképzőintézet, azért az ev. tanárképzés kérdésé-
nek az egyetlen lehetséges, de sürgősen követelt megoldása csak az lehet, hogy egyházunk rendezzen 
az ev. tanárjelöltekés tanárok számára szünidei tanfolyamokat, amelyeknek munkatervében — bár sűrí-
tett alakban — helyet talál mindaz, ami az ev. tanárképzés szempontjából elengedhetetlenül szük-
séges. Ide tartozik megfelelő szellemi színvonalon, arra hivatott előadók beállításával, egyházunk 
tanításának alapvonalaiban való ismertetése, bevezetés a szentírásba, a keresztyénség történetének 
áttekintése, evangélikus neveléstan, evangélikus hitvallásethika, a hitvédelem fő kérdéseinek meg-
világítása, a jelenkor szellemi harcában való tájékoztatás az evangéliom nézőpontjából, a történeti 
„átértékelések" megvilágítása, a különböző középiskolai szaktárgykörök evangéliomi szellemben 
való földolgozására irányítás stb. A tanfolyamokon való részvétel bizonyos •— talán közepes — kor-
határig kötelezővé volna teendő mindazok számára, akik ev. közép- és középfokú iskolákban — 
beleértve a tanító-, ill. tanítónőképzőintézeteket is -— és az ezen iskolákkal kapcsolatos nevelő-
intézetekben mint egyházunk alkalmazottai tényleges szolgálatban állnak. Amennyiben ezek a 
tanfolyamoknak életbeléptetése idején még véglegesítve nincsenek, véglegesítésük függővé volna, 
teendő ezen tanfolyamok elvégzésétől. Pályázatok alkalmával előnyben volnának részesítendők 
az ezen tanfolyamokat önként elvégző tanárjelöltek. Ezek a tanfolyamok egyházunknak igen fontos 
intézményévé fejlődhetnek azáltal, hogy intelligenciánk más tagjai is látogatnák azokat. Javasolja 
az emlékirat, hogy az egyetemes közgyűlés ezen tanfolyamok megvalósítására küldjön ki bizottságot. 

Az egyetemes közgyűlés az emlékirat célját és okadatolását helyesli s az emlékirat-
ban foglalt javaslat megvalósítását fontos közegyházi érdeknek ismeri el. D. Dr. Pröhle 
Károly, Turóczy Zoltán, Németh Sámuel és Dr. Bánkuti Dezső tagokból álló bizottságot 
küld ki azzal a rendeltetéssel, hogy az evangélikus tanárképző-tanfolyamoknak az emlék-
iratban előterjesztett ügyét — beleértve az ügy anyagi vonatkozásait is — tanulmányozza 
és annak megvalósítása céljából terjesszen részletes tervezetet a jövő évi egyetemes köz-
gyűlés elé. 

43 . (Z.) Az egyetemes lelkészképesítő bizottság jelenti, hogy Kovács Mihály elmozdított 
kapolcsi lelkész a dunántúli püspökhöz 1936 szeptember hó 5-én intézett levelében bejelentette, 
hogy az egyházunkban nyert lelkészi képesítéséről s lelkészi oklevele után járó mindennemű igényé-
ről lemond. A bizottság együttes ülése Kovács Mihály lelkészi képesítésének megszűntét 
megállapította. 

Jóváhagyó tudomásul szolgál. 

44 . (Z.) Tárgyaltatik D. D. Raffay Sándor bányakerületí püspök előterjesztése, amelyben 
utalással arra, hogy az új népiskolai törvénnyel kapcsolatban egyes állami tanügyi közegek ismétel-
ten tettek már egyházunk iskolafönntartó jogát és autonómiáját érzékenyen érintő lépéseket, sőt 
intézkedéseket, javasolja, miszerint egyházunk éljen törvényben biztosított jogával és miként azt 
a rom. kath. és református egyház megtette, készítsen elemi népiskolái részére egyházkerületenként 
vagy egyetemesen kötelező evangélikus lantervet. 

Az egyetemes közgyűlés teljesen új evangélikus tanterv kiadását nem látja indo-
koltnak, ellenben megbízza az egyetemes tanügyi bizottságot, hogy az Országos Evan-
gélikus Tanítóegyesület bevonásával és tevőleges közreműködésével készíttessen munkála-
tot, amely egyrészt magában foglalja az új népiskolai vallástanítási tantervet és megállapítja 
az 1933. évi egyetemes közgyűlés 61. sz. határozata szerint az elemi iskoláinkban minimá-
lisan tanítandó 60 egyházi ének jegyzékét, másrészt pedig ál alános utasításokat tartalmaz 
az állami tantervnek és a vele kapcsolatos utasításoknak az evangélikus elemi iskolákban 
való végrehajtására, magában foglalja az osztott, részben osztott és osztatlan iskolák álta-
lános óratervét, végül pedig az evangélikus népiskolák szükségletéhez mért tantervi pót-
lásokat is. 

Ez a munkálat a mai nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel, de mégis a szük-
séges részletességgel készítendő el. A munkálat alapjául a református egyetemes konvent 
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1934 április hó 17—18. napjain tar loti ülése jegyzökönyvének 3. sz. mellékletében olvas-
ható „Konventi végrehajtási utasítás az állami népiskolai tantervvel kapcsolatban" című 
munkálatot jelöli meg az egyetemes közgyűlés. Emellet azonban fölhasználandó az egye-
temes egyházunk által e tárgyban már korábban kiadott következő két munkálat is : , ,Űt-
mulatás a vallásosságnak és az evangélikus öntudatnak a magyarhoni egyetemes evan-
gélikus egyház elemi iskoláiban való ápolására az állami tanterv keretein belül" és ,,Az 
állami tantervet pótló, evangélikus vonatkozású tanítási egységek". 

A munkálat a mindennapi iskolán kívül az általános ovábbképző népiskola tan-
tervére, utasítására és általános óratervére is terjeszkedjék ki. 

Fölhatalmazza a tanügyi bizottság elnökét, hogy amennyiben ez a munkálat 
oly időpontban elkészülhetne, hogy kiváló szakférfiak bírálata után a tanügyi bizottság 
tavaszi ülése elé volna terjeszthető, úgy a munkálatot, ha az a tanügyi bizottság tavaszi 
ülésének és a püspöki karnak jóváhagyását megnyeri, nyomassa ki és kellő számban küldje 
meg az iskolafönntartó egyházközségek számára az egyházkerületeknek, a jövő évi egyete-
mes közgyűlés jóváhagyásának föltételezésével. Ebben az esetben az egyetemes közgyűlés 
a munkálat használatbavételét az 1937—38. iskolai évtől kezdve már most kötelezőleg 
elrendeli egyházunk minden elemi iskolájában. Amennyiben azonban a munkálat elkészí-
tése hosszabb időt venne igénybe, úgy az egyetemes közgyűlés fölhívja a tanügyi bizott-
ságot, hogy a munkálatot szakférfiak bírálata és a püspöki kar jóváhagyása után terjessze 
a jövő évi egyetemes közgyűlés elé. 

45. (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság jelenti : 

a) Kitüntetésben részesültek a bizottság tagjai közül Kardos Gyula alesperes és Dr. Zelenka 
Fiigyes elemi iskolai előadó, kiket Magyarország Kormányzója kormányfőtanácsosi, valamint Németh 
Sámuel gimnáziumi és Hamar Gyula tanítóképzőintézeti igazgató, kiket tanügyi főtanácsosi címmel 
tüntetett ki ; Busz Imre szárazdi tanító a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt ezüst érmét, Eőri Dénes 
gyóni tanító a Magyar Zenealbum pályázatának bronzérmét, Kertay János kőszegi igazgató-tanító 
a Magyar Társaság Falukutató Intézete 100 P-ős II. díját, Neubauer János soproni igazgató-tanító 
a Magyar Tudományos Akadémia Wodianer-díját nyerte. Igazgatói címet kaptak : Karner Jenő, 
Kurtz Konrád a dunáninneni, Hajas Dénes, Nagy Lajos, Tompa Lajos a dunántúli egyházkerületben. 

b) Szakfelügyelők lettek : Bajor János bonyhádi, Horváth János vadosfai, Ludván Sándor 
celldömölki, Magyar István felpéci, Solti János kiskőrösi igazgató-tanítók. 

c ) Új igazgatók lettek : Pataki Sámuel Békéscsabán, Rozsondai Károly a soproni képzőben. 
d) Nyugalomba vonultak : Dr. Reil Lajos békéscsabai gimnáziumi, Hamar Gyula soproni 

tanítóképzőintézeti igazgató, Dr. Kubacska András c. igazgató és Kovács János a budapesti gimná-
ziumban, Hanély Flóra, Suhajda Lajos c. igazgató és Teke Sándor a kőszegi líceumban, Dr. Röder Ede 
a nyíregyházi leánygimnáziumban, Gergely Ida tanár, Krausz Emma, Micsinay Gizella, Plaszky 
Aranka, Porubszky Gizella segédtanítónők az aszódi leánynevelő intézetben. Ezenkívül nyugalomba 
mentek : Bauer Henrik dombóvári, Bauer János tolnanémedii, Bárdosi Aladár gecsei, Csengei Gyula 
oroszlányi, Dácheit Jakab bikácsi, Demetrovits Mária győri, Földes Elek debreceni, Fritz Lipót 
alsónánai, Gárdái Lajos rábcakapii, Hajas Dénes csöngei, Kalma Pál budapesti, Lehoczky János, 
Lukoviczky Endre és Molnár János békéscsabai, Nagy Lajos lovászpatonai, Petrusz Pál bényei, 
Potyondi Zsigmond téíi, Purth Gyula ágfalvai, Schäfer Mihály kistoi mási és Szilágyi Lajos kisbaboti 
igazgatók, illetve tanítók. 

e) Meghaltak : a 97 éves Ludmann Ottó eperjesi kollégiumi tanár, Dr. Lestyán Goda György 
szarvasi tanítónőképzőintézeti orvos, Dr. Rökk Aladár, a m'skolci tanítóképző felügyelője, Böjtös 
Pál ny. zsebeházai, Greksza György békéscsabai, Hollós István ny. győrszabadhegyi, Jány János 
ny. szabadii, Lenháti J'ános zalaszentgróti, Mathes Sándor zurányi, Nagy Sándor ny. mihályházai, 
Ruhmann Andor ny. nyíregyházi, Sass István ny. suri, Sümegi Sándor ny. tárnokréti, Váraljai Wer-
stroh Konrád ecsényi, Wolf Artúr ny. torzsai és Zákócs Ferenc tolvaii igazgatók, illetve tanítók. 

Az egyetemes közgyűlés a kitüntetetteket szeretettel üdvözli, a nyugalomba vonul-
taktól hálával búcsúzik, az elhunytak emlékének kegyelettel áldoz. 

46. (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság bemutatja az iskolák állapotáról, a nem evangélikus 
iskolákban folyt hitoktatásról és a konfirmációi oktatásról szóló, 1935/36. tanévi jelentéseket : 

1. Miskolci jogakadémia. 

A mult tanévben is 6 nyilvános rendes, 2 nyilvános rendkívüli, 2 címzetes nyilvános rendes, 
1 magántanár és két lektor működött. A hallgatók száma az I. félévben 360 (tavaly ugyanekkor 349), 
a II . félévben 304 (317), ebből evangélikus 51, lletőleg 42 (tavaly 49, ill. 43). Életbe lépett az új szer-
vezeti és koimányzaci szabályzat. A tanári kar tudományos, irodalmi és társadalmi munkássága 
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számottevő volt. Különösen fellendült a szemináriumi élet, ami főleg a bevezetett vítarendszei' 
eredménye volt. 

2. Középiskolák. 

Számuk és jellegük nem változott. Kialakulóban van azonban az orosházi új gimnázium. 
Két szép épülettel gazdagodtak : a nyíregyházi leánygimnázium és a bonyhádi Diák-otthon készült 
el, utóbbi egyelőre 50 tanuló befogadására. 

A középiskolai reform életbelépése folytán az első fiúgimnáziumi osztályból eltűnt a német 
nyelv, a budapesti gimnázium az a rendes óraszámon felül tanítja. Örvendetes jelenség, hogy a két 
budapesti intézeten kívül most már szarvasi gimnáziumunk is rendes zene- és énektanárt alkalmaz. 
A munkáltató tanítás érdekében mind több iskola fejt ki értékes munkát, különösen a békéscsabai 
gimnázium és nyíregyházi leánygimnázium emelendő ki, a kőszegi liceum folytatja szaktermekben 
tanítását. A budapesti iskolák úgynevezett bemutató órái áldásos hatásúak. A 45 perces órákat 
mindenütt bevezették. Ama kétségtelen előnyük mellett, hogy a délutáni munka általuk délelőttre 
volt összesíthető, tanárra, tanulóra egyaránt hajszát jelentenek. 

Az értesítőkben gazdag tartalmú értekezések és megemlékezések olvashatók. A két buda-
pesti iskolában a székfoglaló értekezések tartását honosították meg régi szokásnak megfelelően s 
ezeket az értesítők közlik. 

A fiúiskolákban 99 rendes, 14 helyettes, 12 óraadó tanár, a leányiskolákban 35 rendes, 
11 helyettes és 11 óraadó tanár (utóbbiak mind Budapesten) működött. 

A tanulók száma következőképpen alakult : a fiúiskolákban vizsgát tett 3123 növendék, 
ebből evangélikus 1351, vagyis 43 2 % ; a leányiskolákban 935 tanuló, kik közül 442 evangélikus 
(47%). Legnagyobb a budapesti fiúgimnázium (659 tanuló), legkisebb létszámú a soproni liceum 
297 tanulóval a fiúiskolák közül, a budapesti leánygimnázium 542 tanulóval vezet a leányiskolák 
között, s itt legkisebb a kőszegi (140), létszáma azonban emelkedik. Felekezeti szempontból vezet 
Sopron (81 T % evang.) s utolsó helyen áll Nyíregyháza (a fiúiskolában 18, a leányban 21 % evang.). 
Aszódon kétszer annyi római katholikus van, mint evangélikus ; Nyíregyházán a reformátusok van-
nak kétszer annyian, mint az evangélikusok. Legtöbb izraelita Nyíregyházán van, míg a buda-
pesti intézetek vallási aránya evangélikus szempontból kedvezően alakul. A középiskoláinkba járó 
tanulók számának emelkedése 198. Megemlítjük, hogy tanulóink közül 312 volt internátusokban 
elhelyezve. 

3. Tanító- és tanítónőképző intézetek. 

A miskolci képző új igazgatója, Molitor Gusztáv 18 év után újra kiadta iskolája értesítőjét. 
Az intézet új épületében a berendezés gyarapodott, különösen kiemelendő a természettudományi 
terem felszerelése ; az internátus átalakítása is megtörtént. A másik két intézet régi helyén működik : 
a szarvasi három épületben négy telken, a soproni a régi épületben. 

Működött 44 tanár, gyakorlóiskolai tanító és hitoktató. 
Beiratkozott 347 férfi- és 137 nőjelölt, kik közül 271 evangélikus ; legnagyobb a miskolci 

képző létszáma (209), a másik kettőnek teljesen egyenlő számú növendéke volt ; vallás szempontjá-
ból Sopron vezet evangélikusaival, legkevesebb az evang. Miskolcon. Internátusban nyert elhelyezést 
113 a tanítóképzőkkel kapcsolatban s 100 Szarvason a tanítónőképző intézet növendékei közül. 
Tanítói oklevelet szerzett 72 férfi és 22 nő, kántori képesítést 42 férfi és 9 nőtanító. 

A miskolci képző D. Geduly Henrik püspök jubileuma alkalmából 1000 P-s alapítványt 
létesített. 

4. Az aszódi leány nevelőintézet és polgári leányiskola. 

Növendék-száma némileg emelkedett, 101 beírt tanuló közül 28 volt evangélikus, az inter-
nátusban talált helyet 24 polgári iskolai, 4 gimnáz'umi és 1 elemi iskolai tanuló. A háztartási és 
gazda ági tanfolyam jelentkezők hiányában most sem nyilt meg. A hitoktatókon kívül hat tanár 
végezte a munkát. 

5. Az elemi és továbbképző iskolákban 

tanított 731 tanító. Ezek közül rendes tanítói álláson 634, segédtanítóin 49 s mint helyettes tanító 46. 
Nőtanító volt köztük 93. Az ifjúsági könyvtár kötetszáma 51.921, a kölcsöntankönyvtáré 29.762 
s a tanítói könyvtáré 21.661 kötet. Elemi népiskolai tanköteleseink száma 37.831, akik közül evan-
gélikus vallású volt 35.124, református 937, róm. katholikus 1382, a többi 1388 megoszlott egyéb 
vallásúak között. Továbbképző iskolás volt 12.680 tanköteles. A tankötelesek túlnyomó nagy rész-
ben magyar anyanyelvűek. 

Tanítóink ügybuzgóságának köszönhető elsősorban, hogy az iskolamulasztás tetemesen 
apadt, de itt még mindig sok a teendő. 

6. A nem evangélikus iskolákban végzett vallástanítás. 

A négy egyházkerületben összesen 37.229 tanulót oktattunk. 
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7. A konfirmációi oktatás. 

A bányai egyházkerületben 4591, a dunáninneniben 639, a dunántúliban 3361, a tiszaiban 
661, a négy kerületben összesen 9252 gyermek konfirmáltatott. 

Az egyetemes közgyűlés az iskolákról, hitoktatásról és konfirmác'ói oktatásról 
szóló jelentéseket tudomásul veszi és a tanügy minden buzgó munkásának elismerését 
fejezi ki. 

47 . (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság jelenti, hogy a mult évi egyetemes közgyűlés 
57. jegyzőkönyvi pont alatti határozatával a vallástanítási tantervek ügyében, tekintve hogy az eddig 
tárgyalt tervezeteket az idő túlhaladta, új tervezetek készítését rendelte el s az egyetemes tanügyi 
bizottságot, illetve annak vallástanítási albizottságát megfelelő eljárásra utasította. 

A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés felhívja a vallástanítási albizottságot, hogy a népiskolai 
vallástanítási tantervet mutassa be, mivel az elemi iskolák új egyházi tantervének elké-
szítése enélkül nem hajtható végre. 

48. (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottsága következő tankönyvek engedélyezését javasolja :*) 
Antal—Édes : Elementa Latina, g. I. Fr. (140). Bartha—Tordai : Magyar olvasókönyv, g. II. Fr. 
(150). Csada : Fizika, tk. II. E. (57). Csengődy : Az ev. keresztyénség kiskátéja, szerző kiadása (53). 
Esztergomy—Gaál—Módy : Latin olv. és gyakorló könyv, g. II. Ath. (161). Éber : Fizika, tk. I. E. 
(56). Fodor: Földrajz, tk. E. I. (54. a), II. (54. b), III. (54. c). Harmat—Karvaly : Magyar Fiúk 
Nótáskönyve, E. I. (151. a), II. (151. b). Horn: Közgazdaságtan, tk. Fr. (84), Alkotmánytan, tk. 
Fr. (85). Ialoveczky—Koch : Szervetlen Kémia, tk. I. Fr. (100) ; Szerves Kémia, tk. IV. Fr. (104) ; 
Földtan, tk. III. Fr. (103). Kapi—Somogyi : Szeptembertől Júniusig, II. el. Fr. (157), V—VI. el. 
Fr. (158). Kiss J.: Mennyiségtan, tk. Ath. I (121 a), II. (121. b), III. (121. c.), IV. (121. d). Kná-
bel—Bajor : Katechismus, III. Auf. Bonyhád (183). Kornis : Lélektan és Logika, tk. Fr. (83). Lázár : 
A gyermektanulmány vázlata, tk. Sárospatak, szerző kiad. (173). Lux Gyula : Német nyelvkönyv, 
tk. E. I. (25), II. (26), III. (27), IV. (28), V. (29) ; Német nyelvtan, tk. E. (30). Márton : A föld-
rajztanítás módszertana, tk. Csáthy Debrecen (55). Mesterházy : Egyetemes történelem, tk. Fr. I. 
(105. a), II. (105. b), III. (105 c). Móczár : Növénytan, tk. Fr. (101), Állattan, tk. Fr. (102). Quindt— 
Jaloveczky : Egészségtan, tk. Révai (33). Sarudy : Magyar Stilisztika, tk. Ath. (118), Szerkesztéstan 
és retorika, tk. Ath. (119), Poétika, tk. Ath. (120), A magyar irodalom története, tk. Ath. I. (130. a), 
II. (134. b). Magyar Nyelvtan, tk. Ath. (131), Magyar nyelvi kézikönyv, tk. Ath. (132). Sarudy— 
Hódossy : Összhangzattan, tk. Ath. (133). Sztankó : Énekiskola, tk. Fr. I. (86. a), II. (86 .b), III. 
86. c), IV. (86. d), V. (86. e). Vértesi : Vallástan, I—IV. el., Pécsi egyet, könyvkiadó (191). Zongor : 
Konfirmációi káté, Cegléd, szerző kiadása (110). 

Az egyetemes közgyűlés a fenti tankönyveket engedélyezi. 

49 . (Sz.) A bányai egyházkerület folyó évi közgyűlése kéri az egyetemes közgyűlést, hogy 
az elemi népiskola V—VI. osztálya számára A magyar nemzet története címen írt s a Kalász-iskola-
könyvek között kiadott tankönyvnek a reformációra vonatkozó s történelemellenes következő állí-
tása : ,,A XVI. század elején Németországban Luther Márton a katholikus vallás tanításait megtá-
madta, elszakadt a katholikus egyháztól s új vallást alapított" az igazságnak megfelelő kiigazít-
ta'ást nyerjen. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy hivatalos bírálat alapján miniszteri-
leg engedélyezet tankönyv szövegének újabb kiadásban történő helyesbítését kéri az 
egyházkerület, utasítja a tanügyi bizottságot kiegészítő adatok beszerzésére, amelyeknek 
beérkezése után azok alapján a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztés-
sel él. 

50. (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság bejelenti, hogy a Luther-Társaság főtitkárától 
érkezett jelentés szerint a mult évben kapott rendelkezésnek megfelelően az elemi iskolai német 
tankönyvek ügyében az Egyetemi Nyomdával a tárgyalásokat megindították és ezek oly kedvezően 
haladnak, hogy a jövő tanév elejére az új evangélikus, illetőleg evangélikus kiegészítéssel ellátott 
tankönyvek iskoláinknak rendelkezésre állanak. 

Tudomásul szolgál. 

*) R ö v i d í t é s e k : g. = g imnáz ium, t k . = l an í t óképző , A t h . = A t h e n a e u m , E . == E g y e t e m i N y o m d a , F r . = 
F r a n k l i n - T á r s u l a t ; záró je lben az engedélyezés száma , t ö rve 1936. 
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51-56. 51. (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság jelentése alapján 

örvendetes tudomásul szolgál, hogy az Országos Evangélikus Tanáregyesület az 
evangélikus tanárok neveltetési alapjából ez évben is 5200 P-vel támogatta rászoruló 
tagjait. 

52. (Sz.) A mult évi közgyűlés 68. jegyzőkönyvi pontja értelmében a Luther-Társaság 
evangélikus nagyjaink és intézményeink képével ellátott elemi iskolai füzetek készíttetésére meg-
bízást kapott. Közben a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az iskolai füzetek egységesítése 
és olcsóbbá tétele érdekében az ú. n. szabványozott füzeteket kívánta általánosan bevezettetni. 

A tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés teljes helyesléssel fogadja ugyan a miniszter törekvését, 
de egyházunk érdekében nem járulhat hozzá az állam által készített egységes füzet hasz-
nálatához, mert ez nem adna alkalmat evangélikus jellegünk kidomborítására. Éppen ezért 
felhívja a tanügyi bizottság elnökét, hogy több — lehetőleg evangélikus — vállalat és a 
Luther-Társaság bevonásával gondoskodjék iskolá nknak olyan füzetekkel való ellátásáról, 
melyeknek anyaga, beosztása, terjedelme s minden más sajátsága s lehetőleg ára is a szab-
ványozott füzetekkel egyező legyen, de fedőlapjai a fentebb jelzett egyházi célt szolgálják. 

53. (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság bejelenti, hogy a mult évi közgyűlés jegyző-
könyvének 74. pontja értelmében felterjesztésben kérte a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tert, kötelezze az elemi iskola felső osztályaiból a polgári iskola alsó osztályaiba fellépő tanulókat 
hit- és erkölc tanból is különbözeti vizsgálatra. A miniszter közölte, hogy sem a róm. katholikus, 
sem a református egyház ilyen vizsgálatot nem kíván. Az egyetemes felügyelő által megkérdezett 
püspökeink sem tartják ezt szükségesnek. 

Az egyetemes tanügyi bizottság indítványára 

az egyetemes közgyűlés a mult évi egyetemes közgyűlés 74. jegyzőkönyvi pont-
ban foglalt határozatát megmásítja, az abban kívánt különbözeti vizsgától eltekint és ezt 
a határozatát a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterrel közli. 

54. (Sz.) A bányai egyházkerület felhívja az egyetemes közgyűlés figyelmét az 1930. évi 
egyetemes közgyűlés 78. jegyzőkönyvi pontja alatt megállapított iskolalátogatási szabályzat 16. 
§-ában és a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 7000/1935. ein. sz. alatt kiadott Utasítás 
44. §-ának egyes bekezdéseiben szereplő határidők összeegyeztetésének szükségességére. 

Az egyetemes közgyűlés — a tanügyi bizottság indítványára — elrendeli, hogy 
elemi népiskoláink tanítói a következő tanévi órarendet, tananyagbeosztást és a hasz-
nálandó tankönyvek jegyzékét három-három példányban minden év április 1-éig terjesszék 
be az egyházmegyei tanfelügyelőhöz felülvizsgálás és jóváhagyás v é g e t . A tanfelügyelő 
mindezek egy-egy példányát a püspökhöz terjeszti fel, két-két példányát pedig május 
havának végéig tudomásulvé el végett a kir. tanfelügyelőnek küldi meg, tőle az iskola 
helyi hatóságához legkésőbb szeptember 1-éig visszaérkezett egy-egy példányt hivatalos 
használatra az iskola tani-ója kapja vissza. Természetesen az iskolalátogató bizottság 
jogait és kötelességeit megállapító Szabályzat 16. pontjában foglalt határidőmegállapítás, 
továbbá a mostanitól eltérő minden más intézkedés is hatályát veszti. 

Az egyházkerületnek egyöntetű tananyagkimutatási űrlapoknak iskoláinkba való 
bevezetésére vonatkozó indítványát az egyetemes közgyűlés az egyéniség szabadabb érvé-
nyesülése érdekében nem kívánja teljesíteni. 

55. (Sz.) Az új középiskolai tan ervvel kapcsolatban 

az egyetemes közgyűlés — a tanügyi bizottság indítványára — elhatározza, hogy 
a középiskoláról szóló 1934. évi XI. t.-c. 23. §-ának 4. pontjában foglalt jogánál fogva közép-
iskolái részére az Országos Evangélikus Tanáregyesület bevonásával evangélikus tantervet 
készíttet s e határozat végrehajtását az egyetemes tanügyi bizottságra bízza. Felhatalmazza 
egyúttal a tanügyi bizottságot, hogy a régi Rendtartást és Szolgálati Szabályzatot az új tör-
vények rendelkezéseinek megfelelően vizsgáltassa felül és dolgoztassa át. 

5ti. (Sz.) A dunántúli egyházkerület folyó évi közgyűlése a püspöki jelentéssel kapcsolatban 
kimondta, hogy az iskolák egyházi szakfelügyeletének megfelelő kiépítését a zsinattól kéri. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházkerület elgondolását helyesli, megvalósítását 
szükségesnek tartja s a zsinathoz pártoló előterjesztést tesz. 
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57. (Sz.) A tanügyi bizottság bemutatja a dunántúli egyházkerület folyó évi közgyűlésének 
következő felterjesztését : 

A püspöki jelentés I. 1. b) pontjával kapcsolatosan az államhoz való viszonyunkban az 
egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy az egyetemes közgyűlés útján megkeresi a m. kir. kor-
mányt, hogy a politikai községek államsegélyének megállapításánál az illetékesek vegyékszámításba 
azt a terhet is, amelyet a község polgárai felekezeti iskola fenntartása folytán viselnek ; egyben fel-
hívja a m. kir. kormány figyelmét arra az aránytalan megterhelésre, amely a polgárokat sújtja ott, 
ahol a községben nem állami vagy községi, hanem felekezeti iskola van s amely aránytalan terhelést 
úgy lehetne csökkenteni, ha a politikai községek elvállalnák a felekezeti iskolák fűtését és a tanítói 
nyugdíj intézeti járulékot. 

Újból felterjesztést tesz a m. kir. kormányhoz a régi, még mindig fennálló sérelmek orvos-
lása végett. Ilyenek : a lelkészi és a tanítói fizetéseknél a terménybeli javadalom igazságtalan fel-
értékelése, a hitoktatók csekély díjazása, a népiskolák vallásórájának 2-re korlátozása, a tanító-
választásoknak autonómiánkat sértő korlátozása. 

Elismeri a közgyűlés, hogy a kormány eljárása nem ütközik bele az érvényben levő tételes 
törvénybe, mindamellett a tételes törvény keretein belül, a törvény végrehajtásában kéri az egyház 
érdekeinek érvényesítését és szem előtt tartását ; ha pedig a helyzet szükségessé tenné, akkor a tör-
vény megfelelő módosítását. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy ezekben a kérdésekben tett fel-
terjesztései eredménytelenek maradtak és a jelenlegi viszonyok között nem is ígérnek ered-
ményt, az azokban való újabb felterjesztést alkalmasabb időre halasztja. 

5íJ. (Sz.) A dunántúli egyházkerület folyó évi közgyűlése tekintettel arra, hogy az iskolák 
tanulmányi eredményeit megállapító minősítés fokozatai között aránytalanság van s tekintettel 
arra is, hogy az iskolalátogatási kérdőívek most folyamatban lévő revíziója azt lehetővé teszi, fel-
kéri az egyetemes közgyűlést : utasítsa az iskolalátogatási kérdőívek Összeállítására kiküldött bizott-
ságot, hogy az új kérdőíven a szóbanforgó minősítésnél a következő négy fokozat állapíttassék meg : 
kiváló, jó, megfelelő, meg nem felelő. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházkerület kérését célszerűségi okokból indokolt-
nak tartja s a javasolt értelemben határoz. 

59. (Sz.) A dunántúli egyházkerület kezdeményezésére, a vallástanítási albizottság'javas-
latára a tanügyi bizottság indítványozza, tegyen az egyetemes közgyűlés felterjesztést a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez oly irányban : rendelje el, hogy minden nem evangélikus 
iskola igazgatósága köteleztessék arra, hogy az evangélikus növendékek névsorát minden felszólítás 
nélkül már az iskolai év elején küldje meg az illetékes egyházi hatóságnak. 

Az egyetemes közgyűlés a felterjesztést elhatározza. 

60. (Sz.) Az egyetemes tanügyi bizottság javaslatára 

az egyetemes közgyűlés a szórvány-hitoktatás ellátása céljából megfelelő tankönyv 
írására pályázatot hirdet, úgyszintén megismétli a tanítóképzőintézetek IV. és V. osztályai szá-
mára irandó hit- és erkölcstani tankönyvre a mult évi jegyzőkönyv 58. pontja értelmében 
kiírt, de meddő pályázatot s ennek végrehajtásával a tanügyi bizottság elnökét bízza meg. 

61. (Sz.) A tiszai egyházkerület azt a javaslatot terjeszti elő, hogy a reverzális lényege a 
hitoktatás minden fokán megfelelő módon tárgyaltassék és a Luther Társaság írjon ki pályázatot a 
reverzálist ismertető népszerű munkára. 

A vallástanítási bizottság véleménye szerint a hitoktatók eddig is eleget tettek ennek a 
kötelezettségüknek s tudomása szerint hasonló tárgyú munkák már közkézen forognak. 

Az egyetemes közgyűlés — a tanügyi bizottság indítványára — a felterjesztésben 
kívánt intézkedéseket nem tartja szükségeseknek. 

62. (Sz.) Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület közgyűlése beadványban kéri, hogy a 
tanügyi bizottságban és az egyházkormányzat minden fokán elsősorban tényleg működő tanítók 
vegyenek rész1:. 

Az egyetemes közgyűlés — az egyetemes tanügyi bizottság indítványára — elha-
tározza, hogy a felterjesztés értelmében és szellemében a jövőben az egyházkormányzat 
minden fokán elsősorban működő tanárok, tani Lók és lelkészek részvételét kell igénybe venni. 
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0 3 - 0 6 . 63. (Sz.) Az egyetemes számvizsgáló bizottság a következőket jelenti : 

1. Az egyetemes egyház 1935. évi számadásait megvizsgálta a pénztári okmányokkal és 
főkönyvvel egybevetette s a számadásokat teljesen rendben levőknek találta és elfogadásukat, vala-
m nt a kezelő tisztviselőknek a szokásos felmentvény megadását javasolja. 

Évi bevétel 50.065 05 P 
Évi kiadás 67.791 55 „ 

Túlkiadás 17.726 50 P 
Mult évi túlkiadás 18.530-92 „ 

Apadás 804-42 P 

Az egyetemes egyház vagyona : 

1935 december 31-én . . . , 680.71241 P 
1934 december 31-én 655.085 62 „ 

Vagyonszaporulat 25.626-79 P 

2. Megvizsgálta az egyetemes egyház nyugdíjintézetének 1935. évi számadásait, amelyek 
alapján megállapította, hogy a számadási évben a nyugdíjintézet 

összes bevétele 397.343 35 P 
összes kiadása 358.347-06 ,, 

a pénztári maradvány 38.996-29 P 

A nyugdíjintézeti tőke : 

az 1935. év végén 2,088.200 21 P 
az 1934. év végén 2,029.356-83 „ 

Szaporulat 58.843-38 P 

A bizottság a nyugdíjintézet számadásait helyeseknek, okmányokkal igazoltaknak találta, 
azoknak jóváhagyását és a kezelő tisztviselőknek e vonatkozásban is a felmentvény megadását 
javasolja. 

Megnyugvással vette tudomásul a számvizsgáló bizottság, hogy a nyugdíj intézet bizottság 
a hátralékok behajtása érdekében a kívánatos és mellőzhetetlen intézkedéseket megteszi. 

Mult évi jelentésében kifejezett kívánságát az ingatlanok és értékpapírállomány értékcsök-
kentésére nézve nem tartja fenn és a bizonytalan értékviszonyok figyelemmeltartásával helyesli 
az ingatlanértékeknek évi 1 %-kal és az értékpapíroknak 10%-kal való csökkentését a mérlegben, 
az utóbbit mindaddig, amíg az értékpapírok értékcsökkentése el nem éri a reális értékhatárt. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az egyetemes számadásokat illetően 
a pénztárkezelő tisztviselőknek a felmentvényt a szokásos fenntartással megadja és a 
számadásoknak a jegyzőkönyv függelékében való kinyomatását elrendeli ; a nyugdíj-
intézet 1935. évi számadásait illetően a felmentvényt a szokásos fenntartással szintén 
megadja. 

64. (Sz.) Tárgyaltatik az egyetemes számvevőszék következő jelentése. 

Az egyetemes számvevőszék megvizsgálta mind a négy egyházkerület 1935. évi számadásait 
és valamennyit helyesnek találván, jóváhagyta. Az egyes számadásokhoz fűzött megjegyzéseit és 
kívánságait egyenesen az illető egyházkerületekkel közli. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

65. (Sz.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az egyetemes egyház 1937. évi költségelőirányzatát. 

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

66. (Sz.) Beterjesztetnek a beérkezett segélykérvények. 

Az egyetemes közgyűlés az Ifjú Évek és A Mi Szolgálatunk című lapok segélyezé-
sét a sajtó támogatására a kö tségelőirányza ba felvett összeg keretein belül az egyetemes 
felügyelő figyelmébe ajánlja. A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek (KIE) evangélikus ága 
részére a költségelőirányzatba 200 P segélyt állít be,' végül a Magyarhoni Gusztáv Adolf 
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Gyámintézet részére jegyzőkönyvének kinyomatási költségei helyett a költségelőirányzatba 6 0 - 6 9 . 
100 P-vel többet vesz fel. 

67. (Sz.) Beterjesztetnek az 1935. évi egyetemes közgyűlés által az egyházkerületeknek 
juttatott közalapsegély felhasználásáról szóló jelentések, amelyek szerint a bányai egyházkerület 
a rendelkezésre bocsátott 500 P-ből Gádoros, Kispest, Vác, Vácbottyán és Csengődnek 100—100 P-t 
juttatott ; a dunáninneni egyházkerület a kapott 320 P-t a szórványok hitoktatására és lelkipász-
tori gondozására fordította ; a dunántúli egyházkerület a vett 660 P-t a szórványban élő gyermekek 
hitoktatására használta fel, a tiszai egyházkerület pedig a neki juttatott 320 P-t így osztotta szét : 
Sátoraljaújhely 16 P, Hernádvécse 16 P, Tokaj 16 P, Abaújszántó 16 P, Érpatak 16 P, Geszteréd 
8 P, Kisvárda 8 P, Diósgyőr-Vasgyár 8 P, Kálmánháza 8 P, Ujcsanálos 16 P, kölesei vallástanár 20 P, 
Hernádvécse 20 P, hernádvécsei orgonista 20 P, ózd-putnoki hitoktató 20 P, Sátoraljaújhely-Sáros-
patak 20 P, Tállya-Szerencs-Monok 12 P, Kisvárda 12 P, Fancsal-Gagy 12 P, tokaji misszionárius 
24 P, nyíregyházi leánygimnázium 32 P. . 

Tudomásul szolgál. 

68. (Sz.) A közalap tárgyában beterjesztetik az egyetemes pénzügyi bizottság indítványa, 
hogy a közalapi járulék a folyó évre is a lélekszám szerint, lelkenként egy-egy fillér alapulvétele 
mellett állapíttassék meg, miu'án az egyházközségek pénzügyi teljesítőképessége még nem állott 
helyre. Tekintettel azonban arra, hogy a zsinat a közalapi járulékot tetemesen fel szándékozik emelni, 
éppen ezért, hogy az egyetemes egyháznak módjában álljon a szórványokról való hathatósabb gon-
doskodás, indítványozza a pénzügyi bizo'tság, hogy az egyetemes közgyű'és a közalapi járulék ki-
vetésénél a jövő évben már az E. A. vonatkozó törvényes alapjára helyezkedjék. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság által előterjesztett indokokat mérlegelve, 
a közalapi járulékot a folyó 1936. évre még a lélekszám szerint állapítja meg és eszerint 
a bányai egyházkerület 2814 P-t, a dunáninneni 362 P-t, a dunántúli 1769- P-t a tiszai 
egyházkerület pedig 395 P-t köteles beszolgáltatni. A közgyűlés felhívja az egyházkerüle-
teket, hogy az évi járulékokat az év végéig annál is inkább szolgáltassák be, mert különben 
a folyó évi felosztás alapján reájuk eső összegeket hátra'ékos tartozásuk törlesztésére 
visszatartja. Hasonlóképpen felhívja a közgyűlés az egyházkerületek figyelmét arra, hogy 
a jövő évi magasabb közalapi járulék fedezéséről és beszedéséről idejekorán gondoskodni 
szíveskedjenek, alapul véve az 1936. évi adóalapot. 

69. (Sz.) A közalap ezidei jövedelmének felosztása tárgyában a pénzügyi bizottság megálla-
pítja, hogy a folyó évi felosztásra az államsegélyből 10.230 P, az egyházkerületek járulékaiból 
5340 P, kamat címén körülbelül 800 P és maradványból 100 P áll rendelkezésre, amely összegből 
elsősorban 8000 P a nyugdíjintézet részére volna kihasítandó és azután — tőkésítés mellőzése 
mellett — 8470 P összeg maradna fenn, mely segélyekre fordítható. 

Miután azonban a fenti összeg a felette fontos közalapi segélyekre nem elegendő, javasolja 
a pénzügyi bizottság, hogy a folyó évre kivételesen csak 6000 P hasíttassék ki a nyugdíjintézetnek 
azzal, hogy a korábbi években és most levont 7000 P 4 % - o s é v i kamataival együtt, mihelyt lehet-
ségessé válik, pótlólag téríttessék meg a nyugdíjintézetnek. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, hozzájárul ahhoz, hogy a 
közalapból a folyó évben csak 6000 P hasíttassék ki a nyugdíjintézetnek, a hátralékos 
7000 P pedig évi 4%-os kamataival együtt pótlólag fog megtéríttetni, mihelyt a közalap 
jövedelme azt lehetővé teszi. 

Ezek figyelembevételével az egyetemes közgyűlés a következő segélyeket folyósítja : 
1. A dunántúli egyházkerületnek kárpótlásul a kikebele-

zett fejérkomáromi egyházmegyéért 100'— P 
2. A Luther Társaságnak segély címén 80'— » 
3. Az egyházkerületi missziói lelkészek javadalmazására 

(egyházkerületenként 250 pengő díjazás, úti és lakbér-
átalány) 1.000-— » 

4. Vallásoktatók, szegény egyházak, missziók segélye-
zésére : 
a) a bányai egyházkerületnek 500-— P 
b) a dunáninneni egyházkerületnek 320-— » 
c) a dunántúli egyházkerületnek 660-— » 
d) a tiszai egyházkerületnek 320-— » 1.800-— » 

5. A Luther Otthonnak öt kedvezményes helyre à 80 P 400-— » 
6. A Luther Otthonnak az egyetemes egyháznak szóló 

térítés címén 600--— » 

Átvitel : 3.980*— P 
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6 9 - 7 1 . 
7. A nyugdíjintézettől kölcsönvett 7000 P évi 4%-os 

kamatának megtérítésére 
8. Állandó segély : az újkomáromi egyházközségnek 
9. ,, ,, a keszthelyi egyházközségnek . . . 

10. ,, ,, a szekszárdi egyházközségnek . . . 
11. ,, ,, a hatvan-gyöngyösi missziónak 

(300 + 100) 
12. ,, ,, a komádii egyházközségnek 
13. ,, ,, a dombóvári egyházközségnek . . . 
14. „ az egri missziónak 
15. ,, ,, az enyingi missziónak 
16. „ ,, a szombathelyi egyházközségnek . 
17. ,, ,, a sümegi missziónak 
18. A bábonymegyeri egyházközségnek 8 évre (1937-ig) 

biztosított segély 
19. A tatabánya-felsőgallai egyházközségnek segély . . 
20. A bakonyszombalhelyi egyházközségnek segély . . 
21. A csékúti leányegyháznak segély 
22. A délszabolcsi missziónak segély 
23. A székesfehérvári egyházközségnek segély 
24. Az őriszentpéteri missziónak segély 
25. A sátoraljaújhelyi egyházközségnek segély 
26. Az antalszállás-margitpusztai leányegyháznak 

segély 
27. A csorna-kapuvári missziónak segély 
28. A homokbödögei egyházközségnek segély 
39. A sajókazai egyházközségnek segély 
30. A dunaföldvári egyházközségnek segély 

Összesen 

Áthozat: 3.980 — P 

2 8 0 - — 
6 0 0 - — 
6 0 0 - — 
450-— 

400-— 
6 0 0 ' — 
300-— 
6 0 0 - — 
2 0 0 - — 
2 0 0 - — 
2 0 0 - — 

2 0 0 - — 

2 0 0 - — 

100-— 
100-— 
1 0 0 * — 

2 0 0 - — 
2 0 0 - — 

300-— 

100-— 
100-— 
100-— 
100-— 
2 0 0 - — 

10.410-— P 

mely segélyösszegek 1937 január 1-én lesznek kifizetendők és az 1937. évi szükségletekre 
felhasználandók. 

70. (Sz.) Bejelentés tárgyát képezi, hogy a beérkezett jelentések szerint az 1935. évi egye-
temes közgyűlés által az egyes egyházkerületek rendelkezésére bocsátott rendkívüli adóalapi segély 
a következőképpen osztatott fel : 

a) bányai egyházkerület : Ambrózfalva 500 P, békési misszió 390 P, Budafok, Csengőd, 
Csabacsüd, Csépa, Gádoros, Gyula, Hatvan, Makó, Mende, Mogyoród, Monor, Nagymágócs-Árpád-
halom, Nyáregyháza, Páhi, Pusztaföldvár, Szentetornya, Vác, Vecsés 200—200 P ; 

b) dunáninneni egyházkerület : Tatabánya 400 P, Komárom, Nagyveleg, Székesfehérvár 
200—200 P, Tatatóváros, Esztergom, Sámsonháza, Kisterenye, Kisbágyon 150—150 P, Heréd, 
Szirák, Egyházasdengeleg, Ipolyszög 100—100 P, Tordas 90 P ; 

c) dunántúli egyházkerület : Szekszárd 250 P, Kaposvár, Keszthely 200—200 P, Nagy-
kanizsa, Nagysimonyi, Dombóvár, Borjád, Dabrony, Enying, Homokbödöge, Alsódörgicse, Hánta 
150—150 P, Nagybarátfalu, Öttevény, Zalaegerszeg, Pusztaszentlászló, Zalaszentgrót, Sand, Bük, 
Csorna, Csikóstöttös, Dunaföldvár, Kölesd, Somogyvámos, Szentgotthárd, Bakonyszombathely, 
Tapolcafő, Veszprém, Nagyvázsony, Szentantalfa, Tapolca 100—100 P, Mérges, Barlahida, János-
háza, Barcs-Nagyatád-Szob, Sopronbánfalva, Bakonyszentlászló, Csékút, Várpalota, Fehérvár-
csurgó, Súr, Mencshely 50—50 P, Csögle 40 P ; 

d) tiszai egyházkerület : Kisvárda 180 P, Kornádi 225 P, Sátoraljaújhely 360 P, Tokaj 
180 P, Sajókaza 270 P, Ujcsanálos 180 P, Hernádvécse 270 P, Tállya 180 P, Ózd 13b P, Abaújszántó 
88 P, Érpatak 84 P, Kölese 88 P ; az egyes összegekből levonásba keriil az egyházkerületi pénztár 
részére 20 százalék. 

Tudomásul szolgál. 

71. (Sz.) Tárgyaltatik az egyetemes adóalapi bizottság október 26-án megtartóit ülésének 
jegyzőkönyve alapján az 1936. évre vonatkozó adóalapi segélyfelosztási javaslat. Az 1936. évi költ-
ségvetés szerint rendelkezésre álló 43.000 P-ből az adóalapi bizottság az 1931-ben megállapított 
százalékos felosztás szerint 29.540 P-t javasol a folyó évre a jogosultaknak juttatni, a fennmaradó 
13.460 P-t viszont az egyházkerületek révén szétosztandó rendkívüli adóalapi segélyezés céljára 
ajánlja az eddigi kulcs szerint a négy egyházkerületnek kiadni. 
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Az egyetemes közgyűlés a beterjesztett határozati javaslatot elfogadja s az 1936. 
évre rendelkezésre álló adóalapi államsegélyt az előző évi százalék szerint adja ki az egyház-
kerületek útján az igényjogosultaknak, hangsúlyozva, hogy ez a segélyfelosztás csak az 
1936. évre érvényes. 

Az egyházközségek részére számszerűen megállapított 1936. évi adóalapi segélyek 
megoszlása a következő : 

a) bányai egyházkerület : Galgagyörk 625, Váckisújfalu 450, Zsidó 450, Csömör 
450, Domony 270, Iklad 30, Páhi 135, Mende 480, Maglód 210, Tápiószentmárton 175, 
összesen 3275 P ; 

b) dunáninneni egyházkerület : Vérteskethely 355, Gyúró 85, Bokod 65, Orosz-
lány 85, Pusztavám 60, Felsőpetény 625, Szúpatak 355, Ősagárd 625, Csesztve 345, Ipoly-
szög 240, Legénd 625, Lucfalu 625, Mohóra 180, Kutasó 240, Bokor 355, Terény 520, Patvarc 
220, Bér 555, Bánk 40b, Szügy 115, Nógrád 85, Kétbodony 60, Szirák 85, összesen 6910 P ; 

c) dunántúli egyházkerület : Ménfő 355, Nagybarátfalu 620, Mérges 2 6 G y ő r -
szemere 245, Tényőfalu 140, Csikvánd 75, Kemenespálfa 370, Egyházashetye 295, Káld 
210, Pusztaszentlászló 140, Kemenesszentmárton 50, Vönöck 140, Barlahida 30, Nagy-
simonyi 30, Liszó 180, Surd 190, Pogányszentpéter 85, Nemespátró 130, Sand 130, Ciyóró 
315, Jóbaháza 180, Sopronnémeti 130, Sobor 120, Rábaszentandrás 140, Marka 120, Balf 85, 
Tarrós 450, Bábonymegyer 410, Nagyszokoly 620, Keszőhidegkút 355, Bátaapáti 450, 
Polány 190, Szabadi 190, Torvaj 95, Pogány 115, Kismányok 180, Mucsfa 210, Csikós-
töttös 180, Szárazd 105, Ecsény 190, Mekényes 255, Tolnaváralja 130, Pálfa 130, Tolna-
némedi 210, Zsibrik 65, Ráckozár 130, Sérsekszőllős 60, Bikács 245, Kötcse 150, Alsónána 
170, Ág 65, Gerényes 60, Maráza 60, Bonnya 40, Kaposszekcső 105, Murga 60, Györe 30, 
Sárszentmiklós 40, Szekszárd 345, Magyarkér 20, Nemescsó 335, Hegyháthodász 85, Rába-
bogyoszló 50, Nádasd 50, Őrimagyarosd 40, Bakonyszentlászló 430, Fehérvárcsurgó 620, 
Zalagalsa 620, Ászár 375, Csót 325, Nemeshany 190, Súr 515, Sikátor 355, Tés 620, Hánta 
35ö, Dabrony 240, Öskii 85, Pusztamiske 75, Karakószörcsök 75, Kerta 120, Rigács 75, 
Csékút 75, Tapolcafő 85, Veszprémvarsány 65, Kiskamond 20, Gecse 40, Mihályháza 20, 
Szergény 40, Homokbödöge 20, Várpalota 20, Akaii 265, Sümeg 180, Öcs 170, Felsődörgicse 
190, Mencshely 65, Taliándörögd 95, Alsódörgicse 130, Keszthely 65, összesen 18.040 P ; 

d) tiszai egyházkerület : Fancsal 625, Hernádvécse 75, Tállya 85, Kisvárda 395, 
Kornádi 135, összesen 1315 P. 

A rendkívüli adócsökkentési segélyezésre szánt összegből a bányai egyházkerület 
kap 4490, a dunáninneni 2240, a dunántúli 4490, a tiszai 2240, összesen 13.460 P-t. 

A közgyűlés új segélyfelosztási munkálat megindítását ezidőszerint nem látja 
feltétlenül szükségesnek s ép ezért a jövő évi adóalapi segélyeket is az 1931. évi megálla-
pítás arányában kívánja a majd rendelkezésre álló összegből kiadni. 

Ennélfogva kimondja az egyetemes közgyűlés, hogy az adóalapi segélyért való 
újbóli folyamodás nem szükséges. Az idei közgyűléshez beadott bányai egyházkerületi kér-
vényeket az illetékes egyházkerület rendelkezése alatt álló segélyösszegnél való esetleges 
figyelembevételre visszaadja. 

72. (Sz.) Beterjesztetik a lelkészsegélyezési-alap bizottság jelentése, mely szerint a rendel-
kezésre álló összegből a szabályrendelet és a közgyűléstől nyert felhatalmazás alapján 1935. évi 
december hó 17-i ülésében 65 igényjogosult gyermek után egyenként 20 P-t, összesen 1300 P-t utal-
ványozott, a fennmaradt 200 P-t kivételes és rendkívüli segély címén osztotta szét. 

73. (Sz.) A pénzügyi bizottság bejelenti, hogy a gróf Roth—Teleki-féle ösztöndíjak az 
1935/36. tanévre az egyetemes egyház közigazgatási pénztárából nyert ösztöndíj segély felhasználá-
sával akként osztattak ki, hogy Aszódon és Nyíregyházán intézetenként 1, Békéscsabán, Bony-
hádon és Szarvason 2, Sopronban 3 és Budapesten 4, összesen 15 tanuló egyenként 10 P ösztön-
díjat kapott. 

Tudomásul szolgál. 

74. (Sz.) Beterjesztetnek a következő jelentések : 

Tudomásul szolgál. 

1. Jelentés a Hrabovszky Zsigmond-alapítványról: 

1935 január 1-én tőkemaradvány 
Tőkésített kamat 1934/35 

1935 december 31-én tőkemaradvány 46-98 P 

46-58 P 
0-40 „ 
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T ^ V S . 2. Jelentés a Báró Prónay Dezső-emlékalapról : 
1935 január 1-én tőkemaradvány 203-05 P 
Tőkésítet' osztalék 

1935 december 31-én tőkemaradvány 207-05 P 

Tudomásul szolgál. 

75. (Sz.) Az egyetemes főjegyző előterjeszti a dunáninneni és a dunántúli egyházkerület 
abbeli kérelmé , hogy az egyetemes közgyűlés a portóköltségek visszatérítését illetékes helyen újból 
szorgalmazza, illetve a békeidőben élvezett portómentességnek visszaállítását kérelmezze, már csak 
azért is, mert egyházunk hivatalos levelezése nagyrészt állami hivatalokkal történik és állami teendők-
nek az elintézésével van kapcsolatban. 

Az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a m. kir. kereskedelemügyi miniszter-
hez a portóállamsegélynek az egyházi közigazgatás minden fokozatán a tényleges szükség 
letnek megfelelő összegű biztosítása érdekében. 

76. (Sz.) Olvastatik a dunáninneni egyházkerület felterjesztése a hadikölcsonök karitatív 
valorizációjának illetékes helyen való szorgalmazása iránt. Ezt az egyházkerület nemcsak anyagi, de 
erkölcsi szempontból is fontosnak tartja. 

Az egyetemes közgyűlés a mult évi közgyűlés 32. jegyzőkönyvi pontjában e tárgyban 
hozott határozatot fenntartja és a kérdés felett egyelőre napirendre tér. 

77. (Sz.) Beterjesztetik az egyetemes levél- és könyvtáros jelentése. 

Az egyetemes egyház levél- és könyvtárára vonatkozó 1936. évi jelentésemet az alábbiak-
ban terjesztem elő : 

I. A levéltári katalógusnak az 1848-ig terjedő levéltári anyagot ismertető III. füzetét 
— az egyetemes felügyelő utasítása folytán — az 1867-ig terjedő anyag felvételével kiegészítettem. 
Ennek megfelelőleg az index is kibővítésre szorult, mely munkálat rövidesen elkészül. 

A levé tár anyaga a tanügyi bizottság irataival, az egyházi testületek jegyzőkönyveivel, az 
iskolai értesítőkkel s a beérkezett hírlapokkal növekedett. A jegyzőkönyvek, értesítők és hírlapok 
a hiányokat is részletesen feltüntető jegyzékek készítésével újból rendeztettek s a hiányzó példá-
nyok beszerzése folyamatban van. 

Könyveket és hírlapokat adományoztak az egyetemes felügyelői irodán kívül Kuthy Dezső, 
a Luther Otthon, Wittchen Emil és Vörös Józsefné, szül. Masznyik Erzsébet. A szaporulat pontos 
száma a két utóbbi könyvadománynak most folyó számbavétele után lesz csak megállapítható. 

I I . A „Podmaniczky-Degenfeld könyvtár" állománya részben átrendezés alatt áll ; ameny-
nyiben a theológiai jellegű könyveket, mel lek a könyvtáralapító grófnő részéről három külön helyen 
s külön teremben helyeztettek el, egy helyen és pedig az olvasóteremnek is szánt legnagyobb terem-
ben szándékozom elhelyezni. Ugyanitt nyert elhelyezést már előzőleg Luther műveinek weimari 
kiadása s általában az a könyvanyag, mely a levéltár könyvtári állományához tartozik s a theológiai 
szakcsoport kiegészítő részét alkotja s ugyanott szándékozom felállítani a Mária Dorottya nádorasszony 
könyvtárához tartozott theológiai munkákat is, melyek eddig a II. em. imaterem egyik szekrényében 
őriztettek. 

A jelentéssel kapcsolatban mult évben életbeléptetett könyv- és levéltári szabályzat 7. 
§-ában körvonalazott őrzési, kezelési, használati stb. módozatok tárgyában az egye'emes könyv- és 
levéltári bizottság jegyzőkönyvének vonatkozó pontja kapcsán olvastatott a beterjesztett és életbe-
léptetett ügyrend. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést és a beterjesztett őrzési, kezelési és használati 
ügyrended tudomásul veszi, az adományozóknak pedig köszönetet mond. 

78. (Sz.) Beterjesztetik az egyetemes egyház székháza gondnokának jelentése : 

Az egyetemes egyház épületeinek gondozásáról szóló 1936. évi jelentésemet a következőkben 
terjesztem elő : 

Az 1934. évi egyet, egyházi vagyonkimutatásban nyilvántartott bérhátralékokra előrelát-
hatólag már a közeljövőben mintegy 300 P be fog folyni ; a többlet behajtása azonban ezidőszerint 
nem remélhető. 

A f. évben két üzletbérlőt s egy lakásbérlőt kellett elégtelen fizetés miatt kimozdítani. 
A lakásbérlő tartozását a visszatartott s árverés előtt álló bútorok értéke fedezi, az üzletbérlők okozta 
kár azonban egyelőre csak a kieszközölt adóleírás útján nyert részbeni megtérítést. A megürült helyi-
ségek bérbeadattak s a jelenlegi bérlők általában pontosabban fizetnek. 
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Á mult évi jelentésemben említett panasz tárgyában a közigazgatási bíróság még nem dön- 7 8 - 8 0 . 
tött. Az 1936. évi adóalap miatt ismét felebbeztem, de a pénzügyigazgatóság e tárgyban még hatá-
rozatot nem hozott. 

A tatarozás! költségek némileg növekedtek, mert az eresz- és függőcsatornákat részben tete-
mesebb költséggel újakkal kellett felcseréltetnem. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

79. (Sz.) Bejelentés tárgyát képezi, hogy az egyházkerületek püspökeitől beérkezett jelen-
tések szerint az 1935/36. közigazgatási évben a következő lelkészjelöltek avattattak fel lelkészekké : 

1. a bányai egyházkerületben : Benkő István, Dezséri László, Kemény Péter, Miklóssy 
Endre, Tessényi Kornél ; 2. a dunáninneni egyházkerületben : Mátis István, Benczúr Zoltán, Szepessi 
Károly, Aranyi József, Sztovicsek Gusztáv ; 3. a dunántuli egyházkerületben : Asbóth Lajos, Balogh 
Pál, Dombi László, Gartai István, Groó Gyula, Jakab Sándor, Káldy Lajos, Kovács István, Kutas 
Elek, Lakatos György, Molnár Lajos, Szende Ernő, Tóth Károly, Pröhle Károly, Weltler Ödön, 
Bőjtös Sándor, Hubert István, Békés József, Fonyó Ádám, Kovács Lajos, Kunos Jenő, Molnár 
Gyula, Smidéliusz Ernő, Spiegel-Schmidt Frigyes, Zámolyi Gyula. 

A tiszai egyházkerületben lelkészavatás nem volt. 

Tudomásul szolgál. 

80. (Sz.) A Luther Otthon szemináriumi bizottság a következőkben terjeszti be a Luther 
Otlhon 1935/36. tanévi működéséről szóló kivonatos jelentését: 

Az 1935/36. tanév nem tartozik azok közé az esztendők közé, amelyekről valamilyen külö-
nös eseményt jegyezhet fel a Luther Otthon története. A zavartalan munka, csendes előhaladás 
esztendeje volt. Az intézmény élete úgy van beállítva, hogy buzgó elnökének felügyelete mellett, 
aki higgadt életbölcseséggel, a lutheri lélek hitével és a meleg szív szeretetével intéz és igazgat min-
dent, az egyetemes egyház által elé szabott hivatást hűségesen szolgálja. 

A Luther Otthon falai között a hagyományos vallásos szellem érvényesült. Ennek szolgá-
latában állottak a rendszeres esti áhítatok, a havi akadémiai istentiszteletek és az egyházi vezető-
férfiak ajkáról elhangzott előadások egyaránt. 

Az ifjúság tanulmányi ellenőrzése és buzdítása terén a tanév Sándy Gyula, elnök, kezde-
ményezéséreértékesújításthozott. Akisbizottság professzortagja' ugyanis a saját fakultásuk és a rokon-
fakultások hallgatóit az indexekbe vett előzetes betekintés után maguk köré gyűjtötték, megbeszél-
ték velük tanulmányaik eredményét és további terveiket, majd intelemmel, buzdítással és jó tanáccsal 
látták el őket. így a professzorokon keresztül a Luther Otthon intézménye és ifjúsága a különböző 
fakultásokkal olyan eleven összeköttetésbe került, amely az ifjúság tanulmányi érdekeit hathatósan 
szolgálja és emeli a Luther Otthon köztekintélyét. A tanulmányi előmenetel kielégítő volt. A közalapi 
segélyből és a bányai egyházkerület adományából az ifjúság több tagja ösztöndíjban részesült. 

Rend és fegyelem tekintetében semmi kifogásolni való nem merült fel, az ifjúság az erkölcsi 
fegyelmezettségnek szép példáját mutatta és tiszta örömöket keresett. 

Ennek a törekvésnek szolgálatában állottak azok az intézmény falai között lefolyt kedves 
összejövetelek is, amelyek Budapest leányos úricsaládjaira nagy vonzóerőt gyakoroltak. 

Egyesek betegségétől eltekintve, az egészségi állapot megnyugtató volt. Dr. Zsigmondy 
Zoltán főorvos a háziorvos teendőit ebben a tanévben is önzetlenül, díjtalanul végezte. 

A Luther Otthonnak a tanév I. felének végén 47, a II. félév végén 49 tagja volt. 
Az épület és berendezés karbantartására a Luther Otthon vezetősége nagy gondot fordított. 

A gazdasszonyi szoba felszabadulása következtében az intézmény és az egyetemes egyház szép tanács-
kozó helyiséggel gazdagodott. 

A Luther Otthont nemes céltűzéseinek szolgálatában az egyetemes egyház, a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi miniszter, a m. kir. belügyminiszter és a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete 
segéllyel támogatta. 

Pénzügyi tekintetben hathatós könnyítést jelentett az a bizottsági határozat, amely az 
ösztöndíj alapból igénybevett 3000"— P kölcsönt az egyetemes közgyűlés jóváhagyásának előfelté-
telezésével beruházási összeggé minősítette át. Erre az eljárásra a jogcímet az ad a meg, hogy a 
halaszthatatlanná vált tatarozások és beszerzések tulajdonképpen a díjak felemelését tették volna szük-
ségessé, aminek be nem következése tehát úgy minősül, hogy az ifjúság egyeteme kedvezményes 
helyet élvez. 

Az ösztöndíjalap összege 954 06 P, a zongoraalap tőkéje pedig 533-54 P. Az évi bevételek 
végösszege 61.462-82 P, a kiadások végösszege pedig 61.154-63 P volt. 

A Luther Otthon 16 esztendőn át volt gazdasszonya, özv. Pamer Gyuláné a szolgálatból 
kivált. Teendői oly módon osztattak meg, hogy helyének betöltésére nem kerül sor, ami tekintélyes 
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ftO-83. megtakarítást jelent. Elhatározását, amelyre betegsége késztette, a bizottság bizonyos anyagi könnyí-
tések nyújtásával tette lehetővé. 

A véndiák mozgalom ígéretes lendületet vett. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést — kifejezetten beleértve az ösztöndíjalap-
ból igénybe vett kölcsön beruházási összeggé való átminősítését is — jóváhagyólag tudo-
másul veszi és mindazoknak, akik a Luther Otthont anyagilag, vagy erkölcsileg támogatták, 
különösen is Dr. Zsigmondy Zoltán főorvosnak, aki a Luther Otthon egészségügyét önzet-
lenül szolgálta, köszönetét nyilvánítja. 

Az 1935/36. tanév számadását és az 1936/37. tanév költségvetését az egyetemes 
közgyűlés — a felmentésnek a szokásos fenntartással való megadása mellett — tudomásul 
veszi. 

81. (Sz.) A nyugdíj államsegély ügyi bizottság, amely az 1928. év előtti nyugdíjintézet 
vagyonmaradványait is kezeli, a lefolyt közigazgatási évben három ülést tartott. A rendszeres segé-
lyeken kívül az ellátottak és segélyezettek egész állománya részére az általa élvezett havi összeg-
nek megfelelő összegű húsvéti és reformációi emléknapi segélyt is engedélyezett és a fennforgó mél-
tánylást érdemlő körülmények figyelembevételével egyeseknek külön alkalmi segélyt is nyújtott. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyásával nyugdíjpótló segélyalap létesült. 

Jóváhagyó tudomásul szolgál. 

82. (Sz.) Dr. Scholtz Oszkár, a nyugdíjintézet ügyvivője előterjeszii a nyugdíjintézet 
1935/36. évi működéséről szóló, következő jelentését : 

Minthogy az 1935-ig esedékessé vált, de az év végéig be nem fizetett nyugdíjintézeti járulé-
kok — vagyis a hátralékok — összege az előző évi hátra'é. hoz képest számszerűleg ismét növe-
kedett, a nyugdíjintézeti bizottság már nyári üléséből kifolyólag figyelmeztette az espereseket, hogy 
a hátralékok behajtásánál az egyházmegyei ügyészek segítségét vegyék igénybe ; egyben felhívta 
az egyházmegyei számvevőszékek figyelmét arra, hogy a hátralékos fenntartási járulékoknak a fenn-
tartó testületek költségvetéseibe való beállításáról s a meg nem felelő költségvetések helyesbítésé-
ről gondoskodjanak ; végül felkérte a püspököket, hogy a behajtási kötelezettségeiket netán lanyhán 
teljesítő esperesek ellen megfelelő eljárást indítsanak .Javaslom, hogy a közgyűlés ezen bizottsági 
intézkedésnek jóváhagyása kapcsán — figyelemmel egyúttal a dunántúli egyházkerület ez évi köz-
gyűlésének a hátralékok sürgős rendezését kívánó felterjesztésére — a behajtási intézkedéseknek 
folytatólagos és erélyes megtételét elrendelő 1935. évi határozatát újítsa meg és utasítsa az Összes 
fenntartó testületeket, hogy a nyugdíj intézeti fenntartási járulékoknak és a hátralékok törlesztésére 
szolgáló összegeknek a költségvetésekbe múlhatatlanul és elsősorban való felvételéről és kifizetésé-
ről gondoskodjanak. Egyben jelen', em, hogy, amennyiben egyes egyházi tisztviselők az egyetemes 
közgyűlés ezen rendelkezését figyelmen kívül hagynák, vagy a tartozások behajtása körüli köteles-
ségeiket nem teljesítenék, ez esetben a nyugdíjintézeti bizottság kénytelen lenne azt javasolni, hogy 
az illetők a mulasztásuk okozta károkért személyesen is felelősségre vonassanak. 

Sajnálattal jelentem, hogy a nyugdíjintézetnek már a megalakulásnál is eljárt s azóta 
is értékes szolgálatokat tett mathematikai szakértője, Lorge Róbert meghalt. Bár nevezett szakértőnk 
legutóbbi s mult évi jelentésemben ismertetett szakvéleményében a mathematikai mérleg meg-
vizsgálása kapcsán megnyugtató kijelentéseket tett, a nyugdíjintézeti bizottság — mely munkájában 
egy a nyugdíjintézet viszonyait tüzetesen ismerő szakértő állandó segítségét és tanácsait jövőben 
sem nélkülözheti — legutóbbi ülésében elhatározta, hogy a mathematikai mérleget egy új szakértővel 
ismét átvizsgáltatja. Ezen újabb szakvélemény végleges elkészülte után az azzal kapcsolatban meg-
hozandó bizottsági határozatokat jövő évi jelentésemben fogom az egyetemes közgyűlés előtt 
ismertetni. 

A nyugdíjintézet érdekében szükségesnek vélem annak határozati megállapítását, hogy 
azok az összegek, melyekkel az egyetemes egyháznak a nyugdíj intézeti szabályrendelet 32. §-án 
alapuló s az ezen szakaszban eredetileg 10.000, illetve 8000 P-ben megszabott közalapi segélye az 
utóbbi években, egyéb közegyházi szükségletek (missziói szükségletek) fedezése érdekében csökken-
tetett, a nyugdíjintézet vagyonából engedélyezett kölcsönöknek tekintendők s így a közalapnak 
az ezen kölcsönökből származott s 7000 P-t kitevő tartozása a nyugdíjintézettel szemben jóváírandó 
és a jövőben 4%-kal kamatoztatandó. 

A nyugdíjintézeti bizottság egy már régebben meghozott határozatában (1934. VII. 26. 
5. jegyzőkönyvi pont) kimondotta, hogy, miután a nyugdíjintézet felépítésénél a tagoknak átlagosan 
több mint 40 évi szolgálat után való nyugdíjazása vétetett számításba, a nyugdíjaztatási kérelmek 
szigorúbb elbírálását 1 artja szükségesnek s felkérte a püspököket, hogy a jövőben a rövidebb szol-
gálati idővel bíró tagoknak a 17. § c) pontja alapján indokoltnak látszó nyugdíjazását csak egészen 
kivételes esetekben és a tényállásnak teljesen tüzetes ismertetése mellett hozzák javaslatba. Javaslom, 
hogy ezt az intézkedést a közgyűlés is helyeslőleg vegye tudomásul s a nyugdíjaztatási kérelmek 
szigorúbb elbírálását határozati erőre emelje. 
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Jelentem, hogy a nyugdíjintézet! bizottság mult évi közgyűlésünk óta 3 ülést tarlott, a z o k - S 3 , 
ban -— a folyó ügyek elintézése során — az időközben beérkezett kölcsönkérvényeket is elbírálta 
s egyes közületek részére kölcsönöket is megszavazott. 

Foglalkozott a bizottság birtokvételi kérdésekkel is ; az eddig felajánlott birtokokat azon-
ban a bizottság azok beható megtekintése után sem találta megfelelő tőkebefektetéseknek. 

A nyugdíjintézet tagjaiban és az ellátottak számában beállott évközi változásokat az 
alábbiakban ismertetem : 

a) felvétettek a nyugdíjintézet kötelékébe : Sommer Károly, Kiss Gyula, Aizenpreisz 
Dezső, Brachna Gábor, Medvegy Mátyás, Topscher Zoltán, Weltler Rezső és Molnár Sándor, 

b) elhaltak: Káldy József, Huszágh Gyula, Králik Ervin, 
c) nyugdíjaztattak: Wenk Károly, Müller Róbert, Jánossy Lajos, Horváth Sándor és 

Nagy Lajos, 
d) özvegyi ellátásban és betegápolási díjban, illetve temetési illetményben részesíttettek ' 

Zsiray Lajosné, Káldy Józsefné és Huszágh Gyuláné ; férjhezmenetele folytán az ellátottak sorából 
töröltetett Szeberényi Zoltánné, 

e) árvaneveltetési díj állapíttatott meg : Káldy Józsefné gyermekei részére s felemeltetett 
az árvaneveltetési díj Szeberényi Zoltánné (Erős Gyuláné) gyermeke javára. 

A nyugdíjintézet ellátottjainak száma jelenleg 38 nyugdíjas, 45 özvegy (illetve leány), 
21 félárva és 4 árva. 

Javaslom, hogy az arad-békési egyházmegyének ama javaslatát, hogy a nyugdíjintézeti 
tartozások tőkésíttessenek, az egyetemes közgyűlés mult évi 98. jegyzőkönyvi pont 4. alpont alatt 
e tárgyban már meghozott határozata értelmében utasítsa el. 

Jelentem még, hogy a nyugdíjintézeti bizottság tudomásul vette Dr. Rásó Lajosnak, mint 
a nyugdíjintézeti bérházak gondnokának jelentését : 

1. A Margit-körút 62. sz. háznál < (193o november l-étől 1936 október 20.-áig) kimutatott 

házbérjövedelme 46.037'— P-t, 

kiadása 25.303-70 ,, 

tiszta jövedelme 20.733-30 P-t tett ki. 

2. A József-utca 4. sz. háznak (1935. évi november l-étől 1936 okt. 20.-áig) kimutatott 

házbérjövedelme 35.613-10 P-t, 

kiadása 17.801-54 „ 

tiszta jövedelme 17.811-56 P-t tett ki. 

A Margit-körúti ház bérjövedelme a házba befektetett tőke 4-14%-os, 

a József-utcai ház bérjövedelme a házba befektetett tőke 4-43%-os 
kamatozásának felel meg. 

Végül bemutatom a nyugdíjintézet 1935. évi, alábbi számadását : 

1935. B E V É T E L 

Mult évi maradvány 85.231 -11 P 
Járulék és offertórium 177.430-49 ,, 

Egyetemes egyház 
Egyetemes egyház államsegély hozzájárulása 91.000-— ,, 

Egyetemes egyházi közalapból 
Az egyetemes közalap 1934. évi jövedelméből járó összeg 6.000-— „ 

n. Meskó Pál alapítvány 
Takarékpénztári betét kamat 103-41 

Kereseti és külön adó 
Nyugdíjasoktól levont kereset és külön adók 7.344-50 ,, 

Margit-kÖrút 62. sz. bérház jövedelme 
Házbérből befolyt 21.658-84 

József-utca 4. sz. bérház jövedelme 
Házbérből befolyt 8.250 — ,, 

Vegyes bevétel 
Kecskeméti egyház kölcsönére kamat 325-— ,, 

Összes bevétel : 397.343-35 P 
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S 3 . KIADÁS 

Nyugdíjak és özvegyi ellátási díjak 

Folyó évi nyugdíjak, özvegyi és árva díjak 196.836-50 P 
Betegápolási díjak 606-— ,, 
Temetési segélyek 1.500-— ,, 

198.942-50 P 
Le térítések 511-20, , 198.431 30 P 

n. Meskó Pál alapítvány betét a Magy. Földhitelintézetnél 

Tőkésített kamat 103 41 „ 

n. Meskó Pál alapítvány 
1933. évi téves könyvelésért "07 ,, 

Személyi járandóságok 
Dr. Scholtz Oszkár ügyvivő 2.599 96 P 
Hozzájárulás a pénztári hivatal személyi kiadásaihoz 1.300-— ,, 3.899 96 ,, 

Vegyes kiadások 
Nyomtatványok 19 20 P 
Kecskeméti kölcsön után adóhivatali illeték 138-— ,, 
ifj. Albert Gusztávnénak irodai munkákért 26-62 ,, 
Ügyvivő postaportóra 100-— ,, 
Koszorú 20-— ,, 
Irodaszerek, könyvek 50-95 ,, 
Lorge szakértőnek 600-— ,, 
Napidíj és fuvarköltség 288-20 ,, 
Postatakarékpénztári átutalási költségek 334-80 P 
Postatakarékpénztári kamat 109 9 5 , , 224 8 5 , , 1.467 82 „ 

Kereseti és külön adó 
Napidíjak után lefizetve 7.344 50 ,, 

Folyószámla a Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál 
Lefizetett összeg 112.000-—,, 

Folyószámla a Magy. Lesz. és Pénzváltó Banknál 
Lefizetett összeg 15.000-— 

Folyószámla a Magyar Földhitelintézetnél 
Lefizetett összeg 1.100*— „ 

Folyószámla a Magyar Olasz Banknál, Hatvan . . . . 
Lefizetett összeg 19.000.— ,, 

Összes kiadás : 358.347 06 P 

Összes bevétel : . . . 397.343 35 P 
Összes kiadás : . . . 358.347 06 „ 

Pénztári maradvány : 38.996-29 P 

JÖVEDELEM E R E D M É N Y 

1. Befolyt járulékok és offertóriumok 177.430 49 P 
Hozzá a hátralékos járulékok emelkedése 10.560-50 ,, 

187.990-99 P 
Le az alapítási járulékok 1935. évi részlete 38.516-57 „ 

2. Államsegély 91.000 — P 
Le az 1934. évben jóváírt 7.000-— „ 

3. Egyetemes egyház közalapsegély 
4. Kereseti és külön adó térítés 
5. Intézeti házak jövedelme : 

a) Margit-körút 62. sz. bérház 21.658*84 P 
b) József-utca 4. sz. bérház 8.250-— „-

Átvitel... 276.727-76 P 

149.474-42 P 

84.000-— „ 

6.000-— „ 
7.344-50 „ 

29.908-84 „ 
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6. Kamatjövedelmek : 

a) Pest Hazai Első Takp. folyószámlán 
b) Magyar Földhitelintézet 
c) Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 
d) Hangya Szövetkezet alapítványi üzletrész 
e) Hermes Bank R.-T. folyószámla 
f ) Angol-Magyar Bank folyószámla 
g) Magyar-Olasz Bank, Budapest folyószámla 
h) Magyar-Olasz Bank, Hatvan folyószámla 
I) Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár 

7. Kecskeméti egyház kamattérítése 

Áthozat 276.727-76 P 

8.426-— P 
1.055-— 

948-— 
2 5 5 0 

2.009'— 
8-— 

3.624-— 
667-— 

1.964-— 18.726-50 „ 

325-— „ 

SZÁMLA 

1. Kifizetett nyugdíjak és özvegyi ellátási díjak 196.836-50 P 
Kifizetett temetkezési díjak 1.500-—- ,, 
Kifizetett betegápolási díjak 606 — ,, 

198.942-50 P 
511-20, , Le térítések 

2. Személyi járandóságok 
Dr. Scholtz Oszkár 
Hozzájárulás a pénztári hivatal személyi kiadásaihoz 

3. Kifizetett kereseti és külön adó 
4. Vegyes kiadások r 

5. Leírások 

2.599-96 P 
1.300-— „ 

Margit-körúti bérház 545.164-65 P 1% 5.451-65 P 
József-utcai bérház 407.027-54 „ 1% 4.070-27 „ 
M. Leszámítoló Bank 2.700 dollár né. 7%% 

záloglevél 12.383-16 „ 10% 1.238-32 „ 
100 drb. Magyar Nemzeti Bank rv 17.617-83 „ 10% 1.761-78 „ 
Magy. Ált. Hitelbank 11.000 dollár né. 7% 

záloglevél 48.228-98 „ 10% 4.822-90 „ 
Magyar-Olasz Bank 10.000 dollár magy. kib. 

7%% záloglevél 43.273-61 „ 10% 4.327-36 „ 
Magyar-Olasz Bank 10.000 dollár amerikai 

kib. 7%% záloglevél 41.200-25 „ 10% 4.120-02 „ 
Nyugdíj intézeti tőkéhez csatolva 

295.779-26 P 

KÖLTSÉG 

198.431-30 P 

3.899-96 „ 

7.344-50 „ 
1.467-82 „ 

25.792-30 „ 
58.843-38 „ 

295.779-26 P 

MÉRLEGSZÁMLA 1935. 
VAGYON. 

I. Készpénz 

II. 

III . 

Folyószámlákon elhelyezve : 
a) Pesti Hazai Első Takarékpénztár 317 .328-—P 
b) Magyar Földhitelintézet 
c) Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbank 
d) Hangya szövetkezet 
e) Hermes Magy. Ált. Váltóüzlet 
f ) Angol-Magyar Bank 
g) Magyar-Olasz Bank, Budapest 
h) Magyar-Olasz Bank, Hatvan 
i) Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár 

Értékpapír letétek : 
Dollár 2.700 né. M. Leszámítolóbank 7%% záloglevél 
' „ 11.000 „ M. Ált. Hitelbank 7 % záloglevél 

10.000 „ Magyar-Olasz Bank 71/2% záloglevél . 

magyar kib. 

5.066 
26.432-— 

540-50 
4.735 — 

266-— 
7.413-— 

31.221 •— 
53.033-— 

11.144-84 P 
43.406-08 „ 

38.946-25 „ 

38.996-29 P 

446.034-50 

Átvitel . 93.497-17 P 485.030-79 P 
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8 3 - 8 4 . Á t h o z a t . . . 93.497-17 P 485.030*79 P 

Dollár 10.000 né. Magyar-Olasz Bank 71/2% záloglevél 
amerikai kib 37.080 23 „ 

100 drb. Magyar Nemzeti Bank rv 15.856-05 „ 
7100 P né. Hangya szövetkezeti a. üzletrész 8.200-— ,, 154.633-45 ,, 

IV. Nyugdíj intézeti bérházak : 

a) Margit-körúti 62. sz. bérház 539.713-—P 
b) József-utca 4. sz. bérház 402.957-27 „ 942.670*27 „ 

V. Járulék hátralékok : 

a) esedékesek 367.141 63 P 
b) még nem esedékes alapítási járulék 135.621-22 ,, 502.762-85 „ 

VI. Meskó Pál alapítvány betéte 3.528-17 ,, 

VII. Kecskeméti egyház kölcsöne 10.000-— ,, 

2,098.625-53 P 

TEUER. 

I. Nyugdíjintézeti töke 1935 január hó 1-én 2,029.356 83 P 

1935. évi szaporulat 58.843-38 „ 2,088.200*21 P 

II. Alapítványok : 

a) Meskó Pál alapítvány 3.528-17 P 
b) Hangya szövetkezeti alapítvány . . . . » 6.400-— ,, 9.928-17 ,, 

III. Bányai evangélikus egyházkerület kamat túlfizetése 497-15 

2,098.625-53 P 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s az abban foglalt javaslatokat 
határozati erőre emeli. 

83. (Sz.) Beterjesztetik a dunáninneni és dunántúli egyházkerületek felterjesztése a K I E 
evang. ága itkári állásának állandó állásként megfelelő fizetéssel leendő megszervezése tárgyában, 
valamint a tiszai egyházkerület határozata, mely szerint a titkári javadalmazáshoz szükséges anyagi 
támogatás kérdésében csak a jövő esztendőben van módja állást foglalni. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy az állandó titkári állás megszerve-
zésére a pénzügyi alap még nincs biztosítva, a kérdést függőben tartja és nyilvántartásba 
veszi. 

84. (Z.) Az ifjúsági belmissziói bizottság beterjeszti következő évi jelentését. 

A bányai egyházkerület ifjúsági munkája az ifjúsági belmissziói kérdőívek összegezése alapján 
a következő képet mutatja : gyermekistent sztélét 70, vasárnapi iskola 55, ifjúsági istentisztelet 41, 
levente istentisztelet 17 egyházközségben. Egyesületek vannak : gyermekek részére 16, mesedél-
után 43, gyűjtés gyámintézetre 30, külmisszióra 10, más jótékony célra 10, külmissziói szövetség 12, 
középfokú iskolák tanulói részére egyesület 41, biblia-kör 16, főiskolai ifjúság részére 4 egyesület, 
iskolán kívül 58 egyesület (KIE-tag 13, Luther Szöv. 5)] munkaprogramm K I E 14, Dunántúli Bel-
missz. 9, Luther Szöv. 3; bibliai munka 55, nyilvános ünnepély 51; gyülekezeti munkába belekap-
csolódik 40. Cserkészet : 17 fiú-, 2 leánycsapat ; vallásos programm 16 csapatban ; Ichthys-szel 
kapcsolatban 10 csapat. Külön helyisége van 28 egyesületnek, jótékonysági munka 29 egyesületben, 
énekkar 44, iratmisszió 33, ifjúsági könyvtár 44, hiterősítő előadások 61, konferencián résztvett 27, 
egyházi lapok 54, központi ifjúsági vezetők szolgálatát igénybevette 18; anyagi helyzet : 16 szegény, 
13 vagyonos, a többinek nincs önálló háztartása. 

A dunáninneni egyházkerület 1936. évi közgyűlése minden egyházközségben kötelezővé 
tette az ifjúsági egyesület megalakítását. Főképpen a városi egyházközségekben folyik intenzív és 
céltudatos ifjúsági munka, Balassagyarmaton már közel 40 éve áll fenn az egyesület, s ott vasárnap 
délutánonként cselédmisszió keretében tartanak a háztartási alkalmazottak részére nemesen szóra-
koztató összejöveteleket, a gimnáziumban biblia-kőr működik, az elemi iskolában pedig a Vörös-
kereszt fiókja végez áldásos karitatív munkát, Salgótarján 1936-ban avatta fel új kultúrházát az 
ifjúság lelki nevelésének céljaira, s a Luther Szövetségben és leányegyletben a biblia köré gyűjtik az 
ifjúságot, 3 fokozatú énekkart is szerveztek, Székesfehérvárt és Magyaróvárt úgy az ifjakkal, mint a 
leányokkal heti összejöveteleken foglalkoznak s külön egyleti helyiségekben szeretetvendégségeket 
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tartanak, melyeknek központja a biblia magyarázata. A falusi egyházközségekben is mindjobban 84. 
tért hódít az ifjúsági belmisszió ; áldásos hatással vannak a KIE körzeti konferenciák, amelyeken 
átlag 300—400 ifjú szokott találkozni ; ilyenek voltak Galgagután, Ősagárdon, Egyházasdengelegen 
és Béren. Statisztikai adatok : gyermekistentisztelet 19, ifjúsági istentisztelet 9, vasárnapi iskola 5, 
levente istentisztelet 2, akadémiai előadássorozat 1 ; cserkészcsapat 3 helyen 198 létszámmal,gyűj-
tés volt gyámintézetre 37, missziói célokra 6, egyházi célokra 19, szegénygondozásra 2 helyen; egye-
sületek: iskolán kívüli ifjúságnak 28, gyermekeknek 11, középiskolásoknak 4 helyen; biblia-óra 32 
helyen, énekkar 15, ifjúsági könyvtár 15; hiterősítő előadásokon résztvett az ifjúság 20 helyen, kon-
f e r e n c i á k o n és táborozásokon résztvettek 10 egyházközségből, egyházi lapok az ifjúság részére járnak 
19 e g y h á z k ö z s é g b e n . A z ifjúságnak hitbeli és erkölcsi élete általában kielégítő, a munkában a lelkész-
nek mindenütt segítőtársai voltak a tanítók s a diakonisszák. A béri egyházközségben áldásosán 
működött egy diakónus. 

A dunántúli egyházkerületi munkára vonatkozó számadatok a következők : A népiskolai 
ifjúsággal lelkipásztori szempontból 137 lelkész foglalkozott. Gyermekistentisztelet 134 anya- és 
leányegyházközségben volt. Ifjúsági egyesület 207 anya- és leányegyházközségben működött, szer-
vezetten 91, külső szervezkedés nélkül 116. Középiskolai diákszövetség iskolai jelleggel 14 városi 
egyházközségben 20 működött és pedig : Győr, Sopron, Szombathely, Kaposvár, Nagykanizsa, Pécs, 
Szekszárd, Szentgotthárd, Zalaegerszeg, Kőszeg, Veszprém, Bonyhád, Dombóvár és Pápa egyházköz-
ségekben ; a szövetségek tagjainak száma 1666 ; tartottak 340 munkaösszejövetelt, 50 ünnepélyt 
és 15 kirándulást rendeztek. Önálló dolgozatot 277 tag hozott, más szerző müveiből 84 munkát olvas-
tak fel. Külön biblia-köre 12 szövetségnek volt ; 8 szövetség tűzött ki pályatételeket és 12 végzett 
iratterjesztést. A szövetség tagjai tanév elején és végén együttesen vették az úrvacsorát. A szövetsé-
gek bevétele 3864 P, kiadása 2989-36 P. Ifjúsági konferenciákat tartottak : a győri egyházmegye 
Téten, a kemenesaljai egyházmegye 6 egyházközségben körzeti konferenciát, a soproni felső egyház-
megye, a .tolna-baranya-somogyi egyházmegye Sárszentlőrincen és Tengelicen körzeti konferenciát, 
a vasi közép-egyházmegye Szombathelyen a női és férfi ifjúság részére, a veszprémi egyházmegye 
KIE vezetőképző konferenciát tartott Veszprémben s ifjúsági konferenciát Pápán, a zalai egyház-
megye az akalii K I E táborban tartotta meg konferenciáját, ifjúsági földműves titkárt állított mun-
kába. 

A tiszai egyházkerületben néhány egyházközség a kicsiny lélekszám miatt nem képes ifjú-
sági munkát kifejteni, bár a lelkészben a jószándék kétségtelenül megvan. Gyermekistentisztelet 
van 10, vasárnapi iskola 9, missziói gyermekszövetség 3 egyházközségben. A leventék istentiszte-
letre járásával kevés helyen vannak megelégedve. Vannak helyek, ahol a leventék a r. kath. vagy a 
ref. istentiszteletre járnak. Vannak egyházközségek, ahol, bár a létszám megengedné, nem foglal-
koznak az ifjúsággá1; ellenben szép ifjúsági munka folyik Diósgyőr, Diósgyőrvasgyyár, Nyíregyháza 
Ózd egyházközségekben ; Miskolcon elismerésre méltó a leányegylet ; a kevés számú középiskolai 
ifjúsággal szépen foglalkozik Eger. Az ifjúságnak az egyházhoz való viszonya általában jó. Egyházi 
cserkészcsapat van a nyíregyházai elemi iskolában; Diósgyőrben és Ózdon a felekezetközi csapatokba 
kapcsolódik bele az ifjúság. A közép- és felsőfokú iskolák jelentéseiből látható, hogy a nyíregyházai 
fiúközépiskolában az evangélikus tanulókkal a vallástanár a Gyámintézet keretében, valamint az 
iskolai cserkészcsapatban végez elismerésre méltó munkát; a leányiskolában az egyik, lelkészi ké-
pesítésű tanár foglalkozik biblia-órák keretében az evangélikus növendékekkel. A miskolci tanító-
képző intézetben a „Zsedényi Ede-kör"-ben folyik az ifjúsággal való foglalkozás ; itt virúlnak az 
ifjúsági istentiszteletek is. A miskolci jogakadémián tovább folytatta munkáját a jogakadémiai 
ifjúsági Luther Szövetség ; felemlítésre méltók az akadémiai istentiszteletek, valamint az egyház-
jogi szemináriumban teljesített munkálkodás. 

A szegedi egyetemi Luther-Szövetség és Otthon az 1935/36. évről nyomtatott munkajelentést 
adott ki. A taglétszám 240 (tavaly 208). A Szövetség bevétele 1582*07 P, kiadása 1465-21 P, tiszta 
vagyona 1869-61 P. Az Otthon bevétele 5066-87 P, kiadása 4442-13 P, tiszta vagyona 2856*44 P. 
Sümeghy István főtitkári jelentése szerint a Szövetség vallásos, szociális, hazafias, kul-
turális munkát végzett. Volt 26 biblia-óra átlag 41 résztvevővel, kétszer járúltak úrvacsorához, 
vallásos estet rendeztek ádventben s a környékbeli ev. középiskolásoknak márciusban konferenciát, 
a tagok meglátogattak hat egyházközséget s ott templomi hangversenyt tartottak. Tagjait a Szövet-
ség az Otthonban olcsó lakással, pénzbeli és természetbeli segéllyel támogatta, a nyári táborozás elma-
radt. Hazafias ünnepélyeket is rendeztek s két kiadványt is közzétettek,a könyvtár 431 kötetből 
áll. Az otthonban állandóan 17 lakó volt, akik havonta 6-50 P-től 15 P lakbért fizettek, az Otthon 
sok oldalról részesült anyagi támogatásban. 

A FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Nőegylet biblia-órákat tartott külön-külön fiúk, leányok, 
diáklányok, serdülő lányok, bukott leányok, háztartási alkalmazottak részére, biblia-köröket is 
vezetett. A vasárnapi iskolával kapcsolatban kirándulásokat, karácsonyfaünnepélyeket rendezett. 
Leányok és diáklányok részére szeretetvendégséget adott. A klotildligeti Bethel-telepen konferen-
ciákat rendezett külön-külön fiúk s leányok részére, amelyek igen látogatottak és megáldottak 
voltak. Vasúti missziót teljesített a budapesti nyugati pályaudvaron, amikor is főként a fővárosba 
érkező fiatal leányoknak igyekezett segítségére lenni útbaigazítással és éjszakai elszállásolással. 
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Bethel-telepi gyermeknvaraltatásban 20 gyermek részesült. Leányinternátusa van Budapesten 
26 közép- és főiskolás, Nyíregyházán 8 középiskolás leánnyal. Árvaháza van Pihenőn (Csanád m) 
15 leánnyal. Nyomorék gyermekek otthona van Nyíregyházán 18 nyomorék leánnyal. Kis Harang 
című gyermeklapja kéthetenként jelenik meg. 

A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége Evangélikus Ágának 1935/36. évi munkajelen-
tése szerint a munkaterületen fejlődés mutatkozik, de az összefogó szervnek kiépítése még mindig 
a jövő feladata marad. A K I E munka kezdi éreztetni hatását a gyülekezeti életben is. Szükséges 
volna egy második munkaerő beállítása. A titkár 83 helyet látogatott meg. Konferenciák voltak : 
Csömör, Veszprém, Nyíregyháza, Tét, Pápa, Nagysimonyi, Galgaguta, Akaii, Szombathely, Oros-
háza, Zalagalsa és Hartán, a konferenciák az elmélyülés útján vannak s evangelizációs jellegük mellett 
kezd kidomborodni speciális ifjúsági jellegük is. Az akalii tábor az ifjúsági munkával párhuzamosan 
fejlődik. A táborra a dunántúli egyházközségekben rendezett gyűjtés közel 800 P-t eredményezett ; 
a táborban jelenleg 40 személynek van hely. Az akalii táborban a nyár folyamán 5 ifjúsági és egy 
vezetői táborozás volt. Sajnos, hogy a vezetők és az egyesületek nem karolják fel eléggé a KIE külön-
böző folyóiratait s kiadványait. Az elmúlt évekhez viszonyítva az ifjúsági házak építése csökkent. 
Az evang. ág titkára, Erős Sándor második éve szerkeszti a vezetők számára kiadott Ébresztő című 
folyóiratot. 

A Magyar Evangéliomi Keresztyén Diákszövetség Evangélikus Osztályának 1935/36. évi 
jelentése a főiskolás és a középiskolás munkáról számol be. A főiskolás munka Budapesten hetenként 
tartott összejövetelt sorozatos előadásokkal, sorozatos bibliamagyarázattal, kapcsolatot tartott 
fenn a soproni és a szegedi főiskolásokkal, gyengébb volt a kapcsolata a pécsiekkel és a debreceni-
ekkel. A kasseli vezető-világkonferencián Kneffel Pál ve ' t részt .A középiskolás munka az ország 
minden részére kiterjed s a központból meglátogatták Szombathely, Kőszeg, Győr, Miskolc, Nyír-
egyháza, Szeged középiskolás ifjúságát, némelyik helyet többször is. Budapesten különböző közép-
iskolákban hetenként voltak biblia-kcrök, havonta egyszer a középiskolás leányok számára teadélu-
tánt rendeztek, személyes érintkezés és sűrű levelezés tartja fenn a kapcsolatokat. A középiskolás 
munkának középpontja a tahii konferencia, amely az idén július 4—11-én volt 110 résztvevővel az 
ország legkülönbözőbb részéből. A pénztár forgalma kb. 700 P-t tett ki. 

A Magyar Keresztyén Leányegyesületek Evangélikus Ágának 31 csatlakozott evangélikus 
egyesülete van, ezenkívül sok olyan egyesülettel is tart fenn kapcsolatot, amelyek még hivatalosan 
nem csatlakoztak, így körülbelül 90 egyesület tartozik az Ághoz. A Szövetség négyes programm sze-
rint dolgozik. Vannak biblia-körök, előadásokat és tanfolyamokat tartanak. Néhány helyen már a 
cselédlányok körét is megszervezték. Szegényeket gondoznak, betegeket látogatnak, szegénygyer-
mekeket ruháznak, karácsonykor és húsvétkor szeretetcsomagokat osztanak ki, télen napközi ottho-
nokban dolgoznak, az egészségügy terén is fejtenek ki munkásságot. 

A Budapesti Egyetemi Luther Szövetség irányítására és munkájának végzésére az egyetemes 
egyház Dr. Szuchovszky Lajos vallástanárt küldte ki. Budapesten nehéz alkalmat és lehetőséget 
találni arra, hogy az egyetemeken levő evangélikus ifjúságot összehozhassuk, mégis mutatkoznak 
nyomai a munkának. Rendszeresen hetenként van biblia-óra, tudományos előadásokat is hallgatnak; 
a szórakozás kérdését zártkörű táncmulatságok rendezésével oldják meg. Kívánatos lenne, hogy az 
ifjúság megfelelő otthonra tudjon szert tenni. 

A jelentéssel kapcsolatban a bi zottság a következő javaslatokat terjeszti az egyetemes 
közgyűlés elé : 

1. Llívja föl az egyetemes közgyűlés az evang. középiskolák tanári karainak, továbbá a lel-
készeknek figyelmét az Ifjú Évek című evang. diáklapra és annak terjesztésére. 

2. Intézkedjék az egyetemes közgyűlés a diakonisszák képesítésére vonatkozólag egységesen 
és oly módon, hogy a képesítést a diakonisszák az anyaház szerint illetékes püspök elnöklete alatt 
működő bizottság előtt szerezzék meg. 

3. Hozzon határozatot az egyetemes közgyűlés a diakónusok képesítése, avatása, munka-
beosztása és kiküldetése tekintetében, olymódon, hogy a diakónusok az illető püspök hatásköre alá 
tartozzanak. 

4. Adjon utasítást az egyetemes közgyűlés azoknak a lelkészeknek, akiknek egyházköz-
ségéből háztartási alkalmazottak városban vállalnak munkát, hogy erről a városokban működő 
lelkészi hivatalokat a cselédmisszió megindíthatása végett értesítsék. 

5. Keresse meg az egyetemes közgyűlés az egyetemek tanácsát, hogy tegyék lehetővé az 
egyetemeken evangélikus világnézeti előadások tartását. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. A bizottság által előterjesz-
tett javaslatokat elfogadja és határozati erőre emeli. 

85. (Sz.) Beterjesztetik a Luther-Társaság évi jelentése : 

A Luther-Társaság munkássága szellemi téren többágú volt. a) Az irodalmi ünnepek ren-
dezése, amelyek közül most Tranovszky György énekeskönyvének 300 éves emlékünnepe van soron. 
Ez emlékünnepet nyomon követi Berzsenyi és Papp-Váryné emlékünnepe, továbbá a külföldi evang. 
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egyházak életének ,vallásos költészetének, zenéjének bemutatása. A mostoha anyagi körülmények 
miatt a vidéki irodalmi esték egyelőre szünetelnek, b) Kiadványai során pár kisebb füzeten kívül, 
megjelent a Képes Miatyánk új díszes kiadása kétféle formában, amelynek szép művészi képei és a 
szép versszöveg (Luther Mi Atyánk énekének szép fordítása) hivatva van arra, hogy híveink lelkében 
a hitbuzgóság tüzét állandóan élessze. Sok kézirat vár kiadásra, a megjelenést az anyagi erő hiánya 
akadályozza. 

A Luther-Könyvtár és Múzeum gyűjteményének főképpen könyvtári része gyarapodott 
új ajándékokkal és némi részben új vásárlással is. A gyűjtés egyik ága az egyházi ünnepek nyomtat-
ványaira, meghívókra, alkalmi iratokra, az elszakított országrészek irodalmára terjed ki. A nagyobb 
arányú gyűjtést, bár az érdeklődés fokozódik, anyagi nehézségek gátolják. 

Küszöbön van a Társaság 50 éves jubileuma, ezzel kapcsolatban megtörténik a Társaság 
korszerű újjászervezése, új munkaterv kidolgozása és végrehajtása. 

Mély sajnálattal jelentjük, hogy D. Kapi Béla egyházi elnök, akit a Luther-Társaság még 
1918-ban választott elnökévé, elnöki tisztéről visszavonhatatlanul lemondott. Nevéhez fűződik a 
Luther Társaság föléledése. Elnöksége díszt és programmot jelentett Társaságunknak, amelynek 
közgyűlése, ha már mindnyájunk fájdalmára az elnöki székből távozik, találni fog módot arra, hogy 
nagy értéknek bizonyúlt bölcseségét és ritka munkaerejét a jövendőre is biztosítsa Társaságunk 
s ezen a réven a hazai evangélikusság irodalmi élete számára. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és úgy a Luther-Társaságot, 
mint a Luther-Könyvtárt és Múzeumot újólag melegen ajánlja a hívek, egyházközségek 
és egyházmegyék jóindulatába. Mély sajnálattal értesül D. Kapi Béla püspök, egyházi 
elnök lemondásáról ; a Luther-Társaság elnöki székében kifejtett munkásságáért 
elismerő köszönetét nyilvánítja és kifejezi azon reményét, hogy megválasztandó utódja 
az ő munkáját a Luther-Társaság és közegyházunk javára hasonló hűséggel és sikerrel 
folytatni fogja. 

86. (Z.) A Magyarhoni Ágostai Hitvallású Evangélikus Misszióegyesület beterjeszti követ-
kező évi jelentését. 

A nagy lendülettel megindult missziói munkát váratlan gyász érte. 1935 december 11-én 
elhunyt Gáncs Aladár budapesti vallástarár, a Misszióegyesület fái adhatatlan titkára. Róla valóban 
állíthatjuk, hogy nem élt önmagának, hanem minden gyülekezet gondja a szívén feküdt. A magyar-
honi munka kiépítése az ő munkája volt. Szeiényen, feltűnés nélkül, mindig másokért élt, amit 
nemcsak az igazol, hogy két püspökünk és 50 lutheikabátos lelkész kiséite utolsó útjára, hanem 
az ő emlékére tartott összejövetelen számtalan val omás hangzott el szeretetreméltó lelkipásztori 
egyéniségéről. Síremlékére az országos gyűjtés rövid 10 hónap alatt 1000 pengőt eredményezett, 
melyhez csatlakozott a budapesti vallástanári testület 200 P-s adománya. Síremlékét 1936 október 
28-án avattuk fel a Kerepesi-úti temetőben. 

Az évi munkát a Lipcsei Misszió 100 éves jubileumának szenteltük. A németországi ünnep-
ségeken az Egyesületet Németh Károly esperes, egyh. elnök képviselte, ki ott ünnepi istentiszteletet 
tartott. D. Dr. Ihmels Károly egyetemi tanár, a Lipcsei Misszió igazgatója, kapcsolataink és szere-
tetünk kifejezésére folyó évi október 22-től november l- ig Magyarországon tartózkodik és egyház-
községeinkben (Győr, Sopron, Szarvas, Nyíregyháza, Cegléd és Budapest) előadásokat tart. 

Országos konferenciánkat 1936 október 3—4-ig Pápán tartottuk, valamint megünnepeltük 
Spener születésének háromszázados emlékét, mely ünnepi esténken Dr. Wiczián Dezső egyetemi 
tanár tartott előadást Spener életéről és munkásságáról. 

Örvendetesen növekszik a Missziói Gyermekszövetség ; rövid időn belül 54 gyülekezetben 
2100 gyermekszövetségi tagot számlál. Ugy a gyermekszövetség, mint a szarvasi fiókegyesület kül-
földi, illetve bennszülött munkásokat támogat. Misszióegyesületünk a Lipcsei Misszió hathatós 
támogatásán kívül a finn külmissziót és a neuendettelsaui ukrán missziót támogatja alkalmi ado-
mányokkal. 

A missziói ismeretek bővítésére vándorkönyvtárt létesítettünk és egy nyári kurzust ter-
vezünk, melyre a Lipcsei Misszió küld előadó misszionáriusokat. A Misszióegyesület új titkára : 
Danhauser László, budapesti vallástanár. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

87. (Sz.) Beterjesztetik Turóczy Zoltán győri lelkésznek az V. finn-ugor kultúrkongresz-
szusról szóló jelentése, amelynek kapcsán közli a kongresszus vallásügyi szakosztályának következő 
határozatait : 1. a szakosztály működését állandósítani kívánja, 2. kívánatosnak tartja, hogy minden 
rokonnép ev. egyházának körében alakuljon oiyan bizottság, amely hivatva volna a rokon népek 
idevonatkozó nemzetközi tárgyalásait a kongresszusok közötti hosszabb időközökben is lebonyolí-
tani, 3. kívánatosnak tartja nagyobb időközökben közös finn-ugor lelkész-gyűlések rendezését és 
ebben a kérdésben örömmel veszi tudomásul a MELE meghívását, amellyel a finn és észt lelkészeket 
1937 májusára közös lelkészi konferenciára Budapestre kérte, 4. megszervezendőnek tartja az egyes 
theológiai fakultásokon a hallgatók cseréjét, 5. megszívlelésre ajánlja azt a gondolatot, hogy a kul-
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• d O . túrkongresszus keretében ugyan, de attól függetlenül önálló élettel bíró finn-ugor keresztyén Lestvér-
nép-szövetség létesíttessék, 6. kívánatosnak tartja, hogy idevonatkozó irodalmi munkásság fejlődjék 
ki és a finn, magyar és eszt egyházak egyházi lapjaikban negyedévenként közzéteendő tudósításokat 
küldjenek egymásnak, különös tekintettel az elszakított területeken lakó magyarságra is, 7. végül 
szoros együttműködést kíván létrehozni a külmisszió és a tengerészmisszió területén is. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést köszönettel veszi és a finn-ugor kultúrkon-
gresszus vallásügyi szakosztályának határozatait tudomásul véve, megalakítja a magyar 
evang. egyház finn-ugor diaszpóra bizottságát. A bizottság tagjává kijelöli a Magyarhoni 
Gusztáv Adolf Gyámintézet mindenkori egyházi elnökét és a többi tag kijelölését az egye-
temes közgyűlés elnökségére bízza. . 

A finn és észt lapokban negyedévenként közlendő híranyag szolgáltatását illetőleg 
tudomásul veszi a főtitkár azon bejelentését, hogy az Ungarisch-Protestantischer Presse-
dienstet, amely a szükséges híranyagot tartalmazza, a megadott címekre már rendszeresen 
küldi. 

88. (Sz.) Az egyetemes főjegyző bejelenti, hogy azokon az eddig a m. kir. kormánytényezők 
részéről válasz nélkül maradt egyetemes közgyűlési felterjesztéseken kívül, amelyeket az egyetemes 
felügyelői jelentés felsorol, nyilvántartandók a következő ügyek : 

1. A lelkészek szolgálati viszonyait szabályozó szabályrendelet, 1934. évi 39. jegyző-
könyvi pont ; 

2. a vásárok vasárnapról hétköznapra való áttétele stb.-re vonatkozó törvény, 1934. évi 
44. jegyzőkönyvi pont ; 

3. az aszódi leánynevelő-intézetben engedélyezés nélkül használatban volt tankönyvek 
ügye, 1934. évi 58. jegyzőkönyvi pont ; 

4. a theológiai fakultás a lelkészjelölteknek a pedagógiai ismeretekre különös tekintettel 
leendő megvizsgálására vonatkozó véleménye, 1932. évi 68. jegyzőkönyvi pont ; 

5. Az Egyetemes Névtár kiadása, 1935. évi 44. jegyzőkönyvi pont; 
6. a szabályrendelet-gyűjtemény, 1935. évi 96. jegyzőkönyvi pont ; 
7. a Luther-életrajz kiadása, 1935. évi 103. jegyzőkönyvi pont. 

Tudomásul szolgál. 

89. (Sz.) Beterjesztetik a váci országos sikeínéma intézet vallásos gondozásáról szóló jelen-
tés, mely szerint az elmúlt évben Sommer Gyula lelkész 10 evangélikus gyermeket részesített vallásos 
gondozásban. 

Tudomásul szolgál. 

90. (Sz.) Végül az elnöklő egyetemes felügyelő a közgyűlés tagjainak kitartó érdeklődé-
sükért, D. Geduly Henrik püspök az elnöklő egyetemes felügyelőnek a tanácskozások bölcs vezeté-
séért az egyetemes közgyűlés nevében köszönetet mond, mire a közgyűlést D. Geduly Henrik 
püspök buzgó imája befejezi. 

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

világi elnök. 

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

I). Szelényi Aladár s. k. 
világi egyetemes főjegyző. 

ZoiMjor Béla s. k. 
egyházi egyetemes főjegyző. 

Dr. Vitéz Pétery Aladár s. k. 
világi egyetemes aljegyző. 

I). Konkoly Elemér s. k. 
világi egyetemes aljegyző. 

Kuthy Dezső s. k. 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Pass László s. k. 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Magyar Géza s. k. 
egyházi egyetemes aljegyző. 

litelesítjük 

Dr. Rásó Lajos s. k. 
Dr. Mészáros Gyula s. k. 

D. D. Raffay Sándor s. k. 
Kemény Lajos s. k. 
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F Û C i ^ E L É K . 

I . 

A két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyek tárgyalására 
kiküldött bizottság szervezeti szabályzata. 

l . §• 

A két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyek tárgyalására kiküldött bizottság (röviden: 
Protestáns Közös Bizottság), amely az 1891. évi december hó 5-én megnyílt református és illetve 
ág. hitv. evangélikus zsinatok elhatározása értelmében a magyarországi református egyház egyete-
mes konventje és a magyarországi ág. hitv. ev. egyetemes egyház közgyűlése által egyenlő számban 
kiküldött tagokból alakul, e két protestáns egyháznak az őket közösen érdeklő ügyekben való tanács-
kozásra hivatott bizottsága. 

A bizottság azokat a közös érdekű ügyeket tárgyalja, amelyeket a két protestáns egyház 
egyetemes konventje és illetve egyetemes közgyűlése e célból a bizottsághoz áttesz, vagy amelyeket 
tárgyalásra a bizottság elnöksége kitűz. 

2- §• 

A bizottság egy lelkészi és egy világi elnök társelnöklése alatt tartja üléseit, akiket a bizott-
ság három évenként a református egyetemes konvent és egyházkerületek s illetve a magyarországi 
ág. hitv. ev. egyetemes egyház és egyházkerületek elnökségeinek a tagjai közül választ olykép, hogy 
az elnökségben mindkét egyház képviselve legyen. 

A bizottság elnökei az elnöki feladatok végzése tekintetében egymás közt megegyeznek. 
Megegyezés hiányában az elnöki feladatokat az végzi, aki az elnöki választhatóságra jogosító tisz-
tét régebben viseli. 

Minden három éves évkörben a lelkészi elnököt abból az egyházból kell választani, amelyik 
az előző évkörben a világi elnököt, a világi elnököt pedig abból az egyházból, amelyik a lelkészi el-
nököt adta. 

Az akadályozott elnök helyettesítéséről a bizottság esetről-esetre gondoskodik. 
Előadóját és jegyzőjét a bizottság maga választja ugyancsak három évi időtartamra. 

A bizottság egy vagy több helyettes előadót és egy vagy több helyettes jegyzőt is választhat. 
A bizottság üléseit az elnökség hívja egybe. A bizottságot hatóságokkal és harmadik sze-

mélyekkel szemben az elnökség képviseli. 

3. §. 

A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet három eredeti példány-
ban kell kiállítani s azokból egy példányt a bizottság irattárában, egyet a református egyetemes 
konvent, egyet pedig a magyarországi ág. h. ev. egyetemes egyház irattárában kell elhelyezni. 

A bizottság maga határozza meg, hogy irattára hol kezeltessék. 

4. §. 

A bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer tart ülést s lehetőleg oly időpont-
ban, hogy a református egyház egyetemes konventje és az ág. h. evangélikus egyház egyetemes 
közgyűlése által hozzá áttett ügyeket megfelelő időben tárgyalhassa s ezekhez a bizottság által ter-
jesztendő határozati javaslatok megfelelő időben érkezzenek. 

A bizottság ülései nem nyilvánosak. 

5. §. 

A bizottság a saját tagjaiból szakbizottságokat alakíthat. A bizottság maga határozza meg 
azt, hogy milyen szakbizottságokat alakít. 

A szakbizottságokat úgy kell megalakítani, hogy azokban a két egyház egyenlő számú 
taggal legyen képviselve. Ha az ügy fontossága és az előkészítés szakszerűsége kívánatossá teszi, a 
teljes bizottság elnöksége a szakbizottságba a szakbizottság elnöke útján tanácskozási joggal olyan 
protestáns szakértőket is meghívhat, akik a teljes bizottságnak nem tagjai. 
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6. i 
A szakbizottságok előkészítik a teljes bizottság tárgyalása alá kerülő azokat a fontosabb 

ügyeket, vagy véleményt adnak a bizottságnak azokról az ügyekről, amelyeket ecélból a bizottság 
elnöksége vagy maga a bizottság hozzájuk utal. 

A szakbizottság elnökének hozzájárulásával a szakbizottság saját maga is kezdeményezhet 
javaslatokat. 

A szakbizottság ülései nem nyilvánosak. 

7- §• 

A szakbizottságok elnökeit a közös bizottság választja. A szakbizottságok előadóit a közös 
bizottság elnöksége esetiől-esetre jelöli ki a szakbizottság elnökének meghallgatása mellett. 

A szakbizottságban tárgyalt ügyeket a teljes bizottság ülésén a szakbizottsági előadó adja elő. 

8. §. 

A szakbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a bizottság tárgyalásának 
rövid feljegyzését és a szakbizottság határozati javaslatát tarta mazza. A szakbizottság jegyzőjét 
ülésenként a szakbizottság elnöke jelöli ki. 

9- §• 

A bizottság és szakbizottságok tárgyalásairól a nyilvánosság számára közléseket csak a teljes 
b zottság elnöksége adhat. 
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IV. 
A magyarhoni ág. hitv. evang-. keresztjén egyetemes egyház 

népmozgalmi statisztikája. 

So
rs

zá
m

 

Az adat megnevezése 
Az eg 

bányai 

yházkeriil 

dunán-
inneni 

st megnev 

dunán-
túli 

ezése 

tiszai 
összesen 

Előző 
évhez 
képest + — 

1. Lélekszám 293.265 36.301 176.937 39.300 545.803 + 7.316 

2. Anyaegyház 83 37 134 19 273 + 3 

3. Leányegyház 14 13 119 2 148 — 1 

4. Fiókegyház 41 24 124 34 223 + 12 

5. Szórvány 105 217 1.446 627 2.395 + 25 

6. Rendes lelkész 93 38 137 24 292 — 

7. Vallástanár, önálló hitoktató . . . . 36 1 11 6 54 — 

8. Segédlelkész 35 8 47 9 
1 

99 + 21 

9. Középiskola 5 — 3 2 10 — 

10. Tanár 97 — 50 29 176 + H 

11. Tanuló 2.566 — 774 826 4.166 + 280 

12. Polgári iskola 1 — — — 1 — 

13. Tanár 6 — — — 6 — 4 

14. Tanuló 101 — — — 101 + 9 

15. Tanító-tanítónőképző-intézet 1 — 1 1 3 — 

16. Tanár 10 11 10 31 + 1 

17. Tanuló 137 — 135 209 481 — 9 

18. Elemi iskola 45 40 253 34 372 — 

19. Tanító 235 58 376 56 725 — 3 

20. Tanuló 13.789 4.745 25.871 3.562 47.967 + 1.531 

21. Idegen iskolába járó evang. tanuló . 14.382 353 2.265 2.014 19.014 ? 

22. Született 5.397 664 2.916 755 9.732 — 146 

23. Ebből törvénytelen ? 38 118 33 ? ? 

24. Meghalt 4.248 482 2.534 542 7.806 + 385 

25. Konfirmált 4.817 684 3.448 702 9.651 — 457 

26. Ürvacsorával élt 86.219 19.001 80.739 22.853 208.812 + 4.188 

27. Házasságkötés 2.199 256 1.233 292 3.980 — 100 

28. Ebből tiszta 1.243 159 799 173 2.374 — 212 

29. Ebből vegyes 956 97 434 119 1.606 + 112 

30. Reverzális javunkra 472 43 195 49 759 + 100 

31. Reverzális kárunkra ? 13 90 69 ? ? 

32. Áttért hozzánk 552 59 165 105 881 — 219 

33. Áttért tőlünk 320 60 174 69 623 — 42 

34. Egyházi szertartás mellőzve ? 4 22 9 ? ? 





III. 

A magyarhoni ágf. hitv. evang*. keresztyén egyetemes egyház 

1935. évi zárószámadása. 

a) Közigazgatási számla. 

B E V É T E L : 
1848/XX. t.-c. sz. államsegély 
Theológiai célokra szolgáló államsegély 
Portóállamsegély 1934/35-re 
Szemináriumi alap kamata lelkészképzési célokra 
Az Üllői-úti ház bérjövedelméből 
Térítmények (kamatjövedelem) 
Vegyes bevételek 

27.673-36 P 
4.900-80 „ 
1.064-66 „ 
1.381-34 „ 
4.531-81 „ 

360-52 „ 
10.152-56 „ 50.065-05 P 

KI ADAS : 

Előző évek hiánya 18.530-92 P 
Zsinat, közgyűlés, törvénykezés stb. költségei 4.643 -53 ,, 
Lelkészképzési célokra 6.140'— ,, 
Reformátusokkal közös sajtószolgálat költségeire 2.097-22 „ 
Tanintézetek és diákok segélyezésére 4.255*— ,, 
Külföldi összeköttetésekre 716-03 ,, 
Missziói vonatkozású ügyekre 639-30 „ 
Irodalom és egyházi sajtó támogatására. 1.637-90 ,, 
Levéltár-könyvtárra 794*78 ,, 
Illetékegyenérték 2.381-23 ,, 
Az egyetemes egyház közigazgatására és az egyetemes felügyelői 

iroda költségeire 4.121*98 ,, 
Személyi járandóságok 5.922-92 ,, 
Vegyes kiadások 16.000*74 „ 67.791*55 „ 

Túlkiadás 17.726*50 P 

b) Alapok és alapítványok. 

1. Az egyház szabad rendelkezési tőkéi : 

Saját tőke 372.235*56 P 
Bauhofer György-alapítvány 50*— „ 

2. Átmeneti jellegű alapok: 

Az egyetemes közalap 1935. évi jövedelme 16.081 -57 P 
Szemináriumi alap 43.054-27 
Theológusok ruházati segélyalapja 155*91 
Ágostai hitvallás jubileumi alapja 163-06 
Theológusok Otthonának kölcsöne a Pénzintézeti Központtól . . . . 62.072*— 
Nyugdíj államsegély 58.841-74 
Fogházmissziói offertórium . . 
Bibliavasárnapi offertórium . . 
Zsinati költségszámla 
Bár ó Po d man i czky-—Degenf el d-

államseg'ély 
-Schömberg B. könyvtár rendezésére 

150*— 
2 0 0 * — 

5.971-23 

650-— 

372.285-56 P 

187.339*78 

Átvitel 559.625-31 P 
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Áthozat 559.625-34 P 
3. Ösztöndíj alapítványok : 

Gróf Teleki-Róth Johanna-alapítvány 878-80 P 
Szinovitz Lajos-alapítvány 3.939-18 „ 
Hrabovszky Zsigmond-alapítvány 46-98 „ 
Lissovényi László, gróf Blankenstein György és Hunfalvy Pálné-

alapítványok 647-62 „ 5.512 58 „ 

4. Határozott célú alapok és alapítványok : 

Theológiai alapok 2.315-52 P 
Az 1928 előtti nyugdíjintézet tőkéje 25.781-87 
Egyetemes közalap tőke 28.188-37 
A pozsonyi theológiai akadémia tőkéje 
Zelenay Gedeon-alapítvány a theológiai akadémia javára 
Haubner Máté-alapítvány (gyámintézeti és árvasegély) . . 
Eőry Sándor-alapítvány (Luther Otthon javára) 
Dr. Weszter Lajos-alapítvány 
Lelkészsegélyezési alap 
Lelkészárva-alap 

1.845 17 
50 — 
50 — 
50 — 

1.005-56 
7.020-95 

119-58 
Jubiláris szeretetház-alap 13.213-36 
Báró Prónay Dezső emlék-alap 207-05 
Báró Prónay Dezső szeretetház-alapítvány 652-10 
Báró Prónay Dezső egyházi és családi alapítványa 235-07 
A brassói egyházközség letétje —-07 
Báró Solymossy Lajos leányiskolái alapítványa 2.543-64 
Luther Márton szobor-alap 567-58 
Luther Otthon-alap —-16 
Tanárok nevelőház-alapja 17.059-23 
Luther Márton-alap 107-61 
Szigethy-Halász-Brósz-alapítvány 2.183-22 
Johannita-rend alapítványa 9.076-37 
Szigethy Lajos és neje alapítványa 3.302-01 115.574-49 

A tőkék összege 680.712-41 P 

c) A tőkék elhelyezése. 

1. Takarékpénztári betétek és készpénz 154.800-65 P 
2. Értékpapírokban 9.692-83 „ 
3. Az Üllői-út 24. és a Szentkirályi-u. 51. sz. alatti egyetemes székház 370.000-— ,, 
4. A soproni Theológusok Otthona építési költsége 109.903-59 „ 
5. Egyéb követelések 36.315-34 ,, 

A vagyon összege . . . 680.712-41 P 



III. 
A magyarhoni ág\ liitv. cvang. keresztjén egyetemes egyliái 

1937. évi költség-vetése. 

1848/XX. t . -c . á l lamsegé ly-számla . 

BEVÉTEL. 

Állampénztárból 212.769-40 P 

KIADÁS. 

Egyházkerületeknek közigazgatásra 58.000- - P 
Egyetemes nyugdíjintézetnek 84.000-— ,, 
Egyetemes adóalapnak 43.000-— ,, 
Egyetemes egyházi célokra - 27.769-40 ,, 

Összesen 212.769-40 P 212.769-40 P 

E g y e t e m e s egyházi fo lyószámla . 

BEVÉTEL. 
a) Államsegély. 

I. Kötött célú államsegélyek : 

a) Közalapi államsegély 10.230-—P 
b) Nyugdíj államsegély 208.266-— „ 
c) Segédlelkészi kongrua 31.279-68 ,, 
d) Prot. táb. püspök államsegélye 7.687-80,, 
e) Theol. Otthona építési államsegély 8.259-— ,, 
j) Miskolci tanítóképző építési államsegély 1.448-— „ 267.170-48 P 

II. Egyéb államsegélyek : 
a) 1848/XX. t.-c. sz. államsegélyből egyetemes egyházi célokra . . . 27.769-40 P 
b) Theológiai államsegély 4.900-80 „ 32.670-20, , 

b) V e g y e s e k . 
I. A szemináriumi alap kamata a theológusok élelmezési és lakbér-

segélyére 1 .000'—P 
II. Üllői-út 24, sz. ház bérjövedelméből 3.00Q-— „ 4.00Q-— „ 

Összes bevétel 303.840*68 P 

KIAD AS. 

I. Kötött célú á l lamsegé lyek szétosztása: 

a) Közalapnak 10.230'— P 
b) Nyugdíj államsegélynek. 208.266 — „ 
c) Segédlelkészi kongruára 31.279-68 ,, 
d) Prot, tábori püspök államsegélye 7.687-80 „ 
e) Theol. Otthona építési államsegélye 8.259-— ,, 
f ) Miskolci tanítóképző építk. államsegélye 1.448-— „ 267.170-48 P 

II. Vegyes bevételek és az 1848 /XX. t . -c . sz. á l lamsegély 
egyetemes egyházi részének terhére : 

1. Zsinat, közgyűlés, törvénykezés stb. : 
a) Egyházi elnök útiátalánya 700'—- P 
b) Törvénykezési költségek 250*— „ 
c) Napidíjak és út iköl tségek. . . 2.000-— „ 
d) Nyomtatványok . . . . . . . . . . . . . 1.200'— „ 4.150'— P 

Átvitel 4.150'— P 267.170-48 P 
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Áthozat 4.150-— P 267.170-48 P 

2. Lelkészképzési célokra : 
a) Tan- és vizsgadíjsegély 2.700-— P 
b) Lakbér- és élelmezési segély 1.800-— ,, 
c) Theol. énektanítás tiszteletdíja 240-— „ 
d) Theol. külföldi tanulmányi segélye 1.000-— „ 5.740'— ,, 

3. A reformátusokkal közös sajtószolgálat személyi és 
dologi kiadásainak pótlására : 2.000'— „ 

4. Tanintézetek és diákok segélyezésére : 
a) 3 egyházkerületnek a tanítóképzők segélyére 1.500-— P 
b) Diáksegélyezésre 800-— „ 
c) Lelkészsegélyezési alapra 1.500-— ,, 
d) Váci siketnémaintézeti vallásoktatásra 100-— „ 3.900'— ,, 

5. Külföldi összeköttetésekre: 1.000'— ,, 

6. Egyházi világmozgalmak tagdíjaira : 700'— ,, 

7. Missziói vonatkozású ügyekre : 

a) Az egyetemes egyház missziói munkájára . . 800'— P 
b) A Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet-

nek segély 200'— „ 
c) A Magyarhoni Evang. Misszióegyesületnek 

segély 100-— „ 
d) A Ker. Ifj. Egyesület ev^ng. égénak negély 200 — ,, 
e) Szegénysegélyekre 200-— ,, 1.500-— ,, 

8. Az irodalom és egyházi sajtó támogatására : 

a) A Luther Könyvtár és Múzeumnak segély . 500-— P 
b) A Magyar Prot. Irodalmi Társaság forrás-

munkáira segély 300-— „ 
c) Egyházi lapoknak 400'— „ 
d) Lapelőfizetési díjak 300'— ,, 1.500*— „ 

9. A levéltárra és könyvtárra : 

a) Levéltáros tiszteletdíja 400*— P 
b) Levéltári irodaátalány 100*— ,, 
c) A Báró Podmaniczky Géza és hitvese szül. 

gróf Degenfeld-Schomberg Berta könyvtára 
kezelőjének 200*— „ 

d) Az egyetemes könyvtár kiegészítésére 100*— „ 800*— „ 

10. Illetékegyenértékre 2.400*— ,, 

11. Az egyetemes egyház közigazgatására : 

a) A tanügyi bizottság előadójának tiszteletdíja 200*— P 
b) A pénztári hivatal átalánya 1.200*— „ 
c) Nyugdíjintézeti fenntartói járulék 301*90 „ 
d) Az egyetemes felügyelői iroda költségeire . . 2.500*— „ 4.201*90 „ 

12. Személyi járandóságok 7.000*— „ 

13. Előre nem látott kiadásokra 1.500-— „ 36.391-90 „ 

Összes kiadás 303.562*38 P 

ÖSSZESÍTÉS : 

Előző évek (1929—35) túlkiadásai 17.726'50 P 

Várható kiadások az 1937. évben 303.562-38 „ 321.288*88 P 

Az 1937. évben várha tó bevételek 303.840-68 „ 

Az 1938. évben fedezendő túlkiadás 17.448-20 P 
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V. 

Az evang-. egyetemes egyházi könyv- és levéltár őrzési, kezelési 
és használati ügyrendje. 

1. 

A könyv- és levéltáros a beérkező könyvekről (folyóiratokról), illetve ügyiratokról külön-
külön naplót vezet s az azokba bevezetett könyvek és ügyiratok elhelyezését is feltüntető számada-
tokat a könyvekre, illetve ügyiratokra is rávezeti. 

A könyvtári napló kiegészítő része a betűrendes könyvnapló, melybe a beérkezett könyvek 
és folyóiratok a szerző nevének, a könyv címének, a kiadás helyének és évszámának feltüntetésével 
bejegyeztetnek. 

2. 

A beérkező könyvek és ügyiratok egyaránt a levéltári bélyegzővel láttatnak el, miután 
a könyvek is az egyetemes közgyűlés részéről 1935-ben életbeléptetett könyv- és levéltári szabály-
zat 5. §-ának 2. bekezdése szerint a — Podmaniczky—Degenfeld-könyvtár kiegészítésére szolgáló — 
levéltári könyvtár állományához tartoznak. 

3. 

A beérkezett könyvekről és ügyiratokról cédulakatalógus is készítendő, melynek céduláin 
az illető könyvek, illetve ügyiratok azoknak részletes leírásával ismertetendők. 

A könyvtári cédulák a Podmaniczky—Degenfeld könyvtár rendszerének megfelelően veze-
tett — de szürke színű — kartonlapokból, a levéltári cédulák pedig a levéltár eredeti cédulakatalógu-
sának megfelelő fehér papírlapokból állanak. Előbbiek a könyvtári cédulakatalógus kötegeiben s a 
könyvtár helyiségeiben, utóbbiak a levéltári cédulakatalógus dobozaiban s a levéltári irodában 
őriztetnek. 

4. 

A beérkezett könyvek és levéltári irotokra vonatkozó kísérő iratok s a levelezési iratok idő-
rendben összeállítva s megszámozva, évek szerint csoportosítva a levéltári irodában gondosan meg-
őrzendők. 

5. 

A könyv- és levéltáros hetenként két napon (ezidőszerint szerdán és csütörtökön) délelőtt 
9—12 óráig s délután 5—8 óráig hivatalos órát tart, melyek alatt egyik napon a levéltár, másik na-
pon a könyvtár az érdeklődő kutatók, illetve olvasók rendelkezésére áll. 

6. • 
A kutatók, illetve olvasók részéről kikért iratokról és könyvekről 2—2 példányban kérő-

lap állítandó ki, melyre a kikért irat vagy könyv címe, könyv- vagy levéltári száma, a használat 
deje s az illető neve, polgári foglalkozása és lakcíme feljegyzendő. A kérőlapok egyik példánya meg-

őrzendő, másik példánya az illető kutatónak vagy olvasónak, a használt irat vagy könyv hiánytalan 
beszolgáltatása ellenében visszaadandó. 
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7. 

A gyűjtemények állagához tartozó iratok és könyvek a 8. szakaszban foglalt korlátozás-
sal az evangélikus egyháznak hivatalos esküt tett tisztviselői részére — megfelelő átvételi elismer-
vény ellenében — otthoni használatra is kikőlcsönözhetők. Mások részére a kikölcsönzés csak akkor 
eszközölhető, ha arra az egyetemes felügyelő engedélyt ad. 

8. 

Eredeíi kéziratok, könyvtári ritkaságok, díszes s egyéb értékes könyvek kikölcsönzése 
egyáltalán nincs megengedve. 

9. 

A könyv- és levéltári bizottság elnökei és tagjai a könyv- és levéltár őrzésének és kezelésé-
nek ellenőrzése végett a könyvtárat és levéltárat időnkint megvizsgálják. Észleleteiket és kíván-
ságaikat határozathozatal végett a bizottság elé terjesztik. 
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V I . 

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 közgyűlés egyházi elnöke, 

mint hivatalára nézve legidősebb 
püspök : D. Geduly Henrik (Nyíregyháza). 

Az egyet, tanügyi biz. elnöke (1941-ig) : Dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, I., Attila-u. 95—99). 
Az egyet, tanügyi biz. alelnöke (1941-ig) : Dr. Melich János (Budapest, X., Család-u. 10). 
Egyet, egyházi gyámint. világi elnök : Báró Feilitzsch Berthold (Budapest, I., Karátsonyi-u. 9). 
Egyet, egyházi gyámint. egyh. elnök : Ziermann Lajos (Sopron). 
Egyetemes világi főjegyző (1941-ig) : Dr. Szelényi Aladár (Budapest, IV., Váci-u. 36. Telefon : 

1—887—10). 
világi aljegyző (1941-ig) : Dr. Vitéz Pétery Aladár (Budapest, II., Margit-körút 1). 
világi aljegyző (1941-ig) : Dr. Báró Radvánszky Antal (Budapest, VIII. , Trefort-u. 2). 

„ világi aljegyző (1941-ig) : Dr. Konkoly Elemér (Budapest, IV. Károly király-út 18). 
,, egyházi főjegyző (1941-ig) : Zongor Béla (Körmend). 
„ egyházi aljegyző (1941-ig) : Pass László (Debrecen). 
,, egyházi aljegyző (1941-ig) : Magyar Géza (Szák). 
,, egyházi aljegyző (1941-ig) : Kuthy Dezső (Budapest, VIII., Üllői-út 24. I.). 
,, számvev. vil. elnöke (1938-ig) : Becht Albert (Budapest, V., Wurm-u. 3). 
,, számvev. egyh. elnöke (1938-ig) : Dr. Dómján Elek (Sátoraljaújhely). 
,, ügyész (1941-ig) : Dr. Rásó Lajos (Budapest, IV., Veres Pálné-u. 7. Telefon : 

1—881—00). 
,, főellenőr (1941-ig): Zsigmondy Dezső, (Budapest, I., Plósz Lajos-u. 11). 
„ pénztáros (1941-ig): Szelényi Gyula (Budapest, IV., Deák-tér 4. Telefon : 

1—800—60). 
,, ellenőr (1941-ig) : Kesztler László (Budapest, IV., Deák-tér 4. Telefon : 

1—800—60). 
,, levéltáros és nyugdíj intézeti 

ügyvivő (1941-ig) : Dr. Scholtz Oszkár (Budapest, VIII., Üllői-út 24. Telefon: 
1—378—77). 

,, főtitkár Kuthy Dezső (Budapest, VIII. , Üllői-út 24. I. Telefon : 
1—413—07). 

Az egyetemes törvényszék tagjai : 

Világiak: Dr. Mészáros Gyula (1938), Dr. Tomcsányi Vilmos Pál (1938), Dr. Szelényi 
Aladár (1938), Dr. Konkoly Elemér (1938), Dr. Dukavits Vilmos (1941), Laszkáry Gyula (1941), 
Rupprecht Olivér (1941), Dr. Streicher Andor (1941). 

Egyháziak : Ziermann Lajos (1938), Mihalovics Samu (1938), Kovács Andor (1938), 
Duszik Lajos (1938), Németh Károly (1938), Sárkány Béla (1941), Dr. Dómján Elek (1941), Kardos 
Gyula (1941). 

Tanártagok : Dr. Mikler Károly (1938), Dr. Zsedénvi Béla (1938), Németh Samu (1938), 
Dr. Koch István (1941). 

Jegyző : Dr. Vietórisz Gyula (1941). 

b) A bizottságok névsora. 

I. 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. Mesterházy Ernő, Dr. Pesthy Pál, Dr. Sztranvavszky Sándor, Lichtenstein 
László, D. Geduly Henrik, D. Kapi Béla, D. D. Raffay Sándor, D. Kovács Sándor, Sztehló Kornél, 
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Dr. Szelényi Aladár, Dr. Tomcsányi V. Pál, Dr. Ostffy Lajos, Dr. Báró Kaas Albert, Dr. Rásó Lajos, 
Sárkány Béla, Radó Lajos, D. Dr. Prőhle Károly; b) póttagok: Ziermann Lajos, Dr. Dómján 
Elek, Dr. Konkoly Elemér, Dr. Zsedényi Béla, Kemény Lajos, Kuthy Dezső, Dr. Báró 
Radvánszky Antal. 

A magyar református egyház kiküldöttei : a) Rendes tagok: Benedek Sándor, Dr. Bernát 
István, Dr. Kováts J. István, Dr. Ravasz László, Gróf Teleki József, Dr. Balogh Jenő, Dr. Darányi 
Kálmán, Medgyasszay Vince, Farkas István, Farkasfalvi Farkas Géza, Janka Károly, Dr. Puky 
Endre, Dr. Baltazár Dezső, Dr. Kun Béla, Makláry Károly, Dr. Tóth Lajos, Báró Vay László, 
Halka Sándor, Dr. Boér Elek; b) póttagok: Kiss Zsigmond, Dr. Huszár Aladár, Meczner Béla, 
Román Ernő. Varga Sándor, Harsímyi Pál. 

II. Tanügyi bizottság. 

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, elnök (1941), Dr. Melich János, alelnök (1941), Dr. Bánkúti 
Dezső, előadó, Dr. Zelenka Frigyes, elemi iskolai előadó, Németh Sámuel, jegyző és középiskolai 
előadó (1941), az egyházkerületek püspökei és felügyelői, továbbá Dr. Domanovszky Sándor, 
Kardos Gyula, Dr. Bruckner Győző, Dr. Beyer Ede, Reif Pál, Dr. Gaudy László, Hanzmann Károly, 
Kiss Sándor, Kemény Péter, Zongor Béla, Dr. Felkay Ferenc, Dr. Jánossy István, Barlos Pál, 
Somogyi Béla, Mendelényi János, Weiszer Gyula, Molitor Gusztáv, Bérezés Lajos, Dr. Zimmermann 
Ágoston, Rozsondai Károly és a theológiai fakultás mindenkori dékánja. Tiszteletbeli tag : Dr. 
Szigethy Lajos és D. Dr. Schneller István. 

I I I . Vallástanítási albizottság. 

Elnök: Dr. Gaudy László. Tagok: Bartos Pál, Kardos Gyula, Ziermann Lajos, Reif Pál, 
Paulik János, Lábossá Lajos, Kemény Lajos, Szekej András, Somogyi Béla, Rezessy Zoltán, Dr. 
Csengődy Lajos és a theológiai fakultás mindenkori dékánja. 

IV. Ifjúsági belmissziói bizottság. 

Németh Károly elnöklete mellett tagok : Dr. Gaudy László, Kardos Gyula, Lábossá 
Lajos, Németh Gyula, Dr. Bánkúti Dezső, Dr. Deák János, Vitéz Faragó Ede, Egyed Aladár, Erős 
Sándor, Dr. Hilscher Zoltán, Kemény Lajos, Kirner Gusztáv, Vitéz Magassy Sándor, Möhr Henrik, 
Marcsek János, Dr. Molnár Gyula, Nitschinger János, Dr. Báró Podmaniczky Pál,Dr. Sólyom Jenő, 
Dr. Scholtz Oszkár, Schulek Tibor, Turóczy Zoltán, Dr. Szuchovszky Lajos, Zulauf Henrik és 
Danhauser László. 

V. Theológiai bizottság. 

Elnök : D. Báró Radvánszky Albert egyet, felügyelő. Tagok : a négy püspök és egyház-
kerületi felügyelő, a tanügyi bizottság elnöke, a theol. fakultás mindenkori dékánja és prodékánja, 
mint az egyházkerületek által kiküldött tagok : Dr. Gaudy László, Dr. Sólyom Jenő, Mihalovics 
Samu, Zongor Béla, Ziermann Lajos, Dr. Dómján Elek ; póttagok : D. Dr. Schneller István, 
Podhradszky János, Turóczy Zoltán, Keken András, a szervezendő három albizottság elnökei 
és a theologusok otthonának felügyelőtanára. 

VI. Lelkészképesítö bizottság. 

a) A közös gyűlések. 

Elnöksége: az egyetemes közgyűlés elnöksége ; jegyzője és előadója esetről-esetre megbízott 
tag. Tagjai : a püspökök, a hittudományi kar mindenkori dékánja és prodékánja, az egyetemes 
egyház ügyésze, az egyetemes tanügyi bizottság elnöke, továbbá az egyházkerületi osztályok rendes 
tagjai. 

b) Egyházkerületi osztályok. 

A bányai egyházkerületi osztály elnöke a püspök ; rendes tagok : Kemény Lajos, Broschkó 
Gusztáv Adolf, Dr. Gaudy László, Dr. Sólyom Jenő; póttagok: Magócs Károly, Szántó Róbert. 

A dunáninneni egyházkerületi osztály elnöke a püspök ; rendes tagok : Mihalovics Samu, 
Kardos Gyula, Dr. Csengődy Lajos, Dr. Jánossy Lajos; póttagok: Szekej András, Podhradszky 
János. 

A dunántúli egyházkerületi osztály elnöke a püspök ; rendes tagok : Németh Károly, 
Zongor Béla, Ziermann Lajos, Turóczy Zoltán, Vitéz Magassy Sándor ; póttagok : Kiss Samu, 
Budaker Oszkár. 

A tiszai egyházkerületi osztály elnöke a püspök ; rendes tagok : Paulik János, Dr. Doniján 
Elek, Duszik Lajos, Krieger Mihály ; póttagok : Dr. Vietórisz István, Marcsek János. 
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VII. Alkotmány- és jogügyi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy püspök és egyházkerületi felügyelő, vagy 
ezen állások egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, 
továbbá Dr. Tomcsányi Vilmos Pál, Dr. Haendel Béla, Dr. Mikler Károly, Dr. Bertha Benő, Dr. 
Báró Kaas Albert, Sztehló Kornél, Dr. Bruckner Győző, Laszkáry Gyula, Dr. Nendtwich Andor, 
Kemény Lajos, Dr. Dómján Elek, Takács Elek, Sárkány Béla, Irányi Kamill, Dr. Konkoly Elemér, 
Dr. Zsedényi Béla, Draskóczy Lajos, Dr. Pazár Zoltán, Dr. Mészáros Gyula, Dr. Rásó Béla ; hiva-
talánál fogva tagja az egyetemes ügyész és a jegyzői kar. 

VIII. Pénzügyi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt a püspökök és az egyházkerületi felügyelők, továbbá 
Osztroluczky Miklós, Dr. Zsigmondy Kálmán, Dr. Konkoly Elemér, Dr. Mikler Károly, Radó Lajos, 
Dr. Mikler Gusztáv, Dr. Báró Kaas Albert, Czirják Mihály, Schulcz György, Dr. Farkass Béla, 
Dr. Streicher Andor, Zongor Béla, Dr. Dómján Elek, Jakabfi György, Duszik Lajos, Hanzmann Károly, 
Mihalovics Samu ; hivataluknál fogva tagjai : az egyetemes ügyész, Dr. Rásó Lajos, az egyet, 
főellenőr, Zsigmondy Dezső, az egyetemes pénztáros, Szelényi Gyula, az egyetemes ellenőr, Kesztler 
László és Dr. Szelényi Aladár, egyetemes főjegyző. 

IX. Egyetemes számvevőszék. (1938.) 

Becht Albert és Dr. Dómján Elek elnöklete alatt : Zsigmondy Dezső, Broschkó G. Adolf, 
Benyó Vilmos, Dr. Gedeon Imre, Bódi Pál, Magyar Géza, Dr. Horvay Róbert, Dr. Rásó Lajos 
egyetemes ügyész. 

X. Egyetemes számvizsgáló bizottság. (1938.) 

Az egyetemes számvevőszék elnökségének elnöklete alatt: Kovács Andor, Majba Vilmos, 
Dr. Gedeon Imre. 

XI. Hrcibovszky-alapítványi bizottság. (1938.) 

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

X I I . Hunfalvy-alapítványi bizottság. 

Lichtenstein László és D. D. Raffay Sándor elnöklete alatt : Szántó Gyula, Kemény Lajos, 
Dr. Szelényi Aladár úgy is, mint jegyző. 

X I I I . Egyetemes egyházi nyűg díj intézeti bizottság. (1939.) 

D. Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és D. Geduly Henrik püspök elnöklete 
alatt : Dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész, Dr. Scholtz Oszkár ügyvivő, Kuthy Dezső egyetemes 
főtitkár, Szelényi Gyula egyetemes pénztáros, Kesztler László egyetemes ellenőr, a MELE részéről 
annak elnöke, D. D. Raffay Sándor püspök, mint az egyházkerületek által delegált tagok : 
Sárkány Béla, Mihalovics Samu, Hanzmann Károly, Ligeti Ede. 

XIV. 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. 
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X V . Luther-Otthon-szemináriumi bizottság. 

Az egyetemes közgyűlési elnökség elnöklete alatt és Sándy Gyula ügyvezető alelnöksége 
mellett, akinek helyettese Dr. Tomcsányi Móric, az egyházkerületi elnökségek, továbbá Dr. Mágócsy-
Dietz Sándor, Dr. Szelényi Aladár, Dr. Rásó Lajos, Dr. Szigethy Lajos, Dr. Scholtz Oszkár, Dr. 
Haendel Béla, Kuthy Dezső, Kemény Lajos, Dr. Melich János, Klaniczay Sándor, Arató István, 
Dr. Bánkúti Dezső, Dr. Mauritz Béla, Dr. Bakay Lajos, Dr. Domanovszky Sándor és Dr. Bélák 
Sándor. 

XVI. Egyetemes énekügyi bizottság. 

D. Kapi Béla elnök, D. Payr Sándor, Fodor Kálmán, D. Kovács Sándor, Kapi Gyula» 
Chugyik Pál, Paulik János, Dr. Vietorisz József, Uhrin Károly, Dr. B ínkút i Dezső, Kemény Lajos, 
Dr. Gaudy László, Kuthy Dezső, Ligeti Ede, Szántó Róbert, Kapi-Králik Jenő, Kertai János, 
Hamar Gyula, Zalánfy Aladár, Dr. Gárdonyi Zoltán, Peschkó Zoltán, Linder László, Dr. Scholtz 
Oszkár és Schulek Tibor. 

XVII. Lelkészsegélyezési-alap bizottság. 

Lichtenstein László 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. 

XVIII. Egyetemes deáksegélyezési bizottság. 

D. D. Raffay Sándor püspök elnöklete alatt : Lichtenstein László, Dr. Báró Kaas Albert, 
Sárkány Ernő, Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Kirchner Rezső, Dr. Ittzés Zsigmond, Zsigmondy Dezső. 

X I X . A Theológusok Otthonának 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, Dr. Jánossy Lajos, Vándor Zsigmond, a theol. fakultás 
mindenkori dékánja és prodékánja. P ó t t a g : Klausz Lajos. 

X X . 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 egyház-
kerületi elnökségek, továbbá : Sárkány Béla, Bódi Pál, Laszkáry Gyula, Mihalovics Samu, Radó 
Lajos, Kiss Samu, Dr. Dómján Elek, Margócsy Emil. 

X X I . Nyugdíj államsegély ügyi bizottság. 

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

X X I I . Liturgiái bizottság. 

D. Geduly Henrik püspök elnöklete mellett : D. D. Raffay Sándor püspök, Sárkány 
Béla, Magócs Károly, Szekej András, Magyar Géza, Dörmer Frigyes, Turóczy Zoltán, Becht József, 
Marcsek János, Paulik János, Dr. Gaudy László, mint előadó és Kuthy Dezső egyetemes főtitkár. 
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X X I I I . Sajtó- és irodalomügyi bizottság. 

A Luther-Társaság elnöksége és főtitkára, a lapszerkesztő lelkészek és tanítók és a theol. 
fakultás egy képviselője. 

XXIV. Lutheránus Világgyfílés magyar különbizottsága. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett : az egyházkerületek püspökei és felügyelői, 
továbbá : Dr. Tomcsányi Vilmos Pál, D. Dr. Prőhle Károly, Dr. Báró Podmaniczky Pál, Kuthy 
Dezső és Dr. Gaudy László. 

X X V . A katonai egyházközségek szervezésével kapcsolatos kérdések tárgyalására alakított 
közös bizottság: 

Elnökség: Dr. Baltazár Dezső, D. Báró Radvánszky Albert. Tagok: a) a ref. egyetemes 
konvent részéről: Dr. Balogh Jenő, Dr. Baltazár Dezső, Dr. Kun Béla; b) egyházunk részéről: 
D. Báró Radvánszky Albert, D. Geduly Henrik, Dr. Rásó Lajos; c) a m. kir. kormány részérő] : 
Dr. Jalsoviczky Károly, Vitéz Nemes Marschalkó Kornél, D. Soltész Elemér, aki egyben a 
bizottság előadója. 

XXVI. Lelkészjelölteket minősítő bizottság. 

Az egyetemes közgyűlés elnökségének elnöklete mellett : a püspöki kar és a hittudo-
mányi kar tagjai. 
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