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J E G I Z Ö K Ö M I Y 

A m A G V A R O R S Z A C I E V A N G É L I K U S E G Y H Á Z E G Y E T E M 

1943. évi december hú 3. napján Budapesten tartotta 

évi rendes k ö z g y ű l é s é t 

amelyen D. báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő és D. Kapi Béla, mint hivatalára nézve 

legidősebb püspök elnökölt. 

R közgyűlésen jelen voltak: 

A) Hivataluknál fogva, 

I. m i n t a z e g y h á z é . g y e t e r a t i s z t v i s e l ő i : 

|dr. Konkoly Elemér egyetemes 
világi főjegyző, 

dr. báró Radvánszky Antal egye-
temes világi aljegyző, 

dr. Bendl Alajos egyetemes világi 
aljegyző, 

,dr. Makláry István egyetemes vi-
lági aljegyző, 

tir- Rásó Lajos egyetemes fő-
ügyész, 

Németh Károly egyetemes egy-
házi főjegyző, 

Wolf Lajos egyetemes egyházi al-
jegyző, 

Joób Olivér egyetemes egyházi 
aljegyző, 

Kuthy Dezső egyetemes főti tkár, 



I I . m i n t a z e g y e t e m e s p r e s ' b , f c t é r i u m v á l a s z t o t t t a g j a i ; . 

A r a t ó István, dr. Bruckner Győző, Benkóczi Dániel, dr. Jánossy La-
dr . Mikler Károly, Somogyi Béla, jos, Smid István, Ziermann Lajos, 

dr. Streicher Andor, 

I I I . m i n t a z e g y e t e m e s ttö v é n y s z é k b í r á i : 

dr. P/ertha Benő, dr. Streicher dr. Csengődy Lajos, Duszik La-
LAn.dor, dr. Szelényi Aladár, dr. jos, Já ros i Andor, Molitórisz J á -
y i a d á r Gábor, nos, Sárkány Béla, Ziermann La-

jos, j 
dr. Mikler Károly, dr. Zsedényi Béla,. 

Somogyi Béla, Zoller Sámuel, 

IV. m i n t h i v a t a l o s t i s z t s é g v i s e l ő i ] : -

Becht Albert, az egyetemes szám- . dr. Pass László, az egyetemes-
vevőszék világi elnöke, számvevőszék egyházi elnöke, 

báró Feilitzseh BerthoM, a gyám- Ziermann Lajos, a gyámintéztett 
intézet világi elnöke, egyházi elnöke, 
d r . Sólyom Jenő, a hit tudományi D. Kapi Béla, az egyetemes tan-

k a r dékánja, ügyi bizottság elnöke, 
Budakor Oszkár, a Theológusok 

Otthonának igazgatója, 

B) Hivataluknál fogva, mint az egyházkerületek képviselői: 

clr. Mesterházy Ernő, a dunántúli D. Kapi Béla, a dunántúli egyház-
egyházkerület ' felügyelője, kerület püspöke, 

dr. Posthy Pál , a bányai egyház- Túróczy Zoltán, a tiszai egyház-
kerület felügyelője, kerület püspöke, 

Lichtenstein László, a tiszai egy- Fadgyas Aladár, esperes, a du-
tházkerület felügyelője, náninneni egyházkerület püspök-

Laszká ry Gyula, a dunáninneni « helyettese, 
egyházkerület felügyelője, 

dr. Bruckner Győző, a tiszai egy-
i hiázkerület jogakadémiájának dé-

kánja , 

C) Tisztségüknél fogva: 

dr. Bánkúty Dezső, az országos 
tanáregyesület elnöke, 

Somogyi Béla, az országos tanító-
egyesület elnöke. 



D) Választás alapján, mint kiküldöttek: 

I. A b á n v a i e g y h á z k i e r ü l é t b ő l : ! 1 í"; 

a) megbízólevéllel: 

•dr. Dorning Henrik, dr. Lányi. Starke Sámuel, Bócli Pál, Kemény; 
Márton, Haer ter Ádám, dr. Rell Lajos, Roliály Mihály, 
Lajos, 

dr. Nádor Jenő, 
Adamkovics János , 

b) jegyzőkö: 

dr. Hittrioli Ödön, Sándy Gyula, 
Jtlr. Kring Jenő, Blaskovics Gyula, 
Hézer Béla, Maurer Frigyes, dr. 
^Bendl Alajos, dr. Laurentzy Vil-
mos, dr. vitéz Szencizy Aladár, 
.Weiszer Samu, Belohorszky La-
jos, dr. Kravzell Miklós, dr. Land-
gráf Dezső, 

i kivonattal: 

Zászkaliczky Pál, Lucsán Márton, 
Endre f fy Zoltán, J ávor Pál, Lu-
kács László, Sommer Gyula, Mohr 
Henrik, Vargha Sándor, Wolf La-
jos, dr. Gyimesy Károly, dr. Ga-
udy László, Rimár J|enő, Blat-
niczky Jenő, Kirner Gusztáv, vi-
téz Bár t fay Gusztáv, Bakay Zol-
tán , Danliauser László, Gálát 
György, Medvegy Mátyás, 

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

a) megbízólevéllel: 

*ár. Zelenka Frigyes, Csatáry. Fúr ia Zoltán, Ottmár Béla,Stadt-
Elek, Horváth .Kornél, Gregersen , rucker Gyula, Jacoby Viktor, 
'Kils, dr. Hándel Béla, 

Bérezés Lajos, 



b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

'dr. lándori Kéler Bertalan, dr. 
[Farkas® Béla, dr. bellusi Baross 
József, Krátschmár Schmoigrovits 
Árpád, Selmeczy Miklós, dr. Bat-
stiay Henrik, Draskóczy Béla, 
iSiasskó Gyula, 

Péter Henrik, Matis István, Mol-
nár Gyula, Komjáthy Lajos, Piri 
Károly, Harmati Béla, 

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

a) megbízólevéllel: 

Nemes Mihály Sándor, dr. Ittzés Jónás Lajos, Takács Elek, Hanz-
Zsigmond, Szalay István, dr. Ro- mami Károly, Molitórisz Jánoe, 
ósz Ádám, Koritsánszky Ottó, Fábián Imre, Rónay B. Gyula,. 

Horváth Lajos, Bőjtös László, 
Szabó Kálmán, Arató István, , 

Ludván Sándor, < 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 
Strasser Sándor, nemes Mihályi Hering János, dr. Deák Jánoef, 
Dezső, dr. Bertha Benő, dr. Berzse- dr. Wiczián Dezső, dr. Jánossy] 
nyi Jenő, Tóth Antal, dr. Ostlffy Lajos, dr. Sólyom Jenő, Budaker 
Lajos, Schleiffer Károly, Rózsa, Oszkár, Ziermann Lajos, Túrme-
Sándor, aei János, Nagy Miklós, dr. Mo-

hácsy Lajos, Kiss Samu, ifj. Prőhle 
Károly, Menyhár István, Takő> 
István, Kutas Kálmán, 

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

a) megbízólevéllel: 

!Margóosy Emil, Marcsek János, dr. Weisaer Elek r 

Zsolnai Vilmos, 
Kemény Péter. 
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b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Sfcoliör Pál, Molitor Gusztáv, dr. 
Aradványi Endre, dr. Förster La-
jos, Weiszer Gyula, Géreez István, 

li 

Csákó Gyula, Turcsányi László, 

V. A h i t t u d o m á n y i k a r r é s z é r ő l : 

dr. Deák János. 

VI. A j o g a k a d éím i a r é s z é r ő l : 
dr. Zelenka István. 

VII. A t a n í t ó k é p z ő i n t é z e t e k r é s z é r ő l : 

Lipter Melánia, 

Távolmaradásukat kimentették í Kuszy Emil, D. dr. Prőhle Károly, 
Hisnyay-Heinzelmann Béla, Hanzély Ferenc, dr. Kárpáti Ede, dr. Vie-
tórisz István. 

1. (K.) Az egyetemes közgyűlésit megn(y#ó istentisztelet, amely* 
e'gyben egyetemes gyámintézeti iistefntisztelet is volt, 1943. évi decem-
ber hó 2-án a Deák-téri templomban ment végbe. Szolgálatát Budáké^ 
Oszkár egyetemi tanár, a Theológusok Otthonának igazgatója végeztje* 

A közgyűlés időpontjában, annak tagjai egybegyűlvén, I). Kapi, 
Béla püspök, egyházi elnök, így imádkozott:! 

Örökkévaló szent Isten, szerető Mennyei Atyánk! ; , 
Viharzó tenger fenyegető zúgásában anyaszentegyházunk tanácsko-

zásra egybegyűlt munkásai nevedet kiáltják, Űr Isten és bizonyságot 
tesznek csodálatos kegyelmedről. 

A Te adományod az élet. Te adsz erőt, tehetséget, kijelölöd mun* 
kánkat, megszabod erőink határát. Bujdosó létünkre hazát adtál: verej-
tékkel, könnyel, vérrel szentelt magyar földet. Belehelyeztél nemzetünk! 
közösségébe. Reánk borítottad múltjának ragyogó palástját. Megcsillog-
tattad jövendőjének reménységeit s nehéz időnkben felénk sötétíted je-
lenének kegyetlen bizonytalanságait. 

A Te adományod anyaszentegyházunk. Neked adunk hálát küzdel-
mes múltjáért, nehéz szenvedéseiért, elkötelező jövendő feladataiért. Kö-
szönjük, hogy ezen a földön reá bíztad a Te igédet és szentségeidet. Kö-
szönjük történelmi küldetésünket és szolgálatodra való felruházottságun-
kat. 

Könyörögve kérünk: felemelt kezedben tartsd meg hazánkat és 
egyházunkat. Világíts és erősíts Szentlelkeddel, hogy szüntelen kijelölt 
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1. útadón járjunk, végiglen hűséggel megálljunk és egyedül Téged szol-
gáljunk. Fordítsd javunkra tanácskozásunk alkalmát, hogy szent Fiad-
ban alapot vessünk, erősödjünk hit által szeretetben, építeni tudjuk 
anyaszentegyházunk ós nemzetünk őrálló tornyait és bástyafalait. 

Kegyelmedbe a ján l juk Kormányzónkat. Dicsőséges kormányzásá-
hoz ad j esztendőket s drága életének önmagát mindennap áldozatul 
ajánló szolgálatát jutalmazd népe hűségével, jövendőnk biztosításával. 

Áldcl meg hazánkat,. Védelmezd ősi földünket és őrizd határainkat. 
Szent kezedet oltalmazóan terjeszd ki tűzhelyeinkre és oltárainkra. Te-
remts Szentlelkeddel hazát szerető, önfeláldozó, kötelességteljesítő népet, 
mely boldogan áldozza jövendőnkért könnyét, verejtékét és véiét. 

Áldd meg tanácskozásra összesereglett híveink seregét. Szentlel-
keddel Te ad j világosságot, irányt, erőt és lelket, hogy tudjunk egy 
akarattal együtt lenni, imádkozva munkálkodni, orszá,god építésén fára-
dozni. ; 

Áldd meg egyházunk szolgálatodra elhívott szolgáit, köztük az egy-
ház bizodalmából és szent akaratodból immár liúsz esztendő hűséges mun-
kájával bizonyságot tevő első vezéri szolgádlat, hogy folytathassa áldott 
munkáját anyaszentegyházunk erősítésféire s a Te szent nevednek dicső-
ségére. 

Űr Krisztus, Isten egyszülött Fia , egyházunk egyetlen élő Ura, 
vészthozó időben jöjj és maradj velünk. Dorgáld meg a szeleket, csen-
desítsd el a pusztító viharokat. Légy ennek az Istentől elfordult világ-
nak diadalmas királya, s legyen a földön Általad békesség és az embe-
reldiez jóakarat. Dicséret és dicsőség adassék Istennek, az Úr Krisz-
tusnak, a Szentléleknek a bűneikből megtérő emberek és népek élete 
által, örökkön örökké. Ámen. 

* 

Az ima elhangzása után D. báró Radvánszky Albert egyetemes fel-
ügyelő az alábbi megnyitóbeszédet mondotta: 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

Ez a mai az ötödik egyetemes közgyűlés, amely a háború idejére 
esik. Annyira fel van kavarva a világ, hogy még mindég nem látjuk a 
háború végét, a végkifejlést — sajnos — a bizonytalan messzeség köde 
takar ja el szemünk elől. 

Ha a háború kitörésének okát keressük, a népek közötti egyetértés 
megbomlásába ütközünk. Ha azt kutatjuk, mi az oka a háború hosszas 
elhúzódásának, az egyetértés hiányának engesztelhetetlen gyűlöletté fa-
kulásában találjuk meg azt. És bármi legyen is a háború vége, ha ezen a 
hetyzeten nem változtat, a lelkek összhangját helyre nem állítja, nem lesz 
igazi béke, mert igazi béke anélkül nincs. ; 
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így van ez nemcsak az egész emberiség, de minden emberi közös-
eég életében is. Ahol nincs békés összhang, ott nincs virágzó élet és 
eredményes építő munka, mert ott elvadult emberi szenvedélyek tom-
bolnak ós boldogtalanná teszik az életet. 

Hazánkban az elmúlt egyházi közigazgatási év folyamán olyan hang-
szólalt meg, amely egy időre szinte elvonta figyelmünket a háború za-
jától ós tovább rezgett minden jóérzésű ember lelkében. Kelemen Ivri-
zosztom, a fenkölt lelkű pannonhalmi főapát, a felekezeteket lelki egy-
ségre hívta fel. Rokon nyilatkozatok hosszú sora volt a visszhangja 
ennek a felhívásnak egyházi és világi részről egyaránt, Az egész nem-
zeti közvélemény felfigyelt rá és osztatlan együttérzéssel várta és ki-
sérte annak fejleményeit. Az az országos megmozdulás, amely a felhí-
vás nyomán támadt, élénk bizonysága annak, mint él a mai szétszaka-
dozó ttság közepett az egység utáni vágy a lelkekben. 

Különösen örvendetes, liogy felekezeti vonatkozásban és egyházi 
férfiú ajkáról hangzott el ez a szó. Mert első sorban éppen itt, a lelkek 
közösségében ütközik ki leginkább a lelki egység hiánya. Ha az egyhá-
zak között kiéleződnek az ellentétek ós a helyzet szúi fe ellenségeske-
déssé fajul, mit várhatunk azoktól a közösségektől, amelyeknek az egy-
ház ebben ü vonatkozásban is tanítómestere kell, hogy legyen? 

Látva, hogy a lelki egység gondolata római katholikus részről nem-
csak nálunk, de más országokban is elhangzott, ebben annak, még a ha-
zai szempontokat is túlszárnyaló, egyetemes jelentőségét kell felismer-
nünk. . ' ' j I ! :j ' ] I '' í -

Csalódtak ós csalódniok is kellett azonban azoknak, akik a mozga-
lomtól többet vártak, mint amit hozott. Nem lehet itt ugyanis szó egyik 
egyháznak a másikba való beolvadásáról, nem liitelvi kompromisszumok 
útján létrejövő egyházak-egyesüléséről sem. Hanem csak arról, — és 
kell-e több annál? —, liogy egyesek és felekezetek, akik és amelyek ma-
gukat Krisztus nevéről nevezik, testvérként megbecsüljék egymást és 
egyesült erővel szolgálják istenországa földön való terjesztésének ügyét, 
a krisztusi élet diadalát ebben a világban, ahol sátáni hatalmak törnek 
azok ellen. Nem a hittételek azonosságában, hanem a szívek összedob-
banásában áll az igazi lelki egység. 

Örömmel állapíthatom meg, hogy a protestáns v világban a háború 
ellenére is komoly erőfeszítések folynak a szívek összehangolására, A 
Svájcban székelő Ökumenikus Tanács kebelében tömörült egyházak, 
amelyeknek sorában mi is helyet foglalunk, ezen felül a korszerű kérdé-
sekben elfoglalt álláspontok egyeztetésén is fáradoznak, és előkészítik a 
•háború utáni együttműködést az emberi élet egész területén. 

Hogy az egyházak közötti lelki egység, sőt már az ar ra irányuló 
felhívás maga is nemcsak az egyházakon belül, de az egyházon kívüli 
közösségekre is milyen- hatást gyakorol, azt megmutatta a mozgalom 
megindulásának a nemzeti társadalomban elért nagy hullám verése... Vi-
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1-2. lagv iszony latban som maradhat el az elredmény, ha komoly a szándék 
és a szavak tetté válnak. Minden ezen fordul meg maga a keresztyén-
ség sorsa is. Mert valljuk be, hogy a keresztyénség válságba jutott. Nen> 
kutatom az okát, de a tényét megállapítom. Aki megállapításom helyt-
álló voltát kétségbe vonja, csak eszméljen rá arra, hogy azok, akik ma 
minden idők legelkeseredettebb és legkegyetlenebb harcát vívják egy-
mással, keresztyének; és gondolja meg, hogy a szoros értelemben vett 
hadviselésen kívül is mennyi borzalmas irgalmatlanságot visznek ma 
véghez a világon — a keresztyénség jelszava alatt. 

Itt valami nagy hibának kell lenn ló. Talán az, hogv a keresztyén-
ségünk inkább volt tan, mint élet. És bizonnyal nem u'olsó sorban az, 
hogy ja keresztyén hit sáfárai , a felekezetek, lelki egység helyett harcban' 
álltak egymással. Kutassák és állapítsák meg ezt az arra hívatottak. Ab-
ban azonban mindnyájan egyetérthetünk, hogy, lia a keresztyén ségne-tí 
nem lesz nagyobb átütő ereje, mint eddig volt, .nem tudja Krisztus lel-
kével jobban átitatni az egyént, áthatni (családot, átformálni a nemzetet 
és átnemesíteni az egész embervilágot, a keresztyénség^, mint közösség-
re, szomorú sors vár. 

Annak tapasztalása, hogv ma egyházunkban minden vonalon, tem-
plomban, iskolában, társadalomban és tárgyaló teremben élénken lüktet 
az élet, — aminek bizonysága mai közgyűlésünknek a nehéz, há.borus 
viszonyok ellenére is várakozáson felül népes volta is, — azt a meggyő-
ződést kelti bennem, hogy egyházunk megérti az idők szavát és Uránaki 
parancsát, és lelki egységbe forrva, céltudatosan halad annak nemzeti és 
világviszonylatban való kiépítése és minden, Ura által reá ruházott fel-
adatának betöltése felé. 

Ehhez a törekvéséhez továbbra is Isten megsegítő kegyelmét ké r -
ve, 1943. évi egyetemes közgyűlésünket Isten nevében megnyitottnak 
nyilvánítom. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő megnyitóbe-
szédét köszönettel fogadja, gondolataival azonosítja magát, és a 
beszédnek egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe való felvételét e l -
rendeli. 

2. (K.) Az egyetemes felügyelő szól ismét a következőképpen: 
A magyar nemzet 1943. évi június hó 18.-án ünnepelte Magyaror-

szág Kormányzója, vitéz nagybányai Horthy Miklós úr őfőméltósága 
születésének 75. évfordulóját. Egyházunk templomaiból is imádság szállt 
ezen az ünnepen az egek Urához, hálát mondva érte, akit áldásul adott 
nekünk. Az idők viharában megnyugvás számunkra, hogy magas kora 
ellenére is férfias erővel tar t ja biztos kézben Magyarország hajójának 
kormányrúdját és irányít ja azt az örvénylő vizeken a béke part jai felé. 
Kérjük Istent, tartsa meg őt erőinek teljességéten még soká, és engedje 
megérnie jobb jövendőnek nemzetünkre virradását. 
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Az egyetemes közgyűlés — a megemlékezést felállva liallgat- 2-4. 
ván — a Kormányzó Űr őfőméltósága születésének 75. évfordulóját 
Jegyzőkönyvéiben megörökíti éti törhetetlen hűségének és ragaszko-
dásának kifejezését hódoló táviratban terjeszti magas színe elé. 

3. (K.) D. Ivapi Béla püspök, egyházi elnök meleg szavakkal üdvözli 
az egyetemes közgyűlés nevében D. báró Radvánszky Albert egíyetemes 
felügyelőt felügyelői munkásságának 20. évfordulóján. A széleskeretű ün-
neplést — mondotta — le lehlet, tiltani, de a történelmi tényen változtat-
ni és a hálás szív természetes jogát eltiltani nem lehet. Egyházegyete-
münknek meg kell emlékeznie báró Radvánszky Albert történelmi ér-
tékű felügyelői szolgálatáról, mert. ő egyházunk legnagyobb méltóságát 
szolgálattá tette s önmagát ennek a szolgálatnak nemcsak odaadta, ha-
nem egyszersmind alárendelte. Hűség, bölcs vezéri előrelátás vezette ve-
zéri munkájában. Egyházkormányzását megtöltötte az anyagi és lelki 
programm gazdagságával, s biztos céltudatossággal vezette egyházunkat 
jövendője útján. Egész munkáját át hatotta a szeretet melegségével. Min-
den munkatársa s egyházegyetemünk minden alkotórésze közvetlenül 
érezte érdeklődését, jóságát és támogatását. Munkáját mindenkor mély-
ről fakadó felelősségérzet és lelkiismeretesség hatotta át, melyben vilá-
gító példa lett, mindnyájunk számára. 

Egyházegyetemünk nagy családiként, szeretettel áll egyetemes fel-
ügyelőnk mellett. Büszke boldogsággal köszöntötte újabb megtisztelő mél-
tóságában, koronaőrré történt megválasztása alkalmával. Értékes köz-
életi munkájának, nemes egyéniségének nagy elismeréséből fénysugár 
hull egyházunkra, s ezt a fénysugárt, szívünk szeretete sokszorosan visz-
szahullatja egyetemes felügyelőnkre. 

Mély megilletődéssel áll egyházegyetemünk < el ügyelőnk mellé sú-
lyos gyászában s megújítja áldottlelkü édesanyja elhunytakor kifejezett 
részvétét. Osztozunk bánatában, imádkozunk Isten vigasztalásáért é# 
megáldjuk azt a nemeslelkű magyar nagyasszonyt, ia,ki számunkra egye-
temes felügyelőt nevelt, és őt nekünk ajándékozta. 

Az egyetemes közgyűlés megindult lélekkel, némán hallgatja az 
üdvözlést és felállással fejezi ki bensőséges érzelmeit, amelyekért a»-
egyetemes felügyelő meghatva mond köszönetet. 

4. (K.) Az egye'emes felügyelő szólal fel ezután: 

A dunáninneni egyházkerületet, amellyel szemben mult évi közgyű-
lésünkön püspökének és fel ügy lelőj ének elvesztése felett nyilvánult meg 
az egyházegyetem részvéte, újabb veszteség érte. Uj püspöke, Kardos-
Gyula, nem is egészen egy esztendei áldásos működés után tragikus 
körülmények között hirtelenül elhunyt. Mély részvétet érzünk a gyász-
baborult egyházkerülettel szemben, amelynek Isten végzéséből rövid esz-
tendők alatt súlyos megpróbáltatásod hosszú sorát kellett elszenvednie-
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• 3 -7 . Kardos Gyula püspöki működésének rövid ideje alatt olyan vezető sze-
mélyiségnek bizonyult, aki nemcsak egyházkerületét kormányozta hil-
•seséggel és tapintattal, de a partikuláris szempontokon felülemelked-
ve, az egyház egyetemes érdekeit is felismerte és fenntartás nélkül szol-
gálta. ,! 

Az egyetemes közgyűlés Kardos Gyula püspök emlékét jegy-
zőkönyvében megörökíti és elhunyta felett a dunáninneni egyház-
kerülettel szemben fájó részvétét nyilvánítja. 

5. (K.) Az egyetemes felügyelő — a jegyzői kar azon bejelentése 
után, liogy az egyházkerületek kiküldöttei kellő szánni megbízólevelet 
mutattak be, és a határozatképes számban megjelentek jegyzéke ösz-
fizeállíttatott — a közgyűlést megalakultnak jelenti ki. 

Ezzel kapcsolatban az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesí-
tésére bizottság lévén kiküldendő, 

az egyetemes közgyűlés az elnökség elnöklete alatt a jegyzői 
karon, az egyetemes főügyészen és főtitkáron kívül kiküldi clr. 
Pesthy Páj . Laszkáry Gyula, Kemény Lajos és dr. Vladár Gábor 
közgyűlési tagokat. 

6. (K.) Dr. Sarisaalo Aapeli,helsinkii egyetemi tanár kér felszólalásra 
alkalmat és üdvözli a finn testvérnép és testvéregyház nevében az egye-
temes közgyűlést. Meleghangú beszédében hangsúlyozza, hogy a finn nép 
lelkében mélyen gyökeredzik a faj- és hitrokonság tudatas őszinte érdek-
lődéssel kíséri a magyar nemzet és a magyar evangélikus egyház 
minden életmegnyilvánulását. Isten áldását kéri az egyetemes közgyű-
lés tanácskozásaira, a magyar nemzetre és a magyar evangélikus egyház-

ira egyaránt, i 

Az egyetemes közgyűlés lelkesen ünnepli a finn testvérnemze-
tet és egyházat és annak kiküldöttjét, akinek az egyetemes felügyelő 
szívélyes szavakkal mond köszönetet. 

7. (K.) Az egyetemes felügyelő beterjeszti következő évi jelentését: 
A liáboru nem a szavak, hanem a tettek ideje. Nemcsak a harctéren, 

ele idehaza is. Fokozott teljesítményt vár ma az élet mindenkitől. A hon-
védtől és a polgártól, a testi és a szellemi munkástól, az egyestől és a 
közösségtől egyaránt. Nincs létjogosultsága annak, aki ez alól kivonja 
magát, 

Ennek megfelelően arról adliatok számot, liogy az egyházegyetem 
régész munkaterületén fokozott munka folyt. Mindenki megértette az idők 
.parancsát és erőit maradék nélkül a vállalt szolgálatba állította. Magam 
i s csekély erőim mértéke szerint helytállni és a hű kötelességteljesí-
tésben előljárni igyekeztem. Hogy igyekezetem eredménnyel járt-e, an-
n a k megítélése nem az én feladatom. 
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Beszámolómat a tettek idején lehetőleg kevés szóba foglalom és ke-
vés szóval is csak a legfontosabbakra terjeszkedem ki. 

Az állammal való viszonyról 

semmi újabb je 'enteni va'órn nincs. Azt változatlanul az összhangzó 
együttműködés szelleme hatotta át és tette mindkét félre nézve gyümöl-
csözővé. Az állam egyházunk küldetésével szemben teljes megértést é-s-
támogató készséget tanúsít. Anyagi vonatkozásban is elment eddig kor-
látolt teljesítőképességének végső határáig, és meggyőződésem, hogy 
még fennálló, jogos igényeinket is jóindulattal kielégíteni igyekszik. Egy-
házunk hasonló szellemben támogatja teljes erkölcsi súlyával az államot 
a nemzet létéért és jövendőjéért folytatott, nehéz harcában. Nálunk ez 
a viszony annyira természetes, hogy sokszor talán nem is értékeljük kel-
lőképpen. Viszont a külföld több államában, ahol ez a viszony idegen, 
azt érthetőleg könnyen félremagyarázzák. Már pedig ne ej tsen az senkit 
tévedésbe: nem zsarnok itt az állam és nem csatlós az egyház, hanem két 
hű szövetséges az Isten által gondjaira bízottak földi java és mennyei 
boldogságának összhangzó szolgálatában. 

Az elmúlt közigazgatási évben is alig volt kérdés, amelyben, liaj 
megvolt a teljesítés lehetősége, hiába fordultam volna az államhoz. Vi-
szont én is előmozdítottam mindazoknak a kérdéseknek sima lebonyo-
lítását, amelyekben az állam fordult hozzánk. 

Ezek után az általános megállapítások után az állam intézkedései 
és vele való érintkezéseink sorából néhány konkrét tény megemlítésé-
vel szolgálok. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter folyó évi július hó 13-áról 
37.062/11/1943 szám alatt kelt le iratában arról értesített , hogy augusz-
tus hó 1-étől további intézkedésig a bácskai németnyelvű egyházközsé-
gek céljaira szóló összes államsegélyeket, ideértve a nyugdíjcélokat, 
szolgáló államsegélyt is, az egyházegyetem pénztárába uta l ta t ja át, s 
ugyancsak az egyházegyetemen keresztül k ívánja azoknak elszámolását. 
Ezzel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtettem. Meder Hen-
rik esperest is értesítettem. Választ nem kaptam tőle. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter kérdést intézett hozzám a t á v -
házasságokkal kapcsolatban lehetővé tenni szándékolt reverzálisok kér-
désében. Elvi álláspontunk szerint a reverzálistörvény egyik főokozója 
a felekezetközi viszony megromlásának, miért is egyházegyetemünk a 
reverzálistörvény eltörlését ismételten szorgalmazta, Válaszom tehát ter-
mészetesen csak az lehetett, hogy egyházunk a reverzálistörvénynek a 
távházasságokra való kiterjesztése ellen foglal állást. 

Felterjesztésben kértem a belügyminisztert, u tas í taná az anyaköny-
vi hatóságokat, hogy evangélikus lelkészek, tanárok és tanítók házasság-
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7. kötésével kapcsolatban kívánják meg az egyházi főhatóság engedélyének 
a bemutatását. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszternek a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben 9890 1943 szám alatt kiadott rendelete a - lelkészi kon-
gruát, kor- és családi pótlékot felemelte. A kongnia után ed'dig folyósí-
tott 7"/o betudásával 32°/o, a 75o/0-os korpótlék után pedig 20<Vo-os külön 
pótlékot engedélyezett, amely utóbbinak összege az 1. korpótléknál havi 
7.—, a l í . -nál 14.—, a I I I . nál 1 7 . - , a IV.-nél 20.50 és az V.-nél 
24.— P. A családi pótlék összege a feleség és az első két gyermek után 
eg \énkén t havi 60.—, a harmadik gyermek után 70.—, a negyedik gyer-
mek u tán 80.— s az ötödik és minden további gyermek után havi 90.— P. 

A segédlelkészi kongnia a mult évi egyetemes közgyűlés óta kétíz-
ben emelkedett. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 32.483/11/1943 szá-
mú leirata szerint 1943 január 1-től egységenként havi 55.— P-ről 75.— 
P-re, 37.999/11/1943 számú rendelete alapján pedig 1943. évi július hó 
1-étől további 20o/o-kal emelte fel azt. Az egyházkerületek püspökeinek 
idevonatkozó kérése alapján a segédlelkészi kongruát az egyetemes pénz-
tár folyó évi május hó 1-étől kezdve nem közvetlenül folyósítja, hanem 
az egyes kerületekre eső egysége'c utáni összeget további el járásra az 
egyházkerületi pénztárakba utalja át. 

Az a r r a jogosult egyházi alkalmazottaknak az OTBA kötelékébe való 
felvétele megtörtént s annak jótéteményét 1943. évi január 1-ike óta élve-
zik. A járulékszolgáltatásnál alapul vett javadalom 1.5o/o-át fize-
tik azok, akik a háziorvosi ellátást is igénybe veszik, míg az azt igénybe 
nem vevők lo/0-át. > 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 33.332/11/1943 számú leirata 
értelmében a nyugdíjcélokat szolgáló államsegély felemelése is megtör-
tént, még pedig 1943. évi január hó 1-i hatállyal. Az emelésből a nyug-
díjállamsegély-alapra eső rész felhasználását illetőleg a nyugdíjállam-
segély-ügyi bizottság és mint szerződő fél, a nyugdíjintézet között a 
presbitérium által jóváhagyólag tudomásul vett megállapodás létesült, 
mely szerint az összeg a régi nyugdíjas állomány tagjai nyugdíjának, il-
letve segélyének 25o/o-kal való felemelésére szolgál, még pedig oly mó-
dón, hogy, mint hadisegély, két részletben — július 1-én és december 1-
én — került kifizetésre. Ez a különösen nehéz sorsban tengődő, régi 
nyugdíjas állományra nézve nagy segítséget jelent, különösen, ha figye-
lembe vesszük, hogy ezen a hadisegélyen kívül megkapja a rendes havi 
összeget húsvéti és reformációi emléknapi segély címén is. Helyzetének 
gyökeres orvoslásáról azonban, sajnos, ínég nem beszéli]etünk. Vajha az 
államsegélynek a gazdasági viszonyok termesze es folyományaképpen 
bizonnyal bekövetkező felemelése olyan mérvű lenne, liogy a gyökeres 
rendezést lehetővé tenné. 

Ezen a reménységen kívül nyugdíjügyi vonatkozásban különösen 
annak a régen elhangzott és többször megismételt kérésünknek mielőbbi 



teljesítését várjuk az államtól, hogy a felvidéki területsáv és K á r p á t a l j a J 
valamint Re.!etmagyarország, Erdély és a Délvidék egy részének vissza-
csatolásával hazatért működő lelkészek hazatérésük előtti szolgálati ide-
jének a nyugdíjintézet, résziről való beszámítását a szükséges államsegély 
megadásával biztosítsa. Ez olyan kívánság, amelynek teljesítése elől nem 
zárkózhat el. Főképpen a felvidéki területsávval és Kárpátal jával haza-
tért lelkészeket illetőleg félreérthetetlen ebben a vonatkozásban az ál-
lam kötelezettsége, hiszen a csehszlovák állam kötelességének átvállalá-
sáról van szó. Az egyenlő elbánás elve viszont ugyanezt az e l járás t 
teszi méltányossá a többi hazatért lelkészekkel szemben is. Sajnálatos, 
hogy ennek a kétségbevonhatatlan állami kötelességnek a teljesítése ilyen 
soká húzódik és feleslegesen nyugtalanságban tar t ja a kedélyeket. Ezzel 
együtt vár megoldásra a kelet-magyarországi, északerdélyi és délvidéki 
nyugdíjas, valamint időközben átmeneti segéllyel nyugdíjazott lelkészek 
nyugdíjügye is. 

Bízom mindezeknek a függő kérdéseknek kedvező rendezésében. Ez 
a bizalmam az állam részéről minden vonatkozásban tapasztalt messze-
menő megértésből és jóindulatból táplálkozik. 

R felekezetközi viszonylatban 

történtekről már megnyitóbeszédemben megemlékeztem. Itt csak utalok 
az ott kifejtettekre, és annak a reményemnek adok kifejezést, hogy Isten 
kegyelméből elérkezik majcl egyszer az az idő is, amikor a reverzális-
harc kiküszöbölésével létrejön az egyházak között az igazi béke. 

Az a viszony, amely a református egyház és egyházunk között fenn-
áll. igazi testvéri együttműködésben nyilatkozik meg. 

Ennek az együttműködésnek egyik intézményes letéteményese .a kö-
zös protestáns bizottság, amely holnap ünnepi ülést tar t működése meg-
kezdésének ötvenedik évfordulója alkalmából. Méltó, hogy erről a tény-
ről itt is megemlékezzünk, hálát adva Istennek azér t , hogy félszázaddal 
ezelőtt a két testvéregyházat közös bizottság alakítására, ihlette és 
azokért az eredményekért , amelyekkel annak munkájá t megáldotta. 

A bizottság a lefolyt évben 1943. évi május hó 20. nap ján tartot t 
ülést. A tisztikar megbízatása az 1942. év végével lejárván, az 1943— 
1945. évekre a bizottság világi elnökévé dr. Balogh Jenő egyházkerületi 
főgondnokot, a református egyetemes konvent világi elnökét,, egyházi 
elnökévé D. Kapi Béla püspököt, előadójává dr. Rásó Lajos egyetemes 
főügyészt,, jegyzőjévé pedig dr. Kiss József református egyetemes 
konventi tanácsost választotta meg és szakbizottságait is megalakította. 
A bizottság javaslattal fordult a két egyházhoz, egészítené ki az E. T. 
IX. cikkét zsinati törvénykezési úton olv értelemben, hogy evangélikus 



é s református egyházközségeknek, vagy más egyházi közületeknek vi-
tás ügyeiben az érdekelt felek részéről való alávetés esetén a két 
egyház közigazgatási külön bírósága, mint választott bíróság is el járhas-
son. Tudómásul vette az igazságügyminiszternek a bizottság felterjeszté-
sére adott válaszát, amely szerint a bevett vallásfelekezetek vagyonára 
é s jövedelmére irányuló végrehaj tás újabb törvényi szabályozását ez-
idjőszerint sem keresztülvihetőnek, sem szükségesnek nem tar t ja , de a 
bizottság fe l te r jesz tésé t -a polgári peres és nemperes eljárás módosí-
tására vonatkozó javaslatok közé feljegyezte. Javasla tot tett a bizott-
ság az evangélikus egyetemes közgyűlésnek és a református egyele-
mes konventnek, hogy ha általuk megfelelően nem gondozható szór-
ványhíveik a testvér protestáns egyház templomát, iskoláját, szent edé-
nyeit és temetőjét és általában szolgálatát rendszeresen igénybeveszik, 
az ilyen hívek egyházi adózására vonatkozóan az érdekelt két egy-
házközség egyezségileg állapodjék meg úgy, hogy az azok által a sa já t 
anya-, vagy leányegyházközségeknek fizetett egyházi adó meghatározan-
dó százalékát az az egyházközség utal ja át a szórványhívek gondo-
zását ellátó testvéregyházközségnek. Foglalkozott végül a fenyegető 
lelkészhiány kérdésével is, amelynek tárgyában való javaslattételre bi-
zottságot küldött ki. 

A református egyházzal való testvéri együttműködésünk másik 
letéteményese a protestáns tábori püspökség. Azzal való többszörös 
érintkezéseink sorából csak azt jegyzem fel itt, hogy kérdésére az •ille-
tékes püspökök meghallgatása után Szende Ernő és Balikó Zoltánnak 
a tényleges tábori lelkészek állományába való felvételéhez hozzájárul-
tam. 

A külföld! összeköttetések 

t e rén több jelentős eseményt hozott az elmúlt év, mint a háborús viszo-
nyok között remélhettük volna. Azokra a kapcsolatokra gondolok, ame-
lyek egyes szövetséges és semleges országokbeii testvéreink és közöt-
tünk fennállanak. De ezeken felül is sok történt, amiről részleteket) 
ma még nem tudunk, de amit a történelem a mai kor keresztyénsé-
jgének az utókor előtti igazolására majd feljegyez. Amíg a népek két 
szembenálló tábora ádáz harcá t vívja, Krisztus igaz hívei mindkét tá-
boron belül nemcsak vár ják azt az időt, de készülnek is a r ra az időre, 
amikor ismét kezet nyúj tha tnak egymásnak és együtt építhetnek a ro-
mokon egy új, keresztyénibb világot. 

F inn tervére-ink szeretete változatlan, vagy ha egyáltalán lehet-
séges, fokozódónak mondható melegséggel fordul felénk. Hónapok ótai 
követük is jár t közöttünk dr. Sarisaalo Aapeli egyetemi tanár szemét-
lyében, aki .dr. Győjjffy Béla felpéci lelkésszel f inn—magyar szótá-
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ron dolgozik, fáradhatatlanul jár ja gyülekezeteinket és előadást elő-7. 
adás után tartva, építi azokat és erősíti testvériségünk tudatában és hi-
tükben. A mi részünkről pedig Molnár Rudolf segédlelkész időzik Finn-
országban és munkálkodik fáradhatatlanul testvéri kapcsolataink elmé-
lyítésén. Finn nyelven 300 példányban havonként megjelenő, magyar 
egyházi híradót szerkeszt, amelyben multunkat, jelenünket, problémáin-
kat finn testvéreink elé tárja. Ugyanebben a szolgálatban fáradozik elő-
adó kőrútjain is. Magyarból finnre, finnből magyarra ülteti át az épító 
irodalom egyes kiváló műveit, és a finn ébredés történetének megírásá-
val is munkálkodik hitéletünk megtermékenyítésén. 

Ugyanezzel a buzgósággal és azonos szellemben működik Vájta 
Vilmos segédlelkész Svédországban. A 250 példányban megjelenő, svéd-
nyelvű, magyar egyházi híradó szerkesztésén és előadó körútakon kí-
vül különös súlyt helyez az egyházi élet egész területén a vezető sze-
mélyiségekkel, valamint az ifjúsággal személyes kapcsolat felvételére, 
aminek különösen nagy jelentőséget tulajdonítok a két egyház közötti 
összeköttetések további kiépítésének szempontjából. Csak az méltányol-, 
natja ezt való értéke szerint, igazán, aki tudja, liogy az ilyen összeköt-
tetéseknél csaknem minden a személyi kapcsolatokon fordul meg. 

Svéd részről ezidén sem maradt el a hosszú évek óta élvezett se-
gítség. A Lutheránus Világgyűlés svéd bizottsága útján régi barátunk, 
D. Wollmer Lars lundi dómprédikátor szíves közvetítésével 776.70 P- t 
kaptunk, amelyet egyházkerületeink püspökeivel egyetértésben a szoká-
sos segélyezésekre használtam fel. 

A sondershauseni Luther-Akadémia nyári konferenciáját ebben . az 
évben is megrendezte. D. dr. Prőhle Károly egyetemi tanár, aki az el-
nöki tanács tagja, igét hirdetett, lic. dr. Karner Károly egyetemi ta-
nár két. előadással szolgált, dr. Wüczián Dezső dékán üdvözlő beszédet 
mondort és dr. Nagy Gyula, a hullai magyar és délkeleteurópai egyházi 
kutatóállomás ezidőszerinti vezetője szintén előadást tartott azon. A 
Luther-Akadémia elnöke, D. Stange Károly, göttingeni egyetemi tanár, 
aki a soproni hittudományi karon vendégelőadó volt, hazai tartózko-
dása alkalmából engem is meglátogatott. 

Ugyancsak körünkben járt, mint a református egyház és egyházunk 
közös vendége, a Protestáns Világszövetség új főt i tkára, Jongen An-
tal, néhai dr. Ohlemüller Gerhard utóda. Örömmel állapíthattam meg. 
hogy elődjének lelke él benne és az a megbecsülés és szeretet is, 
amelyet az velünk szemben táplált. Ez kezesség arra, hogy a Protes-
táns Világszövetséghez való viszonyunk változatlan marad és annak ke-
belében továbbra is régi szerepünket tölthetjük be. Látogatásának em-
léke Kursell általa egyházunknak adományozott Luther-képe, amelyet 
az egyetemes egyházi irodában helyeztem el. 

A Gyakorlati Kere ^tyénség és a Hit és Szervezet mozgalmaiból 
alakult, Svájcban székelő Ökumenikus Egyháztanács (World Council of 

2 
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7. the Churclies) felhívott csatlakozásra. Elnüktársammal egyetértésben 
természetesen örömmel jelentettük be egyházunk belépését és a refor-
mátus testvéregyházzal együtt megalakítottuk annak hazai bizottságát, 
vagyis a Magyarországi Ökumenikus Tanácsot, a-bba az 1945. évi de-
cember hó 31-ig terjedő 3 évi időtartamra egyházunk részéről tagokul 
önmagunkon kívül a következőket nevezve be: D.D. Raffay Sándor, 
Túróczy Zoltán, dr. Pesthv Pál, dr. Tomcsányi Vilmos Pál, D. dr. 
Proliié Károly, dr. báró Podmaniczky Pál, Kemény Lajos, Kuthy De-
zső, Wolf Lajos, dr. báró Radvánszky Antal. A bizottság alakuló ülése a 
tisztikart a következőképpen alakította meg: lelkész-elnök: D. dr. Ravasz 
László, világi elnök: I). báró Radvánszky Albert, társelnök: D. Kapi 
Béla és farkasfalvi Farkas Géza, ügyvezető alelnök: dr. Boér Elek, 
helyettese: dr. báró Radvánszky Antal, jegyző dr. Harsányi György, 

pénztáros: Kuthy Dezső. 
Az Ökumenikus Ifjúsági Bizottság jóváhagyásra beterjesztette mű-

ködési szabályzatát ós kérte egyházunk képviselőinek benevezését. A1 

szabályzat jóváhagyása után egyházunk megbízottaiul Erős Sándor 
dr. Gaudy László és dr. báró Radvánszky Antalt jelöltem ki. 

Ebben a keretben említeni meg, hogy az Ökumenikus Egyháztanács 
megbízásából a menekült táborok látogatására hazánkban járt D. Ehren-
ström Nils svéd lelkész, a tanács tudományos osztályának igazgatója, 
aki felhasználta ezt az alkalmat arra, is, liogy velünk érintkezést keres-
sen. Testvéri rokonszenvünket vitte magával. 

Dr. báró Radvánszky Antal pedig polgári hivatásával kapcsolatos 
svájci útja alkalmából érintkezett ottani ökumenikus körökkel és ezzel 
egyházunknak értékes szolgálatot teljesített 

Ahová a háborús viszonyok miatt képviselőink nem juthatnak el, 
oda is elérhet az írott betű, amelynek kezdettől fogva nagy volt a je-
lentősége a protestantizmus életében. Elismeréssel kell ebben az össze-
függésben megemlékeznem azokról a külföldön élénk visszhangot keltett 
cikkekről, amelyek az Evangélikus Élet hasábjain Dr. Gaudy László 
tollából láttak napvilágot. D. Bartli Károlynak a magyarságot ért bí-
rálatára adott válasza jelentős nemzeti szolgálatnak is minősül. Az 
oroszországi hadifoiglyiojki lelkigondoizására vonatkozólag az Északame-
rikai Egyesült Államok elnökéhez intézett kérése nem kevésbbé. 

Ebben a misszióban áll és ért el ebben az évben is szép eredmé-
nyeket a Magyar Értesítő német kiadása, az Ungarischer Pressedienst. 
Tizenhat esztendő óta viszi ki hiteles híreinket a külföld protestáns 
államaiba, véget vetve annak az állapotnak, hogy sokszor célzatos be-
állítású, egymásnak ellentmondó, személyeskedő híreket juttattak ki 
egyes magánvállalkozók a külföld egyházi sajtójába, amiben kimerült 
egész külföldi sajtószolgálatunk. Híranyagát Farkas Sándor szerkeszti 
teljes odaadással és nagy hozzáértéssel, azt a református egyház és egy-
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Házunk egy-egy megbízottjának elbírálása alá bocsátva. A fordítást 7 , 
Budaker Oszkár egyetemi tanár volt szíves közérdekből nagy elfoglalt-
sága ellenére is újból vállalni. Ezt a szolgálatot az utóbbi időben egy-
házunkon kívüli sajtóorgánumban ismételten nyilvános bírálat érte. Kö-
telességemnek ismerem annak megállapítását , hogy ez a bírálat mél-
tatlan, mert fai szolgálat nemcsak hogy kifogástalanul, de a legnagyobb 
elismerésre is méltóan működik, amit tárgyilagos külföldi szakkörök 
ismételten megállapítottak és amit híreinek a külföldi sajtóban való 
nagy elterjedtsége is igazol. 

R. zsinat 

alkotta Egyházi Törvényeket és az Egyházi Alkotmány érvényben ma-
radt szakaszait tartalmazó Egyházi Törvénygyűjtemény német fordítá-
sa, sajnos, még mindig nem jelenhetett meg. Már az utolsó simítások-
nál tartunk és szeretném, hogy a fordítás még ebben az évben nyom-
dália kerüljön. A remény megvan erre . A nyomda ajánlata is rendel-
kezésre áll. A kérdés sokkal bonyolultabb, mint amilyennek első 
pil lanatra látszik, a késedelmet ez okozta. A szlováknyelvű kiadás 
már az év tavaszán napvilágot látott , amit az egyetemes közgyűlés 
s az egész egyházi közvélemény is bizonnyal megelégedéssel és öröm-
mel vesz tudomásul. 

Az Egyházi Törvények rendelkezései értelmében megállapítandó 
szabályzatok és szabályrendeletek túlnyomó része már elkészülvén, az 
elmúlt év folyamán kevesebb volt ebben a vonatkozásban a teendő, de 
mai egyetemes közgyűlésünk asztalára is kerülnek fontos tervezetek 
és a már megállapított anyag módosítására vonatkozó javaslatok. Bár 
kétségtelen, hogy a jogszabályoknak nem szabad megmerevedniök. 
hanem az élethez kell alkalmazkodniok, mégsem látom kívánatosnak, 
hogy a szabályrendeleteket és szabályzatokat mindjár t a megállapítá-
suk utáni esztendőben módosítsuk. A tervezetek annyi szűrőn mentek 
át, liogy tető alá jutásuk előtt minden tekintetbe veendő szempont érvé-
nyesült, tehát nézetem szerint, rendkívüli esetek leszámításával, csak 
esztendők próbája után lehet módosításnak helye. 

Az egyetemes közgyűlés utólagos jóváhagyásának feltételezésével 
a munkában levő ügyrenddel való összhang biztosítása céljából a 
mult évi egyetemes közgyűlés által megállapított ós a folyó év január-
jának 1-ével életbeléptetett egyik szabályzatot : A magyarországi 
evangélikus egyházegyetem iskolai bizottságainak szervezeti, hatásköri 
és ügyrendi szabályzatát nem nyomattam ki, hanem az egyetemes köz-
gyűlés döntését kérem. 

Az Egyházművészeti Tanács Építőművészeti Osztálya szabályzatának 
megszövegezése ós 1943. évi január 1-évef való életbeléptetése megtör-
tént . 
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7. Hz egyetemes törvényszék 

két ülést tartott. 1943. évi május hó 26-án tartott ülésében a következő 
ítéleteket illetve végzéseket hozta. Flamiscli András szepetneki pres-
biter fegyelmi ügyében hozott í télettel a másodfokú törvényszék ítéle-
tét részben megváltoztatta, a pénzbüntetés kiszabását mellőzve. Top-
ler András szepetneki gondnok és társa inak fegyelmi ügyében a másod-
fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, a panaszlottakkal szem-
ben mellőzve a pénzbüntetés kiszabását, továbbá a hivatalvesztést., min t 
büntetést, csupán Topler Andrással és néhány társával szemben tar tva 
fenn, míg többi társai t a hivatalvesztés kimondásának mellőzésével az E. 
T. VIII . t. c. 36. §-ának 1. pont ja a lapján feddésre ítélte. Lic. Fizély 
Ödön somorjai lelkésznek a dunáninneni egyházkerület közgyűlésének 
határozataival szemben beadott panasza tá rgyában a panaszos bírókül-
dési kérelme alapján a bányai egyházkerület törvényszékét küldte ki. 
Lic. Fizély Ödön somorjai lelkésznek iaz egyetemes presbitérium ha-
tározata elleni panasza tárgyában az el járást , a panaszos panaszát visz-
szavonván, megszűntette. 1943. évi november lió 4-én tartott ülésében 
lic. Fizély Ödön somorjai lelkésznek a dunáninneni egyházkerület köz-
gyűlésének határozataival szemben beadott panasza tárgyában hozott 
í téletében kimondotta, hogy a közgyűlés panasszal megtámadott határo-
zatait érdemileg nem érinti, de megállapí t ja , hogy egyrészt lic. Fizély. 
Ödön teljes jóhiszeműséggel tartotta magát az egyházkerület hivatalára 
nézve legidősebb esperesének, -másrészt azonban az egyházkerület is 
teljesen jóhiszeműen jár t el panasszal megtámadott határozatának meg-
hozatalánál. 

R kormányzat és közigazgatás 

bonyolult és felelősségteljes munká jában ebben az évben sem kellett nél-
külöznöm hűséges munkatársak támogatását . 

Az Egyházi Törvények életbelépése .e. lőtt gyakran kellett kérnem 
elnöki értekezletek keretében az egyházkerületek elnökségeinek szíves 
segítségét. Ma már jóval kevesebbet kell őket ebben a vonatkozásban 
terhelnem, mert. az egyetemes presbi tér ium ezt a munkát elvégzi. Ezért 
elnöki értekezletet csak r i tkán t a r t u n k a bizalmas jellegű és kényesebb 
egyházpolitikai természetű kérdések megbeszélése céljából. Természete-
sen külön ismételten folytat tam tárgyalásokat az egyes egyházkerülete-
ket közvetlenül érintő kérdésekben azok elnökeivel, s tárgyalásaink fo-
lyamán mindig az együttérzés,, az egyetér tés és az egyetakarás szelleme 
érvényesült és biztosította a felmerült kérdések kedvező lebonyolítá-
sát . 

Legtöbb érintkezésem a dolog természetéből folyóan nagyrabecsült 
elnöktársammal volt, akivel változatlan összhangban igyekszünk elvé-
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gezni a reánk-bízottakat. Ha szolgálatról van szó. nem ismer nemet, és 
a kötelesség értelmezésében és teljesítésében a saját személyével szemben 
•elmegy szinte a kíméletlenség végső határáig. így folyamatos és zökkenő 
nélküli egyiittmunkálkodásunk útjába az a körülmény sem gördít leküzd-
hetetlen akadályt, hogy székhelye Budapesttől távol van, és a háborús 
közlekedési viszonyok áz utazást felette megnehezítik. 

Dr. Rásó Lajos egyetemes főügyész személyében is olyan munka-
társsal áldott meg Isten, akiben az életbölcseség, jogi tudás és az egyház 
szakadatlan szolgálatára való készség összhangban egyesül. Mindenre ki-
terjeszkedő gondoskodásával ebben az évben is 6.000 P-t takarí tot t 
meg illetékegyenértékben az egyházegyetemnek. Dr. Mikler Károly ny. 
jogakadémiai dékán nagy jogi tudását és fáradhatatlan segítnikészségéfc 
is sokszor kényszerültem igénybevenni, s részéről is mindig megkaptam 
azt a támogatást, amely munkám végzését nemcsak könnyebbé, de ered-
ményesebbé is tette. 

Ugyanez a megállapításom az egyházegyetem egész tisztviselőkará-
ról is. Itt tartom szükségesnek annak megemlítését, hogy annak java-
dalmas tagjai érdekében az állami fizetésemelésekkel kapcsolatban és 
azok arányában a méltányosnak és jogosnak minősülő pénzügyi intéz-
kedéseket megtettem. 

Az egyetemes presbitérium két üléséről közvetlenül ad részletesen 
számot, így magam azt illetőleg csak annak megállapítására szorítkozom,, 
hogy megítélésem szerint az Egyházi Törvények által beiktatott ez az 
új szerv a hozzáfűzött várakozásoknak mindenben megfelel, és az egy-
házegyetem életében máris nélkülözhetetlennek bizonyul. 

A bizottságok munkájából a nyugdíjintézeti bizottság több ülésén 
kívül a nyugdíjállamsegély-ügyi bizottság két, a Luther-Otthon nagybi-
zottságának két és a Szigethy-Halász-Brósz-alapítványi bizottság két ülé-
sének megemlítését tartom szükségesnek, megjegyezve, hogy egyes idő-
szerű kérdések megbeszélésére több értekezletet is tartottam. 

A S zigethy - Hal ász- Br ós z- al ap í tv ány 1943/44. tanévi jutalomdíjait a 
bizottság javaslata alapján elnüktársannnal arra érdemes if jaknak jut-
tattuk. 

Jelentésemnek ebben a fejezetében említem meg, hogy az Országos 
Evangélikus Tanáregyesületnek engedélyt adtam az Evangélikus Taná-
rok Neveltetési Alapja tőkéje egy részének balatoni telekvételbe való 
befektetésére. 

Néhai Ihász Lajos dunántúli egyházkerületi felügyelő — az egyház-
kerület püspökének 750/IX/1942-43 számú értesítése szerint — lőrintei 
birtokát, -izzat a kötelezéssel hagyományozta a dunántúli egyházkerü-
letre, hogy a birtok jövedelmének 10o/o-át bocsássa az egyházegyetem 
rendelkezésére nemzetiségi vidékeken hazafias szellemben működő taní-
tók, illetve ugyanezen vidékeken tanuló olyan növendékek jutalmazása 
céljából, akik a magyar nyelv és történelem tanulásában a legszebb ha-
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7 . ladást muta t ják fel, és reményt nyúj tanak arra , hogy jó magyar hazafi-
a k k á válnak. Az 1942. évi birtokjövedelemből :a* dunántúli egyházke-
rület ugyanakkor 3.000 P-t utalt á t az egyházegyetem pénztárába. Ezt az 
összeget, az egyetemes közgyűlést, amelynek hatáskörébe a végrende-
let e z t a kérdést utalta, pénzünk vásárló erejének csökkenése miatt be 
nem várva, de annak jóváhagyását feltételezve,, elnöktársammal úgy, 
használtuk fel, hogy négy tanítót egyenként 400, összesen 1.600 P, és 
tizennégy tanulót egyenként 100, összesen 1.400 P jutalomban részesí-
tet tünk. 

A Roth-Teleki ösztöndíjak dolgában új e l járást alkalmaztam. Az ösz-
töndíj-alapítvány elértéktelenedése miatt évek óta az egyetemes pénz-
t á r terhére adományoztam az ösztöndíjakat egyenként 10 P összegben. 
Mivel azonban az ma nagyon csekély összeg, a mult tanév végén min-
den érdekelt intézetünk számára csak egy ösztöndíjat juttattam, még pe-
dig akkora összegben, amekkorát az utóbbi években az illető intézetre 
eset t ösztöndíjak együtt tettek ki. A pályázókat a dolgozatírás alól fel-
mentettem. Egy évközben megír t magya r és latin dolgozat alapján kér-
tem be az ösztöndíj odaítélésére vonatkozólag a tanár i kar véleményét. 

A Protestáns Tanítói Internátusok Alapjából rendelkezésre állt 
10.480 P-t a folyamodók között úgy osztottam szét, hogy 24*" taní tó 
egyenként 240 P, 24 tanító egyenként 130 P, és 20 tanító egyenként 
80 P segélyben részesült. 

Kegyelettel emlékezem meg i t t még arról, hogy a mult évi közgyű-
léstől vett felhatalmazás alapján az alapítók arcképcsarnoka számára 
megfest tet tem néhai dr. Szigetliy Lajos és néhai sárvár i Landgráf J á n o s 
arcképét . Az előbbit a Szigethy-Ha 1 vász-Brósz-alap í t v ányi bizottság, az 
utóbbit pedig az egyetemes a lapí tványi bizottság ülése keretében leplez-
tük le. Dr. Szigethy Lajosról dr. Bánkúty Dezső leánygimnáziumi igaz-
gató, a Tanáregyesület elnöke emlékezett meg, sárvár i Landgráf János-
ról ped ig én. A két arckép Gyoroky Pál festőművész-hívünk jól sikerült 
műve. 

A lelkészképzés 

ügyére nézve ez az esztendő jubileumi év. Két évtizeddel ezelőtt nyí l t 
meg a m. kir. Erzsébet- tudományegyetem soproni evangélikus hittudo-
mányi kara. Az ebből az alkalomból tartott ünnepélyes egyetemi közgyű-
lésen résztvettem, és az ünneplő hit tudományi kar t üdvözölve, annak két-
évtizedes szolgálatát néhány meleg szóval méltattam. Nehéz körülmé-
nyek között nagy áldással töltötte be a f a k u l t á s eddig a hivatását. Is-
ten áldása kísér je további működését is, tar tsa meg falai között ,azt a szel-
lemet, arnety ott eddig virágzott, és az összhangot, amely közötte és 
egyházunk között a lelkészképzés ügyének javára kezdettől fogva za-
vartalanul fennáll. 
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Adja Isten, liogy a hittudományi karon jelentkező theológushiány 
csak átmeneti jelenség legyen, és mindig elegendő ifjú szentelje magái, 
a legszebb hivatásra: az evangélikus lelkészi szolgálatra. A theológus-
hiány megszüntetéséről komoly tárgyalások folynak. Dr. Rásó Lajos 
egyetemes főügyész emlékiratba foglalta a kérdést és annak megoldására 
vonatkozó elgondolásait. Meggyőződésem, hogy sikerül ezt a kérdést 
rendeznünk, és nem marad egy őrhelyünk sem betöltetlenül. 

Ebben a tekintetben sokat várok a Theológusok Otthonának az if-
júságra gyakorolt vonzóerejétől is, amely új igazgatójának vezetése mel-
lett áldással tölti be hivatását, aminthogy régi igazgatójának működése 
alatt is több jeles leik és znem ze dékke 1 ajándékozta meg egyházunkat. 

A lelkészképzés reformjára vonatkozó javaslat és a Theológusok 
Otthonának szabályzat-tervezete még nem készült el. Viszont Budákén 
Oszkár javadalomügye a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel folyta-
tott tárgyalásaink keretében rendeződött. 

A Theológusok Otthonával és a soproni tanítóképzőintézettel kap-
csolatban működő német és szlovák nyelvtanfolyam a mult tanévben is 
eredményesen működött. A német nyelvmesteri szolgálatot a jelenlegi 
tanévben is Pálfi Miklós segédlelkész látja el, míg a szlovák nyelvmes-
teri teendőket, Szabó Vilmos tisztségétől megválván, dr. báró Podina-
niczky Pál vezetésével Újhelyi Kálmán személyében felső év folyami jeli 
theológus végzi. A tavalyi közgyűlés ennek a szolgálatnak az ellátására a 
Theológusok Otthonával kapcsolatban intézeti tanári állások szervezé-
sének szorgalmazását határozta el. Ezt a határozatot — utólagos jóvá-
hagyás reményében — úgy módosítva hajtottam végre, hogy a vallás-
és közoktatásügyi minisztertől az intézeti tanári állások szervezését nem 
a Theológusok Otthona, hanem a hittudományi kar keretében kértem. 
Jó reménységgel nézek a fejlemények elé. 

Az egyházi ének- és zenetanítást Amminger Károly karigazgató 
látta és látja el. 

Külföldi egyetemeken a háborús viszonyok miatt csak kevesen foly-
tatják tanulmányaikat. De örvendetes, hogy egyáltalán akad ma is vál-
lalkozó, mégpedig csupa rátermett ifjú. Pusztai László Hallében di-
cséretes eredménnyel dolgozik és clr. Nagy Gyula, a hallei magyar 
és délkeleteurópai egyházi kutatóállomás vezetője is elismerésre méltó 
működést fejt ki. Vajta Vilmos svédországi szolgálatairól jelentésem más 
fejezetében emlékeztem meg. Bár nem theológus, hanem jogász,, az 
egyházjoggal foglalkozván nagy sikerrel, itt érdemel említést az előbb 
a berlini, jelenleg pedig a helsinkii egyetemen tanuló dr. Boleratzky 
Lóránt is, akitől az egyházjog terén még sokat várhatunk. 

A lialle-wittenbergi egyetem evangélikus hittudományi karán lé-
tesített magyar és délkeleteurópai egyházi kutatóállomás szabályzatá-
nak kérdésében, utalással mult évi jelentésemre, megállapíthatom, 
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7. hogy? a n n a k keretében a kutatóállomás céljaira szóló könyvvásárlási ál-
lamsegély felhasználását illetőleg a debreceni református és a soproni 
evangélikus hittudományi kar szerepe közmegnyugvást keltő módon ren-
deződött. 

Végül ürömmel iktatom ide, hogy a gyenesdiási Belmissziói Ott-
hon két, egyenként 1000 P-s- ösztöndíjat ajánlott fel theológusok szá-
mára . Az ösztöndíjakat a Theológusok Otthona helyi bizottságának ja-
vas la t a alapján elnöktársammal egyetér tésben Pilisi Is tván és Juhász 
Imre theológusoknak juttattam. 

R tanügy 

kérdéseinek élén öröm számomra bejelenthetnem, hogy a jogakadémia 
ügye — úgy látszik — a háború befejezéséig nyugvópontra jutott. 
Azután pedig, remélem, végleg kedvezően oldódik meg és nem kell 
bezárnia kapujá t ennek az intézetnek, ame ly egyházjogász-utánpótlá-
sunk biztosításának egyetlen letéteményese, s amely nemcsak egyhá-
zunkat ajándékozta meg kiváló egyházjogászok hosszú sorával, de a 
nemzetnek is sok nagynevű jogászt aclott. 

A jogakadémia tanár i kara ez évben is továbbfolytatta értékes 
irodalmi működését, Dr. Bruckner Győző dék-ni a Magyar Jogász-
egyletben megtartot ta az első evangélikus egyházjogi vonatkozású előa-
dást : »Az evangélikus lelkészi becsületszók iníézménye az evangélikus 
egyházjog tükrében« címen. Az egyházegyetemnek az előadáson való 
képviseletéről gondoskodtam. 

Hitoktatásunkat rendkívül súlyosan érint i a háborús viszonyokkal 
járó papírhiánnyal kapcsolatban a vallástani tankönyvek kiadásában 
beállt fennakadás. Egyes vallástanítási tankönyveink egyáltalán nem 
kaphatók A vallás- és közoktatásügyi miniszter a kér t papírmennyi-
séget engedélyezte, de a papí rgyárak nem tudják igényünket kielégíteni. 
Van tankönyv, amely kiszedve készen áll, de, mer t nincs papiros, 
n e i i nyomható. Elnöktársain, mint a tanügyi bizottság elnöke, minden 
lehetőt elkövet a papírszükséglet biztosítása érdekében. Vajha fáradozá-
sait s iker koronázná. 

Nagy há t r ány hitoktatásunkban a német és szlovák nyelvű vallás-
tani tankönyvek h iánya is. Azt ki kell küszöbölnünk. Kétségtelen, 
hogy a szlovák tankönyvek kiadása olyan vállalkozás, amely anyagi 
ráfizetéssel jár, ele, mint három, sőt, a vendek hazatérése következtében 
négynyelvű egyháznak, meg kell keresnünk és találnunk a megoldás 
módozatait, hogy a hi t tant minden hívünk a sa já t anyanye lvén tanul-
hassa. Kompendiumszeríi kötet k iadását javaslom szlovák nyelven. Ez 
a kérdés feltétlen megoldást sürge t es követel. 

Hitoktatásunknak van még egy nagy nehézsége: a hitoktatás fu-
vardí ja kérdésének rendezetlen, illetve rosszul rendezett volta. A fuvar-
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költség megtérítését a vallás- és közoktatásügyi miniszter megszüntette. 7. 
Ugyanis az óradíjat nagyobb összegben állapította meg, az azonban a fu-
varköltségre nem nyújt fedezetet. 

Tanügyünket károsan befolyásolta a tanév két hónappal való kito-
lása, amely nemcsak közép- és középfokú, de a -rendelet hatálya alá 
esett népiskoláink szempontjából is hátrányosnak bizonyult. Olyan 
kényszerű és érthető háborús intézkedés volt azonban ez, amely előtt 
meg kellett hajolnunk. Hálásak lehetünk Isten iránt, ha tanügyünket 
íi háborúval kapcsolatban ennél nagyobb hátrány nem éri. 

A mult évi egyetemes közgyűlésből tett tanügyi felterjesztések 
sorsáról a következőkben számolok be. 

Az orosházi gimnázium rég vajúdó kérdésének kedvező elintézését 
szorgalmazó felterjesztésünk nem jár t az óhajtott eredménnyel. Azt 
azonban itt — úgy látom — levehetjük a napirendről, mert a bányai 
egyházkerület* újabb kérelmet nem terjesztett elő. Bizonnyal maga 
akar ja a kérdést döntésre vinni. Egyébként íaz egyházkerület ezidei 
közgyűlésén a gimnáziumot az orosházi egyházközségtől átvette. 

A multévi közgyűlés 48. és 50. jegyzőkönyvi pontban foglalt hatá-
rozata alapján a tanárok és tanítók fizetésének korszerűsítése, 49. jegy-
zőkönyvi pontban foglalt határozata alapján pedig a tanítók világhábo-
rús szolgálatának beszámítása ügyében tett felterjesztésünkre válasz 
eddig nem érkezett. 

Közép- és középfokú oktatásügyünket könnyen válságos helyzetbe 
sodorhatja a tanárhiány. Kiküszöbölése érdekében a mult évi egyetemes 
közgyűlés 47. jegyzőkönyvi pontjában határozatot hozott, amelyet kö-
zöltein egyházkerületeink püspökei}.vei. Csak a tiszai egyházkerület püs-
pökétől érkezett válasz, amelyben arról értesít, liogy egyházkerülete kö-
zép- és középfokú iskoláinak fenntartóinál kezdeményező lépéseket 
lett olyan alap létrehozására, amelyből nyújtandó ösztöndíjakkal a ta-
nári utánpótlás biztosítható lenne. 

Az iskolafenntartók azonban egy értelemmel arra az álláspontra he-
lyezkedtek, hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok között megfelelő ösz-
töndíjalap létesítése számukra lehetetlen. Egyes intézetek hajlandók 
olyan érdemes egyetemi hallgatók támogatására, akik kötelezik ma-
gukat, hogy a tanári oklevél megszerzése után az intézetben szolgálnak. 
A többi egyházkerületből nem érkezett válasz. Bizonyos, hogy azokban 
is ugyanez a felfogás. Az a gondolat, amely a tiszai egyházkerület egyes 
intézetei részéről egyetemi hallgatóknak az intézet részére ösztöndíjjal 
való lekötésére vonatkozólag megnyilvánult, nézetem szerint figyelemre 
méltó és célra vezető, ha nem is oldja meg a kérdést teljesen. 

Közép- és középfokú iskoláink fenntartóinak újabb terhet kellett, 
vállalniok. A- tanárok háborús munkaátalányát ugyanis a 3500/1943. M. 
E. sz. kormányrendelet a törzsfizetéshez csatolta, minek következtében 
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7 arról az iskolafenntartóknak kell gondoskodniok. Ez a tanárokkal szem-
ben méltányos rendelkezés a fenntartókat nehéz feladat elé állítja. 

örömmel jelenthetem, hogy közép- és középfokú iskoláink érték-
állománya a háborús viszonyok között is gyarapodott. A dunántúli 
egyházkerület a soproni lioeumi diákotthont új épületszárnnyal bőví-
tette ki és 100 tanuló befogadására tette alkalmassá. Az avatási ünne-
pélyre meleg áldáskívánatokat küldtem. A muraszombati diákotthon is 
új épület emelésére készül. 

Ide tartozik annak megemlítése, hogy a falusi tehetségmentés szép 
eredménnyel folyik. Ebben a tanévben már 5 intézetünkben 23 tanulót 
nevelünk az alap terhére, amelynek szabályzata közgyűlésünk asztalán 
fekszik. A tehetségmentés ügyében dr. Ruhmann Jenő egyetemes tan-
ügyi bizottsági előadó volt a vallás- és közoktatásügyi miniszter ren-
dezte értekezleten egyházunk képviselője. 

Ugyanő látta el képviseletünket az Országos Evangélikus Tanár-
egyesület közgyűlésén is. 

Népiskolai vonatkozásban a kormány 3230/1943. M. E. számú ren-
deletét emelem ki, aimely a tanítói és kántori javadalom különválasz-
tásáról intézkedik. Évtizedek óta többször megismételt kérés teljesü-
lését jelenti ez a kormányrendelet. Arra való tekintettel azonban, hogyi 
a tanítói és kántori javadalom megállapítása a javadalmi jegyzőkönyv 
alapján történik, az érdekeltek számos esetben hátrányos helyzetbe ke-
rülnek. Kívánatos volna ezeknek a hátrányoknak kiküszöbölése, amire 
bizonnyal meg is lesz a mód és lehetőség. 

A hadba vonult tanítók családi pótlékának biztosítása, valamint a 
tanítók munkaszolgálatra való behívásának mellőzése érdekében a val-
lás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztést intéztem. 

Ugyancsak felterjesztésben kértem tanítóinknak az 1943/44. tan-
évre szóló tanmenetek kötelező bemutatása alóli felmentését, amit a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter meg is adott. 

A mult ovi egyetemes közgyűlés 56. jegyzőkönyvi pontban foglalt 
határozatával elrendelte Tessedik Sámuel szolgálatainak nép- és kö-
zépiskoláinkban kiosztandó emlékfüzetben való megörökítését. A túlnagyi 
nyomdaköltségek miatt ezt a határozatot oly módon hajtottam végre, 
liogy dr. Nádor Jenő Tessedik-élet rajzából 500 példányt megvettem és 
szétoszlattam. Kérem enne< ióvabagyó tudomásulvételét. 

A Herczeg Ferenc-jubiláris bizottság kérése alapján felkértem egy-
házkerületeink püspökeit, hogy a nagy író 80. születésnapjának iskolá-
inkban való megünneplését rendeljék el. 

Az Oktatófilmek Kirendeltségébe evangélikus vallástani tárgyú ok-
tatófilmek elbírálására egyházunk képviselőiül a következőket nevez-
tem be: D. D. Raffay Sándor, Kemény Lajos, dr. Gaudy László, dr. 
Bélay István, Grünvalszky Károly és Dezséry László. 
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A le ven te intézmény vezetőségével változatlanul szívélyes a kapeso- J 
latunk. Az ifjúság honvédelmi nevelése és a testnevelés országos veze-
tőjének oldalán szervezett lelkészi alosztályba Erős Sándor gödöllői 
lelkész, mint tábori lelkész kapott beosztást, ak i lelkesen szolgálja ott 
egyházunk érdekeit is. Az idei protestáns le ve n t e i s téri tiszt ele' e t D. 
Kapi Béla püspök végezte, a leventeegyesületi vezetőképző tanfolyamon 
pedig Túróczy Zoltán püspök vett részt, ak i előadással is szolgált. Az 
evangélikus iskolák tervbevett felügyelő leventeparancsnoki tisztségé-
nek betöltésére javaslatot, tettem. 

Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület tegnap megtartot t köz-
gyűlésén működésének 20. évfordulóját ünnepelte. Az egyházegyetem 
képviseletét a közgyűlésen D. Kapj Béla püspök látta el. A Tanító-
egyesület megelégedéssel tekinthet vissza két évtizedes szolgálatára, 
mert az mind a benne tömörült tanítóság, mind pedig egyházunk szem-
pontjából eredményes volt. Isten áldása kísér je működését a jövőben is. 

A népfőiskolákról szóló megemlékezést is ide iktatom. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter figyelme fokozott mértékben fordul a nép-
főiskolák felé. Az általa kibocsátani szándékolt népfőiskolai szabályzat 
tervezetét ía püspökök észrevételeinek kikérése után véleményeztem. A 
miniszter népfőiskoláinkat 7.000 P segéllyel támogatta, amelyből 5 in-
tézetünknek egyenként 1400 P jutott. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter az iskolánkívüli népműve-
lés időszerű kérdéseinek és legközelebbi feladatainak előadások kereté-
ben való megtárgyalása céljából az év tavaszán Balatonkenesén három 
napos népművelési értekezletet tar tot t , amelyen egyházunkat D. Kapi 
Béla püspök képviselte, aki egyházunk népművelési munkájá t nagy-
szabású előadásban ismertette. 

A misszió 

tárgyában az én jelentenivalóim kere té t szűkre szabja az a körülmény, 
hogy a lelki munkáról elnöktársam részletes jelentést terjesztett elő. Van 
azonban néhány olyan jellegű kérdés, amelynek jelentésem keretében 
való megemlítését el nem mulaszthatom. 

A Belmissziói Munkaprogramja 1943/44. évi kötete a németnyelvű 
gyülekezetek használatára szánt füzettel együt t megjelent, mint méltó 
folytatása az eddigi sorozatnak. Végrehaj tása bizonnyal lelkiekben való 
gyarapodást eredményez gyülekezeteink és híveink számára egyaránt . 

A rádiós, istentiszteleteken szolgálatot végző lelkészeknek szóló költ-
ségtérítést mult évi jelentésem szerint 25 P-re emeltem fel. Azonban ez 
sem bizonyult kielégítő megoldásnak. Az egyházegyetem nemcsak hogy 
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7. nem kívánhatja, de el sem fogadhatja azt, hogy a rádiós istentisztele-
teken szolgáló lelkészek önzetlen szolgálatukra a mai súlyos gazda-
sági viszonyok között ráfizessenek. Ezért részükre, amint az egyetemes 
presbitériumnak annak jóváhagyása mellett tejelentettem, az útiköltsé-
get és két napidíjat utalványoztam. Szükségesnek tartom azonban, hogy 
a nehéz közlekedési viszonyok figyelembevételével kettő helyett három 
napidíjat adjunk. 

Az egyetemi lelkészi állás kongruásítása érdekében indított el járás 
megszüntetése az ügy érdekében állónak bizonyulván,, ilyen értelem-
ben intézkedtem, amit az egyetemes presbitérium jóváhagyólag tudomá-
sul vett. Véleményem szerint feltétlenül szükséges, hogy az állás java-
dalmazásának a kérdése az egyházkerületek és a budapesti egyházme-
gye bevonásával véglegesen megoldódjék, mert lelkész és lelkészcsalád 
jövőjét nem lehet visszavonásig vállalt javadalmi hozzájárulásokra fel-
építeni. 

Honvédhíveink kezébe magyar, német és szlováknyelvű áhítatos 
könyvecskét adtunk. A nagy költséggel járt vállalkozás lehetővé tétele 
a Kormány, a, Magyar Nemzeti Bank és a Takarékpénztárak és Ban-
kok Egyesülete tekintélyes adományának köszönhető. A szellemi rész 
irányításáért elnöktársamat illeti-köszönet. Sebesült honvédhíveink más 
építőiratokkal való ellátása érdekében is hozott az egyházegyetem ere-
jéhez mért áldozatot, aminthogy van hely, ahol katonaistentiszteletek 
•tartását az egyházegyetem énekeskönyvadománya tette lehetővé. 

A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Evangélikus Ágának vezetőkép-
ző táborát költséghozzájárulással támogattam. 

Van néhány irodalmi vonatkozású bejelentésem is. 

Az Országos Luther-Szövetség »Evangélikus templomok« címen 
templomainkat ismertető díszkötetet ad ki, amely előreláthatólag kará-
csonyra megjelenik. A Szövetség felkérésére a műhöz előszót írtam. 

A Luther-Társaság megtartotta tisztújítását. Elnökéül kiváló törté-
nészünket, dr. Málvusz Elemér egyetemi tanárt nyerte meg, akinek ve-
zetése mellett, a tisztikar lelkes és erőteljes közreműködésével, a Társa-
ság működése Ígéretes lendületet vett. Az új vezetőség máris értékes 
kiadványsorozatot adott híveink kezébe, amelyből kiemelem Wolf Lajos 
ügyvezető alelnök regényfordítását. Giertz Boo: »Házát kősziklára épí-
tet(e« című svéd egyházi tárgyú regényét ültette át mesteri tollal.ma-
gyarra . 

Az Első Magyar Országos Szaksajtókiállításon egyházi sajtónk is 
szépen szerepelt. Kiállíttattam a Poci maniczky-Degenfeld-Könyvtár álla-
gához tartozó Mercurius Veridicus és Mercuricus Hungaricust, Rákóczi 
haditudósító újságját is, amely a kiállításnak egyik legnagyobb értéke 
volt. 
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Az egyházegyetem Könyvtára nagyobb könyvadománnyal gyarapo- 7 
dott. Néhai Broschkó Gusztáv Adolf özvegye elhunyt férje könyvtárá-
nak több értékes darabját nekünk adományozta. Hálánk kifejezése in-
nen már nem érheti el, mert rövid néhány nappal ezelőtt ő is elment 
áldott emlékezetben élő férje után ebből a világiból, amelyben annak ide-
jén férje oldalán példásan töltötte be az evangélikus papné hivatását. 

örömeink. 

Magyarország Kormányzója, vitéz nagybányai Horthy Miklós úr 
őfőméltósága születésének 75. évfordulója alkalmából feliratban vittem 
egyházunk « hódolatát és áldáskívánatait őfőméltósága elé, aki kabi-
netirodája útján legmagasabb köszönetét nyilvánítani méltóztatott. 

őfőméltósága dr. Szinyei-Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztert, akinek részéről velünk szemben mindig jóindulat nyilvánul meg, 
a Magyar Érdemrend nagykeresztjével tüntette ki. Táviratban üdvözöl-
tem őt. 

D. Kapi Béla püspök, nagyrabecsült elnöktársam házasságának 40. 
évfordulóját érte meg. Áldáskívánatainkat tolmácsoltam vele és hitvesé-
vel szemben, és hálát adok most is Istennek az áldásért, amely evan-
géliumi lélektől áthatott házasságukból egyházunk életébe árad. D. D. 
Raffay Sándor püspöki szolgálatának 25., budapesti leik észke dós ének 
35. és házasságának 50. évforduló;a alkalmából állott bensőséges ün-
neplés középpontjában. Kedves kötelességemnek éreztem, hogy, mivel, 
előzetesen minden nyilvános ünneplést e lhár í tván magától, a bányakerü-
let közgyűlésén nem tehettem meg, írásban és személyes látogatás kere-
tében tolmácsoljam íneLeg érzelmeinket, amelyeknek kifejezéséhez erről 
a helyről azt a kívánságot fűzöm, vajha a hosszas betegségében beállt 
javulás meghozná teljes felgyógyulását. Túróczy Zoltán püspök áldásos 
életének 50. esztendejét töltötte be. Méltán jutott kifejezésre vele szem-
ben tisztelői nagy seregének s az egyházegyetemnek a hálája is azért 
az apostoli szolgálatért, amelyben szinte emberfeletti erőkifejtéssel sza-
kadatlanul áll. Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelőt szolgá-
latának 20. évfordulójával kapcsolatban ünnepelte egyházkerülete há-
lás szeretettel. Az egyházegyetem áldó jókívánatait is eljuttattam hozzá, 
kiemelve azt az értóklést, amellyel az odaadó és eredményes működését 
kíséri. Dr. Pesthy Pál egyházkerületi felügyelőt 70. születésnapján ke-
restem fel bensőséges áldáskívánatainkkal, hálával odaadó, lelkes és 
eredményes szolgálatáért. Lichtenstein Lászlót két ízben biztosíthattuk 
nagyrabecsülésünkről ós szeretetünkről, mégpedig miskolci egyházköz-
ségi felügyelői működésének 30. évfordulója és a Magyar Érdemrend 
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7 . ."középkeresztjéhez adományozott csillaggal való kitüntetése alkalmából 
Vásárhelyi János református és Józan Miklós unitárius püspököt a 

Magyar Érdemrend nagykeresztjével való kitüntetésével kapcsolatban 
köszöntöttem. Győry Elemér református püspök beiktatásán, amelyre kü-
lön üdvözletet is küldtem, D. Kapi Béla püspök és dr. Mesterházy Ernő 
egyházkerület i felügyelő látta el az egyházegyetem képviseletét. 

Dr. báró Feilitzsch Berthold, a Gyámintézet világi elnöke, aranyla-
kodalmát ünnepelte, Kemény Lajos esperes 60 éves lett, Smid István 
kormányfőtanácsosi címet kapott, dr . B?rtha Benőt, a vasi középegyház-
megye felügyelőjévé, dr. Hisnyay-Heinzelmann Bélát a gömör-kishonti 
egyházmegye felügyelőjévé, dr. Csengődy Lajost la nógrád-hont-barsi 
egyházmegye esperesévé, vitéz Purg ly Lajost ugyanazon egyházmegye 
felügyelőjévé iktatták be, Sándy Gyula — 100. életévét betöltött édes-
any ja részvételével — aranylakodalmat ült, dr. Ruhmann Jenő és Moli-
tor Gusztáv tanügyi főtanácsosi kinevezés részese lett, Gregersen Nilst 
aranydiplomás gazdává avat ták, F a r k a s Sándor ezüst lakodalmát tartot-
ta. Mindannyiukat melegen köszöntöttem. 

A dunántúli egyházkerületet a soproni líceumi diákotthon új épü-
letszárnyának felavatása, a budapesti református egyházmegyét a buda-
pesti református gimnázium új épületének felavatása, a budai egyház-
községet és új hegyvidéki lelkészét: Danhauser Lászlót, a zombori egy-
házközséget és új lelkészét: Sztoviosek Gusztávot, a pesti egyházközsé-
get és első kórházi lelkészét: Vargha Sándort és a palánkai egyházközsé-
get és új lelkészét: Kotyinszky Károlyt beiktatása alkalmából üdvözöl-
tem, aminthogy a rákoskeresztúri egyházközségnek is ú j temploma fel-
szentelése és a mátyásföldi fiókegyházközségnek temploma alapkövének 
elhelyezése alkalmára áldáskívánatokat küldtem, míg a hatvani egy-
házközség orgonaszentelésén személyesen vettem részt, és a győri dia-
konissza-anyaházról új épületének felavatásakor szintén megemlékeztem. 
Az Egyetemi Luther-Szövetségek Kolozsvárt tartott kongresszusára üd-
vözlő táviratom vitte el köszöntésünket. 

Az örvendetes alkalmakon kívül 

a halál aratása 

is sok név felsorolására kötelez, amelyeknek még el kell hangozniok eb-
ben a körben, amelyben viselőik áldással működtek s amelyből áldás 
száll mindnyájuk emlékére. 

Néhai Kovács Sándor püspöknek a budapesti kerepesi temetőben 
pihenő hamvai fölé az egyház és a család kegyelete emléket állított. 
Sírkövéről annak felavatásakor természetesen az emlékét híven őrző 
egyházegyetem koszorúja sem hiányozhatott. 
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Kardos Gyula püspök ravatalán is ott volt a koszorúnk, s fájdal- 7 . 
muriknak a gyászoló egyházkerületnek és családnak szólt részvétnyilat-
kozaton kívül a balassagyarmati temetésen való személyes részvétellel . 
is kifejezést adtam. A gyászesettel kapcsolatban a Kormányzó úr őfő-
méltósága, a miniszterelnök és a vallás- és közoktatásügyi miniszter, va-
lamint a református egyetemes konvent részvéttáviratot intézett hozzám. 

Dr. Pékár Mihály egyetemi tanár halála felett az Erzsébet tudo-
mányegyetemnek részvétünket fejeztem ki. 

Az Űr elszólította ebből a földi életből Zongor Béla volt egyetemes 
egyházi főjegyzőt és Mihalovics Samu volt egyetemes számvevőszéki el-
nököt, akiknek szolgálatait tisztségüktől való megválásukkal kapcsolat-
ban mult évi jelentésemben méltattam. Távirat, koszorú és a végtisztes-
iségen való képviselet volt mindkét szomorú esetben az egyházegyetem 
gyászának és értékelésének kifejezője. Hűséges és eredményes szolgála-
tukkal mindketten beírták nevüket egyházunk és mindnyájunk hálás 
emlékezetébe. Ugyanígy dr. Mészáros Gyula, egyetemes törvényszéki 
bíró is, aki szintén befejezte földi pályafutását. Nem volt ügy, amelyben 
a tőle kért szolgálatot készséggel nem vállalta és eredményesen nem 
látta volna el. Éles ítélőképessége, mindenek felett álló igazságérzete 
és páratlan ügybuzgósága olyan értékek voltak, amelyek az egyetemes 
törvényszékben valósággal nélkülözhetetlenné tették. Hiányát fájón érez-
zük. 

Kötelességet mulasztanék, ha meg nem emlékezném arról a súlyos 
csapásról, amely dr. Mikler Károly ny. jogakadémiai dékánt, nagy tu-
dású egyházjogászunkat és meghitt munkatársamat melegszívű és de-
rűskedélyű hitvesének váratlan elhunytával érte. A borút, amely életé-
nek egét takarja., segítsen eloszlatni az a megbecsülés és szeretet, amely -
lyel gyászában egyháza és munkatársai fokozott mértékben veszik őt 
körül 

Adorján Ferenc ny. leánygimnáziumi igazgató elhunytát gyászolva, 
hálával gondolok a r r a a készségre és hozzáértésre, amelyet részéről 
mindig tapasztaltam, s amely egyházunk tanügyi életében annyi gazdag 
eredményt érlelt, Bezegh Sámuel ny. püspöki titkár személyében egy-
házunknak egy csendben, áldással működött szolgája, Ruttkáy Sándor 
ny. salgótarjáni lelkész elhunytával egy nagynevű és ékestollú volt lel-
kipásztorunk, Isó Vince elköltözésével Isten szelídlelkű szolgájának tí-
pusa vett búcsút tőlünk. Mindnyájuk halála felett kifejeztem részvétün-
ket. Mélyen fájlaljuk dr. Posch József gömör-kishonti egyházmegyei 
felügyelő, Wiczián Lajos ny. lelkész, dr. Wiczián Dezső egyetemi ta-
nár édesatyja, Jánossy Károly komáromi egyházközségi felügyelő, 
Láng Margit leánygimnáziumi c. igazgató és Pap Ferenc vallástanító 
lelkész halálát is. Utóbbiét úgy is mint aki egykor buzgón részt vett 
az egyházegyetem missziói munkájában. 
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7-8 . Maróthy Jenő író síremlékavatása alkalmul szolgált arra, hogy leró-
jam kegyeletünk adóját a vanyarci lelkészlak nagynevű szülöttének 
emlékével szemben, aki az evangélikus lelkészlakot és gyülekezeti élete), 
színes novelláiban rokonszenves beállításban belevitte a magyar szép-
irodalomba. 

A halottak emléke legyen áldott! 
Mi pedig, akiknek Isten még időt és alkalmat adott a szolgálatraj 

mondjunk ezért hálát és kérjük az ő áldó és megsegítő kegyelmét, 
hogy megérjük a mával kezdődő új munkaév végét, s majd jobb körül-
mények között adhassunk számot a hű szolgák örömével sáfárkodá-
sunkról. 

Kérem jelentésem jóváhagyó tudomásulvételét. 

' Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő évi jelenté-
sét, amely tőle megszokott hű kötelességteljesítésről tesz bizony-
ságot, köszönettel fogadja, teljes egészében tudomásul veszi, intéz-
kedéseit jóváhagyja és javaslatait határozaterőre emeli. Az általa 
kifejezett üdvözletekhez csatlakozik és a holtak emlékét jegyző-
könyvében megörökíti. 

8. (K.) D. Kapi Béla, az egyház lelki munkáját irányító püspök, 
az E. T. II. cikkének 82. §-a alapján az egyházegyetem lelki mun-

kájáról beterjeszti jelentését: 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Az egyházi munka lényege mindig lelki munka. Ez a lelki munka 

Isten igéjével kapcsolódik. Luther megállapítása örök igazság: az ige 
az első, az egyház csak második. Az ige teszi az egyházat egyházzá, 
nem pedig az egyház teszi az igét igévé. Ahol Isten igéjét tisztán és* 
igazán hirdetik, ott van az egyház. Istentől kapott örökkévaló hivatása 
abban rejlik tehát, hogy mindig, mindenütt, egyedül és tisztán Isten 
igéjét adja. 

Az egyház hivatása, felelőssége és szolgálata Isten igéjével szem-
ben nem szorítkozik csupán a templomra. Templom nélkül és templo-
mon kívül is van egyház és annak is állandóan Isten igéjét kell adnia. A' 
történelmi, szociális, gazdasági kultúrális és politikai viszonyokkal 
szemben is van felelőssége az egyháznak. Ez sem választható el Isten 
igéjétől, legfeljebb annak lehetőségével kell számolni, hogy a helytele-
nül »hívatalos egyháznak« nevezett közösség nem mutatkozik mindig 
elég alkalmasnak, rugalmasnak, erősnek és ébernek ezen lelki munka el-
végzésére. Ez a fel-feltünedező erőtlenség azonban semmit sem változtat 
azon a rendeltetésen, amelyet Isten az egyháznak a Szentlélek által 
adott s melyet az Apológia világossá tesz előttünk: :>Az egyház nem csu-
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pán külső dolgok és istentiszteleti formák végett való közösség, ha-
nem főképpen a hitnek és Szentléleknek a szivekben való közössége., 
melynek külső ismertetőjelei j az evangélium tiszta taní tása és a szent-
ségeknek Krisztus evangéliumával egyező kiszolgál ta tásai Majd ígv 
folytat ja : »Egyedül az az egyház neveztetik Krisztus testének, amelyet 
Krisztus a maga lelkével megújít , megszentel és kormányoz«. 

Evangélikus egyházunkat az ige teszi egyházzá. A Szentlélek által 
válik Krisztus titokzatos testévé, amelyet Krisztus a maga lelkével meg-
újít, megszentel és kormányoz. 

Az egyház munkája az üdvösségre irányul. Eme végső célban 
szunnyad kezdet és befejezés, elindulás és megérkezés. Egybefoglaló--
dik benne minden, amit a porból formált, égi lángot hordozó ember 
származásának végzetéten sorsképppn és a bűnbocsátó kegyelem Ígéreté-
nek megoldásaképpen hordoz, örök igazságot mond ma is Luther ; 
»Üdvösségedet csak Isten igéjére építheted, ;mely Krisztus áldozati 
halálát sohasem hallgatja el. Krisztus sebeinél kell kezdened; ha nent 
ott kezded, elveszíted Krisztust, a z igét, a szentségeket ós mindent. 
Ha nem gondolsz Krisztus sebeire, mindent elfelejtesz, még azt is,-
hogy van Krisztus és van Isten. Lassanként azt gondolod, hogy Is-
ten kegyetlen, irgalmatlan Is ten; te azonban marad j meg az igében, 
melyben Isten neked kinyilatkoztatta magát ós amelyben hited alapján 
bizonyossá válik a te üdvösségedé 

Ez jelenti evangélikus egyházunk lelki-munkájának alapvonalát. 
Isten igéjét őrzi, adja, szerteviszi., életerővé és életté teszi a benne 
munkálkodó Szentlélek által. Falu, város, templom, iskola, emberektől 
nyüzsgő piac, utcák forgataga, bankok, tudományt munkáló intézmé-
nyek, tcrvényhozóház, szervezetlen társadalmi közösség szent munkame-
zővé válik Isten örökkévaló nagy parancsolatának teljesítésére: Vidd 
az igét, vidd az én igémet az emberek üdvösségére! 

Az tehát az Isten által kővé telt helyzete, liogy az egyház egyet-
len feladata Isten igéjének szolgálása; ami azt jelenti, liogy mindig, 
mindenütt Isten igéjét kell adnia; azt, jelenti, hogy nem önmagát, nem 
szellemi irányzatokat, hanem mindig és mindenütt Is ten igéjét szolgálja. 

Beszámolómban az egyház által végzett lelki munkákról szólok, az-
után testületek, szövetségek, egyesületek, intézmények által végzett lel-
öki munkáról. Hiszem azonban, — és ezt iaz egyház Urától buzgó 
imádságban kérem, — hogy mindegyik lelki munka váljék valóban egy-
házi lelki munkává Isten Szentlelke által. 

I. E l v é g z e t t m u n k a . 

1. Igeszolgálat. 'A püspöki k a r rendelkezése szerint az 1942/43. 
évben az óegyházi perikopa-rendszerről • történt egyházegyetemünk 
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minden gyülekezetében az igehirdetés. Az oltár előtt az epistolai sza-
kasz került felolvasásra. 

A Balaton-vidéki fürdőhelyeken június hó 15-től szeptember 15-ig 
tartottunk megszervezett igehirdető szolgálatokat. 43 fürdőhelyen 198 
istentisztelet volt, bár a kedvezőtlen közlekedési viszonyok állandóan 
emelkedő nehézséget jelentettek. 

Az 1943/44. esztendőben a püspöki kar rendelkezése szerint az ige-
hirdetés szabadon választott textus alapján történik, az oltár előtt pe-
dig az egyházi perikopa evangéliumi szent igéje olvasandó. 

Az igehirdetés bibliai hitvallási alapon történt s egyházkerületen-
ként az illetékes püspök ellenőrzése alatt állt. 

2. Háborús szolgálatunk. Lelkipásztorainknak a gyülekezetben vég-
zett igehirdetői, pásztori és szocJiális munkája alkalmazkodott a mai 
idő nehéz megpróbáltatásaihoz. Mindenütt és mindig Krisztushoz igye-
keztünk vezetni evangélikus népünket, 

Háborús áhitatoskönyv kiadásával kiegészítettük a tábori püspökség 
• 1/elkigondozási munkáját bevonult katonáink hatalmas seregében. Az 

áhitatoskönyv az (év minden napjára szóló bibliai verseket, elmélke-
déseket, imádságokat és énekeskönyvi részt tartalmaz. Magyar, német, 
és szlovák nyelvű vászonkötéses áhítatos könyvünket 6000, 4000 és 2000 
példányban jelentettük meg, s nagylelkű adományok segítségével ingyen 
juttattuk el katonáink kezébe. 

3. Evangélizációs munkánk erőteljes és szélesedő fejlődést mutat. 
Az Országos Protestáns Napok keretében három nap közös protestáns 
evangélizáció volt Deák-téri templomunkban. A Testvéri Szolgálat szer-
vezésében több evangélizációs munka folyt az ország egész területén. 
Az egyes egyházkerületek területén tartott evangélizációs konferen-
ciák tekintélyes számra emelkedtek. A . bányai egyházkerületben 42, 
a dunáninneniben 19, a dunántúliban 50, a tiszaiban 14 helyen tartotta;; 
evangélizációt. 

A dunántúli egyházkerület 7 középiskolával bíró városában az 
evangélikus diákság számára külön evangélizációt tartottunk »A keresz-
tyén diákélete központi gondolat alapulvételével. A deprekációs napok 
'munkájának elmélyítésére a középiskolai diáktáborban, Tahiban a Pro 
Christo Diákszövetség Evangélikus Osztálya és a dunántúli egyházkerü-
let missziói lelkésze együttesen szolgálták ifjúságunkat. 230 evaiigéf-
iikus diák részesült ennek a diáktábornak áldásaiban. 

Kívánatosnak láttam az evangélizációs munka elvi kérdéseinek meg-
világítását. E célból a dunántúli egyházkerületben 1942. november 24-én 
egyházi munkásainkkal tanácskozást folytattam. 
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Az egyházkerületében erőteljesen fejlődő leányifjúsági munkát a du-8. 
liánt üli püspök Malaga Elza diakonissza nővérre, a bányai püspök pe-
dig Kárpáti Emma diakonissza nővérre bízta. A külön szervező és 
irányító munkaerő beállítása rendkívül nagy eredményekkel járt. 

Országos jellegű konferenciákat, evangélizációkat és tanácskozásokat 
az elmúlt évben a Testvér-Szolgálat,Országos Luther-Szövetség, Bethlen 
Gábor-Szövetség, Fébé-Diakonissza-Egyesület, Magyar Evangéliumi 
Munkásszövetség, a Misszió-Egyesület és az Evangélikus Papnék Or-
szágos Szövetsége rendezett. 

Az Országos Luther Szövetség 1943. ápr. 17—20-án Máriabesnyőn 
az értelmiséghez tartozó világi férfiak részére evangélizáló konferen-
ciát tartott, továbbá megrendezte a Nyíregyháza—Délszabolcsi Evan-
gélikus Napokat. 

Az Országos Bethlen Gábor-Szövetség f. évi október 29-től nov. 
19-ig megrendezte az V. Országos Protestáns Napokat. 

A Fébé-Diakonissza-Egyesület Klotildligeten rendezett konferenciá-
kat. 

A Magyar Evangéliumi Munkásszövetség 1943. aug. 25—31-ig Kecs-
keméten szociális konferenciát rendezett református és evangélikus lelki-
pásztorok részére. 

A Misszió-Egyesület Nagytarosán 3 hetes bibliai tanfolyamot tar-
tott. 

Az Evangéliumi Testvéri Szövetség Gyenesdiáson megrendezte I. 
és XI. Iprmykoüferericiáját, továbbá I. és II. asszony-konferenciáját, 
végül férfi- és fiú-konferenciáját. 

Az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége papnék, tanárnék, ta-
nárnők, tanítónék, tanítónők és missziói munkások részére Gyenesdiá-
son egy hetes evangélizáló konferenciát rendezett. 

4. Az egyetemi és főiskolai ifjúság lelki goyidozását Dezséry 
László egyetemi lelkész végezte. Az istentiszteleti igehirdető szolgála-
ton kívül hetenként bibliaórákat, b5jtben csendes-est-sorozatot, az 
Egyetemi Luther-Szövetség keretében pedig hiterősítő előadásokat tar-
tott. Kiépítette és fenntartotta az egyetemi ifjúsággal a társas kapcso-
latokat. Több kultúr-előadással is szolgált. 

A Pázmány Péter-Tudományegyetem felhívására a budapesti egye-
temen tanrendszerű előadásokat tartott »Korszerű evangélikus dogmati-
kai kérdósek« címen. Tahiban nagy diáktábort rendezett és megszer-
vezte a diák-tized formájában, havi megajánlások alapján, a szegény-
sorsú diákság anyagi támogatását. 17 evangélikus diák részesült ezen 
mozgalom áldásaiban. 

A keresztyén egyházak egyetemi ifjúságának munkaközösségében 
előadás-sorozatot tartottak a keresztyén egység kérdéséről. Evangélikus 
egyházunk részéről Dezséry László egyetemi lelkész és dr. Gaudy 
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László hitoktatási igazgató voltak az előadók. A r. katli. egyház részéről 
' Kőnig Kelemen ferences szerzetesnek, »Az Egység Utja« szerkesztő-

jének előadása volt programmba véve, de ez elmaradt. Örvendetesnek 
tartom az evangélikus egyetemi ifjúságunk lelki vezetésében megnyilvá-
nuló liitvallásosságot, határozott egyházi irányzatot s ezek mellett a 
mai problémák evangéliumi megvilágítását. 

5. Gyülekezeteink belmissziói munkája. Gyülekezeteink az 1942/43-
évre kiadott Egyetemes Bilmissziói Munkaprogramm alapján végezték 
belmissziói munkájukat. 

Az elvégzett munkáról a következő statisztikai tájékoztatást adom; 

Bányai Dunán - Dunán- Tiszát 
k. inneni k. túli k. k. 

Népiskolai ifjúsággal foglalkoztak 59 35 157 — . 

Gyermekistentiszteleteket tartottak 54 J 28 144 28 
Iskolai kisgyülekezet működött 7 2 203 16 
Vasárnapi iskola működött 56 ; 13 36 3Q 
Iskolán kívüli ifjúsági munka volt 56 32 123 — . 

Középisko'ai Diákszövetség működött 37 1 4 22 17 
Vallásos előadás volt 744 467 2262 448 
Evangélizáló munkát végeztek 42 19 56 14 
Presbitereknek tartott előadások 100 26 197 96 

Az 1943/44. évre összeállított munkaprogrammot gyülekezeteink 
rendelkezésére bocsátottam. Összeállításánál húsz esztendő tapasztalatait 
érvényesítettem, de figyelemmel voltam a mostani megpróbáltatásos 
időkre és egyházunk jelentkező új feladataira is. Kibővítettem a munka-
programmot a középiskolai ifjúság Csendes Napjára adott anyaggal és 
a gyülekezet bűnbánati hetére összeállított anyaggal.. Takarékossági 
okokból az ifjúsági egyesületek számára ebben az esztendőben is csalr 
alapirányítást adtunk. Részletes munkaprogrammot a KIE ad. A nép-
iskolai ifjúság számára nem adtam külön anyagot, mert a havonként 
megjelenő Gyermekgyülekeze:, bőséges anyagot nyújt . 

Német anyanyelvű gyülekezeteink részére egyházegyetemünk ebben 
az évben is külön pótfüzetet adott ki. Alkalmazkodni kívántunk ezzel 
német gyülekezeteink különleges szükségleteihez, másfelől éreztetni 
akar tuk róluk való külön gondoskodásunkat. 

6. Egyházi munkások konferenciái. Rendkívül fontosnak tartom egy-
házi munkásainknak külön konferencián való nevelését (és megerősítését 
szolgálatuk elvégzésére. A dunántúli egyházkerületben 3 körzeti lelkészi 
konferenciát és külön egyhetes segédlelkészi evangélizáló konferenciát 
tartottunk. A leányifjúság vezetőit egyhetes konferenciára Gyenesdiáson 
gyűjtöttük össze. A tiszai egyházkerületben lelkész-evangélizáció és peda-
gógus-evangélizáció volt. 

7. Népfőiskoláink megérezték a háborús esztendő nehézségeit, de 
azért igyekeztek szabályszerű keretek között folytatni munkájukat. 
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a) A nagy tarosai Tessedik Sámuel Evangélikus Népfőiskola műkő-8. 
vlése ötödik évében öthónapos tanfolyamot tartott. A tanfolyamon 15-en 
vettek részt. 

b) Az orosházai Evangélikus KIE Népfőiskola 3-ik évében ugyan-
csak öthónapos népfőiskolát tartott 17 ifjúval. 

c) A Dunántúli Egyházkerület fiú-népfőiskolája G yenes diáso-n műkö-
dött 13 résztvevővel. 

cl) Az orosházai Evangélikus KIE Leány-népfőiskola harmadik éve 
rendezett gyakorlati irányú tanfolyamot. A tanfolyam résztvevői heten-
ként négy alkalommal gyűltek össze, és ismeretszerzési tantárgyakon 
Kívül belekapcsolódtak a gyülekezet ima-közösségébe, csendesnapjaiba é s 
evangélizációs munkájába. 

e) A Fébé Diakonissza Anyaház második évében rendezett öthónapos 
.leánynépfőiskolát 15 növendékkel. 

f ) A Dunántúli Egyházkerület leánynépfőiskolája négy hónapra gyűj-
tötte össze Celldömölkre a népfőiskola III . évfolyamát. 

g) A KIE leánynépfőiskoláját Tordason tartották kéthónapos idő-
tartammal. 

Népfőiskoláink beilleszkednek az állam által megállapított célkitűzés-
be és munkakeretbe, azonban tervszerűen kidolgozzák egyházi jellegüket. 
.•Feladatukat a hívő, egyházszerető, gyülekezetben tevékenyen szolgáló, a. 
nemzeti és házi munkában öntudatosan dolgozó ifjú ós leány nevelésé-
ben látják. Ebben az új munka-intézményben jogos reménnyel látjuk a 
gyülekezeti egyháztag nevelésének eszközlőjét. 

8. Az Országos Luther-Szövetség tovább munkálta az evangélikus 
közvélemény kialakítását lapjai és az orszásr 13 városában rendezett 
evangélikus napok útján. A férfi intelligencia részére nagyheti evangéli-
zációs konferenciát rendezett Máriabesnyőn. A Szövetség lelkésze 28 

.gyülekezetben végzett igehirdető szolgálatot és tartott evangélizációt. Az 
Evangélikus Élet sajtószolgálatának munka-közösségében dolgozott, to-
vábbá az újjászervezett egyházJvédelmi, kulturális és szociális szakoszt-
tályokban. Akció-bizottsága mintegy,80.000 P-t szerzett hadiárvaház lé-
tesítésére. Vállalta az »Evangólikus íTemplomok«c. gyűjteményes munka 
összeállítását, mely templomainkat, azok műbecsét és misszióját ismer-
teti. A munka jövedelmét a Kézdivásárhelyen építendő evangélikus tem-
plomra ajánlotta fel. Minden évben egy-egy intézmény létesítését tervezi. 
Az egyetemi, és főiskolai városokban kulturális é s szociális tevékenysé-
get fejtett ki az egyetemi lelkész vezetésével, s országos konferenciát tar-
tott. Kolozsvárt, Serlegvacsorát rendezett a Szövetség, s minden hónap 
első hétfőjén biblia-órát tart a férfi-intelligencia részére, melyet negyed-
évenként családi biblia-körrel és szeretet vendégséggel egészít ki. 

9. Misszió'-Egyesület. Missziófiegyesületühk az elmúlt esztendőiben 
eredményes munkát végzett. Bár a háború a missziói munkát, is suj-



•38 

8, totta, amennyiben csaknem teljesen megszűnt az összeköttetés Kunos 
Jenő misszionáriussal, mégis nagy kegyelem volt az, hogy az elmúlt esz-
tendőben 10.000 P-t küldhettek ki részére. Mivel lelkész-jellegű titkár 
vagy rendes egyesületi lelkész beállítása a nagy lelkészhiány miatt ki-
látástalan, azért világi munkások segítségére, alkalmazására kell gondol-
nia. Népfőiskolája az elmúlt esztendőben is teljesítette hivatását. Nyá-
ron levente és szegény városi gyermekek nyaraltatása előtt nyitotta 
meg az intézet kapuit. Az egyesület által kiadott Missziói Lapok 2000 
példányban jelent meg. A változott viszonyokra való tekintettel az egye-
sület felemelte a tagdíjakat és lapja előfizetési árát. A rendes tag évi 
6, a pártoló tag évi 3 P-t fizet, melynek ellenében a lappéldány in-
gyen jár. A Missziói Lapok egy évi előfizetési díja 2 P. Az egyesület 
összes vagyona: 13.637 P. 

10. D la 1c o n i.ssza-h áza 1'c. 
a) A Fébé-Diakonissza-Anyaház és Egyesület az eddigi keretek kö-

zött végezte szélessugarú munkáját. 20 növendéket készít elő a diako-
nissza hivatásra; 48 községben és városban, 99 munkahelyen, 140 dia-
konissza munkással dolgozik. Résztvesz a konferenciai és evangélizáci-
ós munkában, Klotildligeten országos konferenciái sorában hatnapos asz-
szony-konferenciát tartott, ezenkívül fiúk, leányok, egyesületi és gyü-
lekezeti tagok részére külön konferenciákat rendezett, egyhetes tanfo-
lyamon pedig a gyülekezeti leány-munkásokat és a leány-munkások se-
gítőit gyűjtötte össze. Intézményeinek száma meggazdagodott: Albertin 
idős nők számára Otthont állított fel. Templomát most építi. 

b) A győri Diakonissza-Anyabáz 10 jelöltet készít elő a diakonisz-
sza-hivatásra. Árvák nevelése, leány- és fiú-internátus, elaggottak ott-
hona, gyülekezeti szegénygondozás, a gyülekezeti belinisszió és a városi 
szociális munkában való állandó részvétel, szanatóriumi beteggondozás, 
és egyes betegek ápolása jelölik különböző munkaköreit. Ezenkívül mun-
ká t vállal a népiskolai tanításban, nyári napközi otthon-vezetésben, va-
sárnapi iskola-vezetésben, háztartási tanfolyamban, leány-ifjúsági és le-
ány-népfőiskolái szolgálatban. Az Anyaház 50 diakonisszával, részben az 
anyaházban, részben az ország különböző területein végzi ezeket a mun-
kákat, éspedig az anyaházban 20, az ország területén pedig 30 diakonissza, 
nővérrel, akik 23 munkahelyen dolgoznak. 

c) A békéscsabai Diakonissza-Egyesület 1929 óta. működik. Az egye-
sület átvette a váirostól a Napközi Otthon vezetését, s ápolói szolgála-
tot végez a városi közkórházban, a városi ínség-konyhán végez g\ ii-
lekezeti belmissziói, leány-internátusi, magán-betegápolási munkát, fii-
látta a fiú-gimnázium és a mezőgadasági középiskola internátusának 
szükségleteit. Űj épületének elkészülése után a régi otthont öreg férfiak 
és nők-otthonává alakította. Végzi a városi szegények és elaggottak gon-
dozását, a városi Magyar Norma és Egészségvédő Intézet szolgálatát-
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Vállalta a Hangya Napközi Otthonban és a Rokka Napközi Otthonban8. 
a szolgálatot. Tevékenyen belekapcsolódik a gyülekezet szociális munkájá-. 
ha, s munkáját kiterjeszti a gyülekezet határain túlra is. A cliakonisz-
szák kiképzése ezelőtt a breslaui anyaházban történt,, de jelenleg magaJ 
a diakonissza-ház oldja meg ezt a feladatot. 6 felavatott-, 8 próbanővére;, 
6 jelöltje és 2 növendéke van. 

11. Szeretet-intézmények. Történelmi múltra visszatekintő Országos 
Protestáns Árvaházunk ez évben is éreztette a segítő szeretet erejét. 
Szükséges lenne azonban, hogy gyülekezeteink erőteljesebben a maguké-
nak vallják ezt az intézményt s rendszeres anyagi támogatásukkal tegyék 
lehetővé munkáját. 

A bányai egyházkerületben a Luther-Árvaház, Békéscsabán a Dia-
konissza Egyesület Árvaháza, Fóton a néhány éves, de áldott eiedmény-
nyel dolgozó Jungman-árvaház, a Fébé rákoskeresztúri Árvaháza s Bu-
dapesten a Deák-téri Luther-Szövetség budai hadiárvaháza áilna-k mun-
kában. A budapesti Tanonc Otthon az ifjúság körében végez megbecsül-
hetetlen munkát. A pesti egyházközség zuglói Szeretetháza idősebb nők 
számára biztosít otthont. 

A dunáninneni egyházkerületben öt szeretetintézmény működött. 
A dunáintúli egyházkerületben a győri Diakonissza-Anyaház Szere-

tetháza árvák számára otthont, leány- és fiú-internátust, elaggott úri-
nők otthonát, szegény elaggottak számára menhelyet tart fenn. Szeretet-
munkájának eddigi munkamezőit kiegészíti a sínylődök otthonával. A 
Diakonisszaház nagymértékű bővítése további lehetőségeket rejt magá-
ban. A pécsi Baldauf Gusztáv-Szeretetotthon győri diakonisszák veze-
tése mellett árvaházat, leányinternátust, úrinők számára otthont tart 
fenn, s 64 személynek ad családi otthont. A soproni gyülekezet Árvahá-
za folytatja évtizedes munkáját : 18 árvát, diákinterná'usában 36 liú-diá-
kot gondozott. Diakonissza-állomásán 3 nővér működött, s betegápolással, 
szegények látogatásával, segélynyújtással szolgálták egyházunkat. A! 
gazdapolgár-leányok koszorúcskájában összegyűjtötték hetenként kétszer 
a leányokat, s velük foglalkoztak, úgyszintén vasárnaponként, a cse-
lédleányokkal is, gondoskodtak azok! elhelyezéséről, s vasúti missziót is 
végeztek. Vásárosmiskén, egy kicsi vasmegyei faluban mustármag hullt 
anyaszentegyházunk földjére és lassanként életképes árvaház növekszik 
belőle. 

A tiszai egyházkerületben a miskolci Nőegylet napközi gyermekott-
hont tart fenn, melyben 2y2 éves korától 6 éves koráig lelki és testi 
gondozást biztosít 21 gyermeknek. Szegény iskolás gyermekeknek és 
elaggottaknak ellátást ad. A kassai Bethesda Hajléktalanok Otthona' 
tízévi munkára tekint immár vissza, 22 gyermeket és 13 felnőttet lát el, 
gondozottjai gyermekek, öregek, betegek, gyengeelméjűek sorából kei öl-
nek ki. A gyermekeket óvodába és iskolába járatja, a leányokat ház-
tartási munkára oktatja. A. nyíregyházai evangélikus Nőegylet 3 dia-
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8 konissza-nővér vezetésével Szeretet-Otthont, tart fejm: árvagyermekeket, 
internátusi növendékeket, nyomorékokat gondoz, 2162 ingyen ebédet osz-
tott ki, ezenkívül szegény iskolás gyermekek étkeztetését végezte. Du-
sán evangélikus Árvaház nyílt meg 7 árvával egy győri diakonissza 
vezetésével. Ungvárt szórvány-internátust létesítettek, melyben középis-
kolás fiúkat gondoztak. 

12. Az Evangélikus Papnak Országos Szövetsége céljának öntudato-
sításával és erős szervezkedéssel kiépíti a papnék hálózatát az egyház-
egyetem egész területén. Konferenciákon, összejöveteleken az élő'és írott 
szó erejével ébresztgeti a papnék hivatástudatát s eselekvőmunka-ténye-
zővó növeli őket egyházunk, különösképpen a gyü'ekezetek szolgálatában. 
Kistarcsán fenntart ja a Papnék Otthonát, Augusztus 7—14. napjain 
egyházegyetemünk Kapernaum missziói Otthonában egyhetes evange-
lizáló konferenciát rendezett papnék, tanárnék, tanárnők, tanítónék és 
tanítónők részére. Szervezkedését és munkáját egyházkerületenként in-
tézji s külön körzeteket teremt az egyházmegyék papnéi számára. 

13. Az Evangélikus Nöegyesületek Országos Szövetsége az eddigi 
munkaeszközökkel és módszerrel igyekezett kitűzött céljának minél hat-
hatósabb szolgálatára. Egyetemi hallgatókat segélyezett és a Protestáns 
Árvaházban viseli egy hadiárva ne/eltetési költségeit. Dolgozó és Ta-
nonc Leányotthonában 35 leányt gon loz. Egyetemi hallgatónők otthona 
létesítésének gondolatával foglalkozik. 

14. A KIE Evangélikus Ágának munkája újabb lendületet vett. Pár 
év óta a népfőiskolai tanács irányítása mellett a KALOT-tal, KLE-vel, 
KALÁSZ-szal együtt működik ; országos népfőiskolai ankétot, január-
ban pedig hasonló értekezletet rendezett a társadalmi úton folyó telepí-
tési szolgálat részére. A népfőiskolai tanfolyamok arra érdemes, mintegy 
150—200 if já t felhívta Budapestre országos talá'kozóra és konferenciá-
ra. A tél folyamán az ország 17 helyén mintegy 700 prot. ifjúval KI E-
LOK tanfolyamot, lelkészek részére 3 ízben 4—5 napos vezetőképző ösz-
szejövetelt, azonkívül téli és nyári táborokat, ifjúsági napokat tartott 
konferenciákkal. Dunavecsei államit táborában az elmúlt nyáron 14 kü-
lönböző típusú ifjúsági tábor vett részt. Budapesten és más 4 város-
ban tanonc-otthonokat állított, Balatonaligán üdülőt létesített családos 
tagjai részére. A Rónafqn vásárolt 40 szobás kastélyban népfőiskolai 
tanfolyamokat, ifjúsági vezetőképző. KIE-titkár-képző tanfolyamokat 
rendezett. Budapesten felépítették a KIE-székházat, melyben a katonai 
helyőrségi templom is helyet nyert A világszövetség központjával a ne-
héz háborús időkben is fenntart ják összeköti élésükét. 

15. A Pro Christo-Diákszövetség Evangélikus Osztálya munkáját 
a megszokott keretek között, elsősorban mint középiskolás munkát foly-
tatja, Önálló egyetemi munkát csak oly mértékben végzett, amennyire 
azt a középiskolások között végzendő munka megkívánta. Néhány bará-
ti összejövetelt rendezett. Egyéb egyetemi munkát önállóan nem vég-
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•zett, ele részt vett a Diákszövetség központjának és az Egyetemi Luther -g . 
Szövetségnek munkájában. Konferenciákon szolgált Kőszegen, Szombat-
•helyen és néhány erdélyi városban. A nyári tahii fiú- és leánykonfe-
-rencia résztvevőivel, továbbá a dunántúli egyházkerület által Gyenes-
diáson rendezett konferencia résztvevőivel igyekezett fenntartani kap-
-csolatait. Havonta körlevelet, bibliai kalauzt és könyvismertetéseket 
küldött szét. A tavaszi csendesnapokon Nagyváradon, Aszódon, Kassán, 
Ungvárt, Pécsett, Nyíregyházán, Miskolcon, Egerben szolgált, előadá-
-sokat, eszmecseréket, bibliaórákat tartott. Június végén négy napos 
evangélikus főiskolás konferenciát rendezett az Egyetemi Luther-Szö-
vetséggel karöltve. A konferencián mintegy! 30 főiskolás fiú- és leány vett 
részt. Júl. 1—7-ig Tahiban rendezte szokásos fiú- és leány közép iskolás 
konferenciáját. A konferenciákon mintegy 150 leány és 75 fiú volt jelen. 
•Feltűnő volt a pesti fiúk rendkívül kis létszáma. Egész éven keresztül 
rendszeresen folytatta a leánymunkát Budapesten. Havonta teára gyűj-
tötte össze a leányokat és hitmélyítő előadásokat tartott. 

IC). A Magyar Keresztyén Leányegyesületek Evangélikus Ágának 
a ti tkára: Hegedűs Ilona, levelezéssel és kiszállással tartotta fenn a 
csatlakozott leányegyesületekkel való kapcsolatát. A gyülekezetekben 
látogatásokat végzett, bibliaórákat, összejöveteleket vezetett, leányna-
pokat, előadásokat tartott. Kapcsolatot teremtett a leány-levente-mun-
kával. A gyünki gyülekezet leány-leventéinek böjti csendesnapot rende-
zett, melyen más vallású leányok is részt vettek. A tordasi leány-le ven-
lecsoportnak szintén tartott előadásokat. Meglátogatta a pozsonyi leány-
egyesületet, ahol bibliaórákat tartottj s öt napon át a vasárnapi iskolá-
sokkal is foglalkozott. 

17. A Betlmnia Egyesület jelszavának megvalósításán munkálko-
dott: Evangéliumot a magyarnak magyarok ál ta l! Az alesuti- Lelki-
szolgálat Házában öt evangélizációt, három konferenciát tartott, köztük 
az Országos Ifjúsági Konferenciát (500 résztvevővel. Egyházunk terü-
letén is számos munkát végzett. Körzeti konferenciái közül legkiemelke-
dőbb volt a szabolcsmegyei Vaja községben tartott konferencia, melyen 
50 községből körülbelül ezren vettek részt. Nyomdáját, könyvkereskedé-
sét az evangélium szolgálatába állítja, Utazó titkára és leánytitkára 
rendszeresen látogatja a vidéki csoportokat. Szolgálatát 40 év óta végzi. 

18. A Magyar Evangéliumi Munkásszövetség folytatta szervezési 
•munkáját. Eddig 12 gyülekezetben van helyi szervezete, némely he-
lyen a-reformátusokkal közösen. A helyi szervezetek munkáját irányít-
ja és táplálja. Előadásokat, előadás-sorozatokat tar t a biblia szociális ta-
nításairól. Tanfolyamokat szervez, karitatív munkát végez, s helyi szo-
ciális kérdésekkel foglalkozik. Megalakította a munkaközösség szerve-
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S. ző csoportját. A Szövetség evangélikus és református lelkipásztorok ré-
szére Kecskeméten augusztus £5—31-ig szociális konferenciát tartott. 

19. A Bagolyirtási Evangélikus Diaküáiilö a 2 ifjúság körében szo-
ciális és egyházi munkát végez. A gazdasági nehézségek ellenére ka-
puit feltárta az üdülést, erősödést és gyógyulást keresők előtt. Va-
sárnaponként tartott istentiszteletein a környékbeli nyaralók is részt vet-
tek. Napirend szerint áhítattal kezdték és fejezték be a napot, s a gyer-
mekek úrvacsorai istentisztelettel búcsúztak. 22 fiú és 24 leány volt ven-
dége az üdülőnek, akik közül 14 fiú és 18 leány volt evangélikus. A sze-
gényebbek kedvezményben részesültek. 

20. Az Evangélikus Egyházkerületek Jóléti Egyesületének taglét-
száma a mult gazdasági év alatt 2977-tel 25.982-re emelkedett, míg a 
Temetkezési Gyorssegély-csoportnak 703 tagja volt, minek következtében' 
az egyházkerületek és egyházközségek részére tetemes részesedést tu-
dott kifizetni. Az elemi biztosítások terén szintén jelentős eredményt ért 
el az egyesület, s gvermekbiztosítási osztálvának eredménye is kielégítő 
volt. 

21. Egyházi sajtónk értékes munkát végzett s munkáját kiterjesz-
tette egyházunk minden területére. Érdemes munkája megérdemli tel-
jes elismerésünket és köszönetünket. 

A sajtóbizottság állán ló munkás-szervvé kíván átalakulni, s erre vo-
natkozólag javaslatot terjeszt az egyházegyetem közgyűléséhez, ezenkí-
vül figyelemreméltó indítványokat fesz. 

Ennél a pontnál megemlítem., bogy a Harangszó-, Fébé- és Garab-
nyomda mellett újabban Orosháza szerzett egyházi nyomdát. 

22. .4 Luther Társaság az elmúlt év júniusában újjáala-
kult s új vezérkarával élén reménységet ébresztőén megkezdte munká-
ját. Kiadványaiban programmot adott és megjelölte jövendő szolgálatá-
nak ' ágazatait. A művelt evangélikus családokon kívül az evangélikus 
tudományos irodalmat,-a vallásos áhítat szükségleteit is ki akarja elégí-
teni. Tervbe vette az evangélikus írók régebbi munkáinak kiadását. 

23. Az Egyetemes Egyház gyenesáiási Belmissziói Otthona érté-
kes munkaműhely volt. Az elmúlt nyártól kezdve egyre határozottab-
ban kialakult prograiumja és igazolást nyert szolgálata. Nem akar ön-
célú intézmény lenni, hanem segíti, lehetővé teszi egyházunk munkás 
szerveinek munkáját. Az elmúlt évben jó bizonyítványt kapott a Bal-
missziói Otthon, mert a gazdasági viszonyok kedvezőtlensége dacára 
biztosítani tudta a különféle konferencián résztvevők elhelyezését, és mun-
kájának lelki támogatását. Nagy lépéssel közeledett önellátásának biz-
tosításához. Téli, nyári munkára való berendezkedése la sankint l efedezést 
nyer. Szükséges azonban, hogy a bővítés kérdése intézménye-en nyerjem 
megoldást. Állandóan fejlődő értéket jelent az Otthon számára létesí-
tett könyvtára. 
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Az elmúlt év folyamán a Dunántúli Népfőiskola, a K I E levente-nép 
főiskolai tanfolyam, a dunántúli segédlelkészek évangélizáló konferen-
ciája, a somogy-, zala-, kemenesaljai körzeti lelkészkonferencia, a zalai 
lelkész- és tanítóegyesület,, az ETSZ 2—2 leány- és asszonykonferen-
ciája, férfi- és fiú-konferenciája, az EPOSZ papné-, tanárné-, tanító-
né-, tanárnő- és tan ítónő-ikonferenciája. a dunántúli evangélikus leány-
konferencia, a dunántúli leányvezetők találkozója, a dunántúli leány-
népfőiskolások találkozója, a Harangszó munkatársi konferenciája stb. 
vették igénybe a^z Otthont. Nyaralásra három hét állt rendelkezésre. 

Egyházunk különböző munkaterein, különböző szervezetek által 
végzett munkája Isten magasztalására és a munkásokkal szemben kö-
szönetre indít. Örülünk minden elindulásnak, csendes és mégis ered-
ményes munkának. Bízunk abban, hogy Isten eggyé tevő ereje a kü-
lönböző munkaszervek célkitűzését, dolgozását, tervét és álmát elhelyezi 
Krisztus élő testébe, az anyaszentegyházba és minden munkájukkal m a g á t 
az egyházat erősíti. 

Örömmel utalok arra , hogy egyetemes egyházunk mult évi közgyű-
lésének 23. pontja megvalósult. Az evangélikus egyházi egyesületek és 
mozgalmak munkaközössége megalakult, elfogadta és megállapította 
munkaprógrammját. Remélhetjük tehát, hogy ezen munkaközösség belső-
egységet teremt a különböző munkaszervek között, irányítólag hat, tö-
rekvésüket egymástól elhatárolja, s mindegyik szervet igyekszik 
munkájának ugyanazon lélekkel történő elvégzésére megerősíteni. A1 

munkaközösség elnöke az egyházegyetem lelki munkájá t irányító püs-
pök, t i tkára pedig dr. Vácz Elemér. 

II. Jövendő feladataink. 

A vezetés nemcsak beilleszkedés a kialakult helyzetbe, hanem a jö-
vendő kialakulására irányuló tervszerűség, előkészítés, felkészülés, ú j 
helyzetformálás. Az egyház vezetése pedig ezt megelőzően mindenekfe-
lett azt keresi, hogy Isten mit akar a z egyháztól és milyen szolgálatokat 
követel tőle. Az egyházvezetés ebien áll : engedni, hogy az egyház az 
legyen, aminek Isten teremtette és a.minek ő aka r j a látni, engedel-
meskedni Isten akara tának és hívő eszközként a lázatosan dolgozni az 
Ő örökkévaló munkaterve szerint. 

Egyházunk jövendő feladatainak egyetemes összefoglalását abban lá-
tom, hogy az eddiginél erőteljesebben és teljesebben Isten igéjét kell 
adnia. Minden templom az ige temploma legyen. Véresverejtékű, ke-
gyetlen kenyérharcban ismerjék meg az emberek az élet igaz kenyerét 
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és a halál felett életet biztosító élő kenyeret. Az igén kívül gondolnia 
kell a szentségekre. Az úrvacsorázók száma sokfelé zuhanást mutat. 
Pedig a statisztikai szám sokszor csak a résztvevők testét jelenti, lélek 
nélkül. Ha Isten keze rostába vetné az evangélikus úrvaoscrázókat, váj-
jon hány evangélikus hitű találtatnék közöttük? Fontos lelki munka 
fűződik ehhez. 

Széleskörű munkával ki kell építenünk a köztudatban és gyakorlati 
életben a z egyház egyházi lényegét Ne csak a történelem nagy bizony-
ságtevőjét és paragrafusokból kialakított jogi szervezetet lássanak ben-
ne. Higyje minden evangélikus ember, liogy az egyház Krisztus testé-
nek valósága, vele való közösségünk1 erejével való tápláltatásunk nem hi-
tető álom, hanem Isten ígéretében adott bizonyosság. Váljék a lelki-
egyházban diadalmassá ez a vallomás: Krisztus az én Uram! Tehát, 
ne csak az adópéjnz és jogi hovatartozás, ne csak a történelmi mult és 
családi hagyomány, hanem az élő Krisztusban kapott válság-kegyelem 
tegyen evangélikussá. Teljék meg az emberek történelmi öntudata tel-
jes, igazi evangéliumi hittudattal, mert fenntartó erő csak ebben van. 
A történelmi emlék elhoinályosodhatik. A jogi szervezet kötelékei meg-
lazulhatnak, de aki Krisztust urának vallja s egyházában az ő szent 
testét birja, az nem válik megpróbáltatások idején homokban elbúvó pa-
takká, hanem hitvalló bátorsággal bizonyságot tesz Krisztusról és a 
maga evangélikus voltáról. 

A hittudat erőforrássá tevése különös jelentőségű sajátos viszonya-
ink között. Egyházunk »egy! kártya-rend!szer« szerint él, »egy kártya-
r e n d s z e r szerint rendezkedett be. Ha nem is mindent, de legalább is 
nagyon sokat az államtól vár. Történelmünk nagy századai az önfenn-
tartás erényeit mutatták. Ma azonban az alapítványtevések, végrende-

. letek, pecsétes, fundációs levelek megritkultak történetkönyvünkben. 
Az igeszolgálatra vonatkozó kötelességünket fogyatékosan teljesít-

jük. Munkánk némelykor a meglevő gyülekezetekben is erőtlen. Meg-
tűrjük emberek lehetetlen munkamegterhelósét. Nagy gyülekezeteinket 
nem parcellázzuk, vonakodunk új szolgákat állítani a nagy munkame-
zőkre. Statisztikai számokhoz, jogi szervezettségihez kötjük munkánkat. 
Halljuk ugyan szórvány területeink, missziógyülekezeteink kiáltását, 
tenyérbegyűjtött vízzel enyhíteni próbáljuk szomj úhozásukat, de erőt-
lenek vagyunk ahhoz, hogy megmentésüket, szervezésüket, szolgálásu-
kat egyetemes egyházi feladattá tegyük. Pedig az ige által való lélek-
megtartással ily módon gyűjtögetjük az anyagot a jövendő század evan-
gélikus egyházának történetéhez 

Egyházunk lelki munkájának nélkülözhetetlen anyagi feltételei van-
.liak. Egyliázi tisztviselőink fizetése felett száguldva elrohant az idő. 
Lelkészi kongruánk életfentartást biztosító régi értéke szánalmas gaz-

daság i tényezővé foszlott. Segédlelkészeink, szervezés alatt álló misszió-



•45 

gyülekezeteink lelkivezietői nyomorogva róják a szórványközségeikbé ve- 8„ 
aető utat, hogy tanteremben, családi otthonban, imaházban, idegen tem-
plomban összegyűjtsék szétszórt híveik százait. Mi tudjuk ezt, de erőt-
lenek vagyunk meglátott kötelességünk teljesítésére. 

Reverzális-statisztikánk kedvezőtlen. Országos kimutatás nélkül is$ 
mindegyikünk saját ismeretségi körében megállapíthatja, hogy karika-
gyűrűért, érdekért, kényelemért, közömbösségből, gyávaságból, harctól 
félésbői sokan megtagadják édesanyjukat. 

Iskoláink szintén Isten igéje után kiáltanak. Nem elegendő a hom-
lokzati falon hordozott »evangéiikus« felírás. Evangélikus hitvallásos 
szellemnek kell áthatni munkatermét, tanári és tanítói karát, ez pedig 
egyedül Isten igéje, evangélikus célkitűzés, evangélikus szellem, evan-
gélikus egyéniség és evangélikus pedagógia által történhetik. 

Egyházunk világhelyzeténél történelmi tényezők is mementót kiálta-
nak felénk. Politikából történő látszatok nem szüntetik meg a keresztyén-
ség orosz veszedelmeit, Néhány megnyitott templom nem szűnteti meg a 
kommunizmusnak templomokra kimondott halálos ítéletét. Az államrendi 
szerbe, intézményekbe, kultúrába, szociális életbe, világnézetbe átveze-
tett kommunizmus mindig halálos veszedelme marad a. keresztyénség-
nek. Németországban újszellemű egyház áll előttünk. Az 1937—39. eszten-
dőkben 978436 evangélikus ember hagyta el evangélikus egyházunkat-
A nemzeti szocializmus ölén új ifjúság nevelkedik, hogy újliitű népi 
álljon a régi helyére. A norvég egyházi forradalom sűrített tükörké-
pében bátor vallástétellel megálló püspökök, szószéktől eltiltott és bör-
tönbe vetett lelkipásztorok, ötszáznál több internált tanító alakja vonul 
elénk. Templomokban elhangzott az egyház ünnepélyes hitvallása: t ű r -
hetetlen az egyházra nézve, hogy a hatalom birtokosa politikai, világi 
érdekből megfossza a lelkészt hivatásától és lehetetlenné akarja tenni 
számára, hogy híveit az igével ós a szentségekkel szolgálja,« »H,a az 
egyház, mint Jézus Krisztus egyháza össze van is kötve az állammal, 
Isten dolgaiban teljesen szuverén és lelkileg szabad. Az állam sohasem 
lehet egyház.« A világtörténelem országútján a négy világtáj felől ro-
bogva száguld a totális állam gondolata és minden ország jövendőjé-
nek bölcsőjénél láthatatlanul megáll a világháború véres alakja. Milyen 
lesz az államok, nemzetek, országok jövendője, mikor ilyen hatalmassá-
gok segédkeznek világrajöttén? És milyen lesz a keresztyén egyházak 
megállása ebben a nehéz forgatagban, midőn a hitvallásos, hívő, 
meggyőződéses keresztyének kisebbségét jelentenek a külsőséges, forma-
szerinti, vallásukat világnézettel, vagy erkölcsi irányzattal helyettesítő 
látszat-keresztyének táborában? 

Jövendőbe nézés után tekintsen egyházunk Isten felé s keresse meg 
nála feladatait és erejét. Akarjon és merjen , teljes mértékben egyház 
lenni, önnön erejét keltse életre és állítsa Isten kegyelmével együtt 
munkába. 
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& Milyen feladatok várnak tehát az egyházra 
Teljes erejével legyen az ige egyháza és minden munkaterületét 

hassa át lelki szolgálatával. Jogi szervezetét alkalmas eszközzé tegye s 
ne engedje azt öncéllá válni. 

Mentse meg szórványait és missziógyülekezeteit 
Iskoláit hassa át hit vallásos szellemével. 
Harcoljon eltartottságának veszedelmei ellen és ébressze fel önfenn-

tartási erőit. Teremtse meg önmaga annak anyagi lehetőségeit, hogy min-
denütt elvégezhető legyen az egyház lelki munkája és az egyházi mun-
kások létfelté ele biztos ittas -ék. 

/ Ébressze fel és evangéliumi tartalmassággal tegye erőteljessé egy-
házi lelkiismeretét, építse ki egyházi közvéleményét. Prófétai bátorság-
gal hirdesse nemzeti, állami, társadalmi, gazdasági és szociális életünk-
ben Krisztus örök igazságait, melyek elhallgatása, vagv megerőtlení-
tése Krisztus megtagadását jelenti. 

Ezeknek a feladatoknak meglátása és munkálása mindig elválaszt-
hatatlan az egyház lényegétől és Istentől kijelölt hivatásától. 

Az egyház ítélet alatt áll. Minden nap ítélet hangzik felette és 
Isten rendelése szerint saját maga is ítéletté válik önmaga felett. 

Dániel próféta feljegyzése szerint Nabukodonozor király álmot lá-
tott, s a próféta megmutatta ebben az álomban Isten követelését és íté-
letét. 

Hatalmas, fényességben ragyogó, rettentő ábrázatú állóképet lát. 
Feje aranyból, melle, karjai ezüstből, oldalai rézből vannak. Lábszára 
vas és cserép. Keményen, büszkén, diadalmasan áll az állókép. De ime, 
felette szikla lebeg, mely kéz érintése nélkül bármikor aláhull és alá-
hullásakor ledönti az állóképet vas és cserép lábairól, összezúzza réz, 
ezüst, arany részeit és olyanná, válikaz egész alkotmány, mint nyári szé-
rűn a polyva. Felkapja a szél, szertehordja, helye is elvész nyomta-
lanul. 

A történelem nehéz megpróbáltatásaiban ítélet hangzik az egyház-
ról. Felette láthatatlanul ítélet kősziklája lebeg. Kéz érintése nélkül 
aláhullana, ha Isten kegyelmének fonalszála nem tartaná. ítélet szól az 
egyház hívatásbetöltéséről, munkájáról, terveiről,, álmairól, szervezeté-
ről. Nem nyugszik-e vas és cserép lábakon? Nem emberi értékek 
ezüstjével és aranyával építgeti-e karjait? Nem zúg-e feléje a történe-
lem vihara? Nem kapja-e sodrába Isten haragjának förgetege, hogy 
szétszórja, mint nyári szérűn a polyvát? 

Imádkozzunk, hogy Isten kegyelmének fonalszála tartsa fenn a fe-
lettünk lebegő, kéz érintése nélkül bármikor aláhulló ítélet-sziklát. 
Munkálkodjunk, hogy egyházunk örök alapján épüljön, erősödjön!, s lelki 
szolgálata által történelmi hivatását is betöltse. 
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Isten igéje teljes határozottsággal beszél erről a kérdésről és egy- g_9. 
befoglalva megmondja Isten igazságát és követelését: »Más fundamen-
tumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett: mely a Jézus Krisz-
tus« (I. Kor. 3,11.) 

Egyházunk lelki munkájáról szóló bejelentésemet beterjesztem s 
tisztelettel kérem annak tárgyalásra Docsátását. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházi elnüknek az egyház lelki 
munkájáról szóló, nagyszabású jelentését köszönettel fogadja és jó-
váhagyólag tudomásul veszi. Az egyházat fenyegető veszedelmekről 
általa festett, sötét helyzetképet az egyházkerületeknek és összes 
egyházi közületeknek komoly megszívlelésre ajánlja azzal, hogy az 
egyházi elnök vázolta feladatokat annál nagyobb erőkifejtéssel tel-
jesítsék. Az egyházi elnökkel szemben az egyetemes közgyűlés ön-
emésztő szolgálatáért és féltő egyházszeretetéért hálás elismerését 
és köszönetét nyilvánítja. 

9. (K.) Az egyetemes presbitérium a Luther-szobor ügyében a kö-
vetkező jelentést terjeszti elő. 

iA háborús viszonyok miatt a Luther-szobornak az 1943. év ta-
vaszára tervbevett felállítása, sajnos, nem volt keresztülvihető. A szo-
bormű szobrászati része munkálatainak előhaladása csak október végére 
tette volna lehetővé az építés megkezdését. A Luther-szobor-bizottság 
azonban november hó 4-én tartott ülésén a végrehajtó bizottság novem-
ber hó 3-i ülésének javaslata alapján úgy döntött, hogy az építési munká-
latok csak az 1944. év március havának elején induljanak meg, viszont 
a kitűzés, térátrendezés és anyagbeszerzés érdekében a lépések azonnal 
megindítandók. Az intézkedések megtörténtek. 

A szobor tervezési előmunkálatai teljesen befejeződtek. A dombor-
mű-ügyi albizottság a dombormű a mult évi egyetemes közgyűlésig még 
el nem készült utolsó részleteinek tervezetét is elfogadta. Az egész dom-
borműsorozat kőbe faragva elhelyezésre készen áll. A főalak derékon 
felül szintén. A derékon alóli rész ki,faragását az a körülmény késlel-
teti, hogy az ahhoz szükséges, hatalmas kőtömb kibányászása eddig nem 
sikerült. Annak elkészültét majd .még az egész művészi rész összehan-
golása követi, amely a felállítás után a helyszínen megy végbe. 

A légiveszélyre való tekintettel a szobormű építési tervei a dombor-
művek gipszmintájáról készült fényképekkel együtt az egyetemes le-
véltár páncélszekrényében, a főalak feje és kezének gipszmása pedig az 
egyetemes székház légoltalmi óvóhelyén helyeztettek biztonságba. 

A szobor leleplezésének alkalmára az egyházegyetem kiadásában a 
szobormű történetét, ismertetését és fényképeit tartalmazó, népies em-
lékfüzet jelenik meg. Az emlékfüzet ügyét a végrehajtóbizottság intézi. 
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Annak állandó hozama lesz hivatva a szobormű létesítésével kap-
csolatos túlkiadás fedezésére, mely a munkabérviszonyokban beállt vál-
tozás következménye. A szoborbizottság az ügy érdekében, a kőfaragó 
többletigényé kielégítésének vállalására kényszerült, Annak összege te-
hát hozzászámítandó a 80.000 P-s vállalati összeghez. 

A többletigény kérdésében az egyetemes presbitérium elhatározta,-
hogy az 9.000 P-vel honorálandó. Ugyancsak foglalkozott a presbité-
rium a főalak alsó szakaszához szükséges kőtömb kérdésével is és ki-
mondotta, hogy amennyiben a tömb egy darabban való kibányászása 
nem sikerülne, az esetleg két darabbal is helyettesíthető, lehetőleg azon-
ban egy darab legyen. 

Ha a munkálatokban a háborús viszonyok következtében zökkenő 
nem áll be, a dolgok mai állása szerint számítani lehet arra, hogy a Lu-
ther-szobor 1944. évi április hó 18-án leleplezhető lesz. Ez a nap, mint 
Luther a wormsi birodalmi gyűlésen tett hitvallásának évfordulója, a) 
szoborleleplezésre a legalkalomszerűbb. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést teljes egészében jóváha-
gyólag tudomásul veszi. 

Í0. (K.) Az 1848. évi XX. tc. végrehajtása tárgyában az egyetemes 
presbitérium bejelenti, hogy az egyházkerületekből felterjesztés nem ér-
kezett. ) ! 

Az egyetemes közgyűlés az 1848. évi XX. tc. végrehajtását 
nyilvántartja. 

11. (X.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti összefoglaló évi je-
lentését. 

Az egyetemes presbitérium az év folyamán két ízben tartott ülést: 
19U3. június 4-én és 1943. december 1-én. A közgyűlés napirendjén 
tárgyalásra váró ügyeken kívül saját hatáskörében véglegesen elin-
tézte a következő ügyeket: 

A június 4-i ülésen: Dr. Berzsenyi Jenő újabb beadványa az 1848: 
XX. tc. végrehajtása tárgyában. Dr. Berzsenyi Jenő beadványa a gyer-
mekek vallásoktatása tárgyában. Túróczy Zoltán püspök jelentése a jog-
akadémia ügyében. A tényleges és nyugdíjas egyházi alkalmazottak! 
OTBA jogosultsága. Ebben a tárgyban az igénybejelentés megtörtént a 
2400/1942. P. M. és 600/1943. M. E. rendeletekben foglaltak szerint. A< 
jogosult családfő járulék címén a szolgáltatás alapjául vett javadalom ly2 
o/o-át köteles leróni abban az esetben, ha a háziorvosi szolgáltatást is 
igénybeveszi; abban az esetben, ha arra igényt nem támaszt, l°/o-át. Az 
alapul szolgáló javadalom a következő: tényleges egyházi alkalmazottnál 
a lakbérnyugdíj nélküli nyugdíjigény, amihez járul a csalátagok utáni 
családi pótlék. Segédlelkészriói egységesen havi 150 P, esetleg plusz 
családi pótlék. Nyugdíjasoknál a nyugdíj, kegydíj vagy kegydíjszerű se-
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gély a kivételes alapja, esetleges OTBA-jogosult családtagjaik után H-12. 
külön egyenként 33 P. Az állami javadalmazásban részesülők OTBA-
járulékát az állam már levonta. A többiek ügyét intézkedés céljából ai 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a püspököknek megküldte, akik le-
küldték az espereseknek. A segédlelkészek járulékainak beszolgáltatását 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter az egyházkerületektől várja. Az 
OT'BA-tagok adataiban beálló változásokat az esperesek vezetik keresz-
tül az OTBA-könyvekben, a miniszternek teendő bejelentés kötelezett-
sége mellett. — Az önálló keresetű lelkész-fe'eségiek családi pótléka* 
Ebben a tárgyban a fennálló kormányrendelkezések mérvadók. — A rá-
diós istentiszteletek fungenseinek útiköltsége és napidíja. — Az egy-; 
házegyetem államsegélye. — A Farkas Sándor szerkesztő részére biz-
tosított összeg felemelése. — A bácskai németnyelvű egyházközségek 
külön szervezkedésének kérdése. 

A december 1-i ülésen: A hit vallási iratok kiadása. A kéziratok 
beérkeztek. A kiadás papírhiány miatt egyelőre nem lehetséges. — Az 
egyetemes közgyűlés ügyrendje, amelynek elkészítése későbbi időre ma-
rad. — A közgyűlések és a presbitériumok határozatképessége. A köz-
gyűlés, illetve a presbitérium határozatképes, ha a kiküldöttek, illetve 
tagok fele jelen van; ha ennél kevesebb van jelen, nyolc napnál nem 
korábbra újabb gyűlést kell összehívni, amely a megjelentek számárai 
tekintet nélkül határozatképes. Ezt a presbitérium nem kötelező erővel 
mondja ki, mert minden egyházközség a saját hatáskörében szabályozható 
ja a határozatképesség kérdését. A közgyűléseken és a presbiteri ülése-
ken a megjelentek egyszerű szótöbbséggel határoznak. — A tiszai egyház- ' 
kerület felterjesztése a reverzálisadás lehetőségének megszüntetése tár> 
gyában. — Az ifjúságnak az egyházi közigazgatásba bevonása. Az ügyet az 
elnökség véleményezésre kiadja a püspököknek, azután az ifjúsági bei-
missziói bizottság elé s majd azon keresztül kerül érdemleges tárgyalás 
és határozathozatal alá. — Az Országos Luther-Szövetség jelentése."— AZ 
ifjúsági behnissziói bizottság jelentése. — Az egyházművészeti tanács 
templomberendezési szakosztályának szabályzata. — A Misszióegyesület 
jelentése. — A Luther-Társaság jelentése. — Az egyetemes levél- és 
könyvtár jelentése. — Az énektanítás anyaga. — Katona- és leventeis-
tentiszteleti énekeskönyv. — A váci siketnéma-intézetben végzett vallás-
tanítás. — A Roth-Teleki ösztöndíj. — Jóváhagyott alapítólevelek felter-
jesztése és alapítványi elszámolások jóváhagyása. — A tanítóképző-inté-
zetek segélye. — Jelentés a közalapi segély felhasználásáról. — Jelentés 
az egyetemes székházról. — A lelkészsegélyezési alap bizottságának je-

lentése. 5 

12. (K.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a dunántúli egyházkerü-
let f elterjesztése alapján a kishaszon bérletek alakításának, kisbirtokok és 
házhelyek szerzésének előmozdításáról szóló, 1940. évi IV. t.c. végrehaj-
tására vonatkozó 99.000/1941. F. M. számú rendelet módosításának tár-
gyában az egyetemes presbitérium javaslatát. 

4 
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12-15 ' • Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy felterjesztést intéz 
a földniívelésügyi miniszterhez aziránt, hogy a 99.000 1941. F. M. 
számú rendeletnek az, 1940. évi IV. t.c. 12. §-a végrehajtására vonat-
kozó intézkedéseit pótrendeletlel olykép egészítse ki, hogy egyház-
nak (egyházi közületnek) egyházi tisztviselőnek természetbeni java-
dalma céljára szolgáló s általában célvagvon jellegű ingatlanát cse-
reingatlan céljára igénybevenni nem lehet. 

13. (Iv.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a presbitérium előterjesz-
tése alapján a bányai egyházkerület évi rendes közgyűlésének felterjesz-
tését az állani által egyházi vonatkozású kérdésekben kiadott rendele-
tek és a korníányliatóságoknak az egyházi hatóságokkal való érintke-
zése tárgyában. j , H )\ 

Az egyetemes közgyűlés felterjesztést intéz a Kormányhoz an-
nak érdekében, hogy a kormányhatóságok az egyházat érdeklő 
ügyekben az egyházi főhatóságok előzetes meghallgatása nélkül 
rendeleteket ne adjanak ki, s hogy a hatóságok az egyházat érintő 
kérdésekben az egyházi hatóságokkal az illetékes püspökök útján 
érintkezzenek. 

14. (K.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a presbitérium előter-
jesztése alapján a bányakerületi püspök felterjesztését egyes hatóságok 
által egyházi célú gyűjtésekkel kacsolatban folyamatba tett eljárások 
ügyében. 

Az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy egyházi célokra 
gyűjtés engedélyezése az 1790. évi XXVI. t. c. 5. §-a és/az Egyházi 
Alkotmány 311. §-a értelmében az egyházi hatóságok autonóm ha-
táskörébe tartozik: éppen ezért felterjesztést intéz a Kormányhoz, 
hogy utasítsa a hatóságokat az egyházi autonomiát sértő eljárás 
megszüntetésére. 

15. (Iv.) A két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyek tárgyalá-
sára kiküldött bizottság megkeresése és az egyetemes presbitérium erre 
vonatkozó javaslata alapján 

az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy »zsmati anyagot 
gyűjtő bizottsága elnevezés alatt olyan bizottságot alakít és tart 
fenn, amelynek feladatául tűzi ki, hogy a jövőben tartandó, leg-
közelebbi zsinat által törvényhozási úton rendezendő ügyeket és 
kérdéseket gyűjtse s azokra vonatkozólag véleményező javaslatot ké-
szítsen az annak idején alakítandó zsinatelőkészítő bizottság szá-
mára. Egyben ehhez a bizottsághoz utasítja a közgyűlés a IX. EJT.-
ncik a református zsinattal egyezően, keresztülviendő olyan módosí-
tása kérdését, hogy a módosítás alapján a református és evangéli-
kus egyházaknak, vagy más egyházi közületeknek vitás ügyeiben 
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— az érdekelt felek részéről történő alávetés esetén — az idézett 15- 17, 
törvénycikk szerint megszervezett közigazgatási külön bíróság, mint 

választott bíróság is eljárhasson. 
Ezt a határozatát a közgyűlés közli a testvér református egy-

ház egyetemes konventjével. A bizottságot a közgyűlés következő-
leg alakítja meg: 

a bizottság elnöksége a közgyűlés elnöksége, 
tagjai hivatalból: az egyházkerületek elnökségei, a főjegyzők és 

ügyész, 
tagok választás alapján: dr. Mikler Károly, dr. Vladár Gábor, 

Kemény Lajos, D. dr. Pröhle Károly, dr. Bertha Benő, dr. Bem-
port Elek, dr. Bruckner Győző, dr. Lányi Márton, vitéz Baráth Ká-
roly, dr. Hándel Béla, dr. Csengődy Lajos. 

A bizottság megbízása mindenkor az egyetemes presbitérium 
megbízatásával jár le. 

16. (R.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a presbitérium előterjesz-
tése köpetében az orosházai politikai község és evangélikus egyházköz-
ség együttes felterjesztését, melybei) kérik az 1944. évi egyetemes köz-
gyűlés Orosházán való megtartását. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitérium javaslata 
alapján, — bár méltányolja a felterjesztés nemes indokait ós az oros-
házai egyházközség és politikai község vendégszeretetét, melyért ez 
úton is hálás köszönetet mond, — a felterjesztés határozattá való 
emelését technikai okoknál fogva nem látja lehetségesnek, és fel-
kéri az egyetemes felügyelőt, hogy erről az orosházai politikai köz-
séget és evangélikus egyházközséget megfelelően értesítse. 

17. (R.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy az Evangélikus 
Papnék Országos Szövetsége kérést terjeszt elő aziránt, hogy az egyete-
mes közgyűlés korábbi időpontra hivassák egybe, és időpontjának kitű-
zése hosszabb idővel a közgyűlés előtt történjék meg, mint ebben az 
esztendőben. 

Az egyetemes közgyűlés a kérést megértéssel fogadja, de azt 
nem teljesítheti, mert az egyetemes közgyűlés időpontja az egyház-
kerületi közgyűlésektől függ, s csak akkorra tűzhető ki, amikor az 

. egyházkerületektől felérkező anyag feldolgozása befejezhető. Az 
egyetemes közgyűlés felhívja azonban az egyházkerületeket, hogy 
közgyűlésüket szeptember közepéig tartsák meg, és az egyetemes 
közgyűlés elé kerülő anyagot haladéktalanul bocsássák rendelke-

i zésre. 
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18-21. 18. (K.) Az egyetemes közgyűlés a presbitérium előrerjesz'ése keleté-
ben tárgyalja a tiszai egyházkerületnek 1943. évi szeptember hó 1. nap-
ján tartott közgyűléséből kelt felterjesztését, amelyben az 1941. évi 
egyetemes közgyűlés a határozott időre választott egyházi közigazgatási 
tisztviselők stb. megbízatása meghosszabbítását kimondó határozatának 
megváltoztatását javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a választások megejtése kérdésében az 
1941. évi közgyűlés 23. pont alatt meghozott határozatát fenntartja, 
kimondja azonban, hogy olyan esetben, midőn az illetékes önkor-
mányzati hatóság presbitériuma az egyház érdekében állónak tartja 
egyházi tisztségeknek választás útjáni betöltését, a felsőbb egyházi 
elnökség előzetes hozzájárulásával az arra illetékes presbitérium a. 
választás megejtését elhatározhatja. 

19. (K.) A mult évi jegyzőkönyv 13. pontjának 4. alpontjával kap-
csolatban jelenti a presbitérium, hogy a tolna-baranya-somogyi egyház-
megye 1943. évi közgyűlése 27. jkvi pont alatt hozott határozatával az 
egyházmegye egyházközségeinek nyelvek szerinti megosztását sem ke-
resztül vilié tőnek, sem a hitélet mélyítése érdekében célravezetőnek nem 
tartja, de a jelen időket sem tartja alkalmasnak ilyen kérdések felvé-
tésére és egyedül az egyház érdekét szem előtt tartó elbírálására; en-
nélfogva továbbra is az egyházmegye szervezetének megváltoztatása 
nélkül kívánja a német gyülekezetek minden jogos igényét kielégíteni. 

Az egyházmegyének ezt az álláspontját a dunántúli egyházkerület 
1943. évi szeptember hó 23. napján tartott közgyűlésében 72. jkvi pont 
alatt hozott határozatával magáévá tette s ezt az egyházegyetemnek 
beje lent e ni határozta. 

Az egyetemes közgyűlés a dunántúli egyházkerület jelentését tu-> 
domásul veszi s az abban kifejezésre jutott álláspontot részéről is 
magáévá teszi. 

20. (R.) Az egyetemes presbitérium bemutatja a dunáninneni egy-
házkerület felterjesztését, melyben tanácskozási ügyrendje az 1943. évi 
augusztus hó 26-án Léván tartott kerületi közgyűlés által elfogadott mó-
dosításának és kiegészítésének jóváhagyását kéri. \ 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitérium javaslata 
alapján a dunáninneni egyházkerület tanácskozási ügyrendjének mó-
dosítását és kiegészítését jóváhagyja. 

21. (X.) Az egyetemes presbitériumnak a szabály rendeletügyi bizott-
ság javaslatán alapuló előterjesztésére 

az egyetemes közgyűlés megállapítja és kihirdetésnek tekinten-
dő kinyematását elrendelve 1944. évi január hó 1-i hatállyal élet-
belépteti a missziói egyházközségek belső szervezetéről szóló sza-
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22. j[K.) Az egyetemes presbitérium javaslata alapján tárgyalja az 22. 
-egyetemes közgyűlés az evangélikus egyházba áttérők felvételének egy-
séges szabályozása ügyét. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy az evangélikus val-
lásra áttérők felvételénél követendő eljárást egységesen szabályoz-
za, s ennek foganatosításaképpen határozatikig kimondja, hogy 
az evangélikus vallásra áttérők felvételénél az alábbi utasítás ren-
delkezései szerint kell eljárni: 

»U t a s í t á s • 
az evangélikus egyházba áttérők felvételéről. 

1. A hozzánk áttérni kívánó egyén jelentkezését kizárólag a la-
kóhelye szerint illetékes lelkész jogosult tudomásul venni. Ez csak 
akkor történhetik meg, lia az áttérő ;az 1868. évi LIII. t. c. rendel-
kezései szerint igazolja, hogy eddigi illetékes lekészénéi kilépését 
bejelentette. Az erről szóló hivatalos, vagy a tanuk által kiállított 
iratot az átvevő lelkész iktatja, és a lelkészi hivatal irattárában el-
helyezi. 

2. Az áttérőt kellő oktatásban kell részesíteni. Hogy az oktatás 
milyen hosszú ideig tartson, azt az átvevő lelkész az áttérővel való 
beszélgetésben kialakult meggyőződése alapján határozza meg. Az 
oktatás időtartama a szerint változik, hogy heti hány órában fog-
lalkoznak az áttérővel. Természetesen hosszabb ideig tart az előké-
szítő oktatás akkor, ha például heti egy órában történik, mintha 
mindennap. Általános szabálynak kell tekinteni, hogy az áttérő ok-
tatása egy hónapnál kevesebb ideig és húsznál kevesebb órában 
nem történhetik. A tanítás időtartama a szerint is változik, hogy a 
belépő milyen vallásból tért át hozzánk. Az előkészítő oktatásban 
egyházunk tanításának teljességével meg kell ismertetnünk az át-
térőt. 

3. Ha az áttérő az előkészítő oktatás ideje alatt más egyház-
község területére költözik, az előkészítést megkezdett lelkész 
köteles az előrehaladásról hivatalos iratban tájékoztatni az új lel-
készt. 

4. Ha az előkészítő oktatás a lelkész megítélése szerint a kí-
vánt eredménnyel befejeződött, akkor, ha megkeresztelt áttéréséről 
van szó; konfirmációval, ha nem keresztyén áttéréséről van szó: 
kereszteléssel és konfirmációval fogadjuk be az evangélikus közös-
ségbe, A felvétel ezzel nyer befejezést. A keresztelés vagy konfir-
máció ünnepélyes formában is történhetik a gyülekezet színe előtt, 
istentisztelet keretében, vagy istentiszteleten' kívül csendes formák 
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között végezhető; a funkció helye az utóbbi esetben is rendes kö-
rülmények között a templom. 

5. A felvétel után az áttérést az áttérési, a jkeresztelést és a kon-
firmációt a keresztelési, illetve a konfirmációi anyakönyvbe be 
kell jegyezni.Ez anyakönyvek jegyzet-rovatában fel kell tüntetni,, 
hogy az áttérés az áttérési anyakönyvben milyen szám alatt sze-
repel. 

6. Az áttért egyháztagot áttérése után is állandó lelkigondozás-
ban kell részesíteni. 

7. Ha az áttérőnek gyermekei vannak, az átvevő lelkész gondos-
kodjék arról, hogy a gyermekek vallása tekintetében érvényes tör-
vényes rendelkezések végrehajtassanak, nehogy esetleg mulasztás ré-
vén a törvény szerint evangélikussá váló gyermekek előbbi vallásuk-
ban maradjanak. Gondoskodjék a lelkész arról is, hogy az áttérő az 
áttérés megtörténtét az összes rávonatkozó anyakönyvekben fel-
jegyeztesse. 

8. Amennyiben tényleges katonai szolgálatot teljesítő egyén kí-
ván evangélikus egyházunkba belépni, az a reánézve illetékes pro-
testáns katonai lelkésznél jelenti be áttérési szándékát; a szükséges 
vallási oktatást azonban, ha az illetékes katonai lelkész nem evan-
gélikus vallású, a terület szerint illetékes polgári evangélikus lelkész, 
tartozik végezni. 

9. Ez az utasítás annak meghozatalával lép hatályba.« 
. Ezt a határozatot az egyetemes közgyűlés közli a protestáns-

tábori püspökkel is. , 

23. (N.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a dunántúli egyház-
kerület felterjesztését, amelyben a lelkészek helyi készpénzjavadalmának 
felemelés útján való rendezését javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel a pénz vásárló erejének! 
csökkenésére és a köztisztviselői fizetésemelésekre, felhívja az egy-
házközségeket, hogy a lelkészi díjlevelekben helyi javadalomként kész-
pénzben foglalt összegeket 1943. évi július hó 1-től ugyanolyan szá-
zalékkal emeljék fel, amilyen százalékkal az állam a köztisztviselők 
fizetését emelte. Egyben felterjesztést intéz a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez megfelelő államsegély biztosítása iránt, 

24. (N.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a dunántúli egy-
házkerület felterjesztését, amelyben javasolja, liogy az egyházegyetem 
országos kataszter felfektetése keretében rendezze a nem rendes lelkészi 
állásokban működő missziói helyettes- és segédlelkészek illetményeinek 
kérdését; továbbá, hogy a missziói körökben működő lelkészek a nyug-
díjintézet tagjai közé vétessenek, fel és nyugdíjjárulékuk megfelelő for-
rásból nyerjen fedezetet. 
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Az egyetemes közgyűlés elrendeli a nem rendes lelkészi állá- 24-28. 
sokban működő missziói helyettes- és segédlelkészek kataszterének 
elkészítését úgy, hogy abból az is kitűnjék, hogy az illetmények 
rendezésénél nem egyetemes egyházi forrásból mely összegek áll-
nak rendelkezésre. 

25. (X.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a dunántúli egy-
házkerület felterjesztését, amelyben — hivatkozással arra, hogy a belügy-
miniszter 1943 július 31-én kelt, 15.823/1943. számú rendeletével 1943 
szeptember t-i hatállyal az anyakönyvi kivonatok kiállítási díját 50o/0-
kal felemelte — az anyakönyvi kivonatok és családi értesítők kiállítási 
díjának szabályozását javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés mérlegelve azt a körülményt, hogy az 
anyakönyvi kivonatok kiállítási díját a lelkészi díjlevelek rendsze-
rint megállapítják, az anyakönyvi kivonatok kiállítási díját a lelké-
szi díjlevelekben feltüntetett díj 50 o/o-ával felemeli, olyanformán 
azonban , hogy a díj 5 P-nél több nem lehet. A családi értesítők ki-
állítási díja, tekintet nélkül a bejegyzett esetek számára, 7.50 P. A! 
családi értesítők záradékolásának díja 1.50 P. Az 1939 :IV. tc. vég-
rehajtása céljából kiállított anyakönyvi kivonatok kiállítási díja 1 
P. Ez a szabályozás 1944. január 1-ével lép hatályba. 

26. (K.) Az egyetemes presbitérium javasolja az 1942. évi egyete-
mes közgyűlés 63. jegyzőkönyvi pontjában a lelkészek adója ügyében 
elhatározott felterjesztés mellőzését, tekintettel arra, hogy a határozat 
alapját képezett panaszok a vonatkozó rendeletek és bírói gyakorlat fi-
gyelembevételével nem helytárllók. Az egyetemes presbitérium a kérdés-
ben a lelkészeknek az egyházi sajtó útján megfelelő tájékoztatást adott. 

Az egyetemes közgyűlés szóbanforgó határozatát hatályon kí-
vül helyezi és a felterjesztést mellőzi. ( 

27. (W.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a presbitérium az ének-
ügyi és liturgiái bizottság együttes ülésének előterjesztésén alapuló javasla-
tát, mely len a Ka,pi-féle koráikönyv teljes, változatlan kiadására kérj 
az egyetemes közgyűlést, valamint, arra, hogy a koráikönyvhöz mellé-
kelten kapjanak a gyülekezeti kántorok tájékoztató útmutatást a korái-
könyv használatára vonatkozólag. 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza a koráikönyv és tájékoz-
tató mellékletének lehető mielőbbi kiadását, és a fedezet biztosítá-
sára az egyetemes felügyelőt kéri fel. 

28. (X.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti az egyháztársa-
dalmi szervezetek munkaközösségéről szóló jelentést. Az 1942. évi egye-
temes közgyűlés jegyzőkönyvének 23. pontjában foglalt határozat alap-
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28-32. J^n r)Z evangélikus egyházi egyesületek és mozgalmak munkaközösségé-
nek megalakítása tárgyában 1943. évi szeptember 17-én D. Kapi Bíla 
püspök elnöklete alatt előkészítő értekezlet volt. Az értekezlet elhatá-
rozta; a munkaközösség megalakítását és elfogadta a munkaközösség 
általános programmtervezetét, a munkaközösség állandó előadójául 
megbízta dr. Vácz Elemért s megbízta az előadót részletes programúi és 
szabályzat kidolgozásával. Egyúttal öt tagú bizottságot küldött ki, amely-
nek elnöke I). Kapi B'la püspök, előadója dr. Vácz Elemér, tagjai : 
Kemény Lajos, Németh Károly, Wolf Lajos, dr. báró Radvánszky An-
tal és dr. Mády Zoltán. A szabályzat a püspöki kar előtt van. 

A jelentés tudomásul szolgál. 
29. (N.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti jelentését a Belmisz-

sziói Otthon szabályzatáról, amelynek előkészítését az 1942. évi egye-
temes közgyűlés a felvett jegyzőkönyv 36/3. pontjában rendelte el. 
A jelentés szerint a szabályzat előkészítés alatt van. 

Tudomásul szolgál. 

30. (N.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a dunántúli egyház-
kerület felterjesztését a diakónusképzés tárgyában. A dunántúli egyház-
kerület felterjesztése a diakónusképzés sürgős előkészítését javasolja, és 
kéri, hogy az egyetemes közgyűlés foglaljon állást abban a kérdésben is, 
hogy a diakónusképzést megfelelő intézet felállításával az egyházegye-
tem kívánja-e intézési körébe vonni, vagy pedig a cliakóiiusképzést az 
egyházkerületekre bízza; ez utóbbi esetben kéri, hogy az egyöntetűség 
megóvása érdekében az egyetemes közgyűlés állapítsa meg a kiképzés 
fontosabb irányelveit. 

Tekintettel arra, hogy az E. T. IV. tc. 6. §-a értelmében a dia-
kónusok képzése az egyetemes közgyűlés által megállapított egysé-
ges irányelvek szerint, az egyházkerületek vagy arra képes egyház-
községek és intézetek feladata, az egyetemes közgyűlés megkéri az 
egyházkerületek püspökeit, állapítsák meg tervezetben a diakónus-
képzés egységes irányelveit, s a tervezetet terjesszék az egyetemes 
presbitérium útján az egyetemes közgyűlés elé. 

«r 
31. (R.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a presbitérium előter-

jesztése alapján az Evangélikus Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Köz-
pontjának alapszabálytervezetét, melynek jóváhagyását a püspöki kar 
is javasolja. 

•Az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitérium javaslata 
alapján az alapszabályokat jóváhagyja, 

32. (W.) Az egyetemes presbitérium bemutatja az egyházegyetem 
sajtó- és irodalomügyi bizottságának jegyzőkönyvével kapcsolatos kö-
vetkező indítványokat: 1 I . , i 
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a) Kívánatos, hogy az egyházi hírek mind a belföldi sajtó, mind 32-33-
pedig a külföld informálása érdekében elsősorban a Magyar Értesítő 
sajtószolgálatának bocsáttassanak rendelkezésére; 

b) kívánatos egyházunk érdekeinek a világi sajtóval szemben való 
védelmezése ; 

c) szükséges, hogy az egyházi sajtó kérdéseinek állandó figyelem-
meltartása céljából a sajtó és irodalmi bizottság gyakrabban üljön ösz-
flze, továbbá, hogy szolgálatának ellátása érdekében alelnöke, előadója 
és nagyobb taglétszáma legyen; 

d) szükséges, hogy a sajtókamara által időnként rendezett sajtófőis-
kolai tanfolyamokon megfelelő képességekkel rendelkező lelkészek is 
r és zt vehesseiie k. 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy: 
a) Az egyházi hírek elsősorban a Magyar Értesítőnek bocsáttassa-

nak rendelkezésére, és e célból felkéri az egyházkerületek püspö-
keit, hogy kerületükben ilyen irányú felhívást bocsássanak ki. 

b) Felkéri az Országos Luther-Szövetséget, hogy az egyházi sajtó 
helyzetének megerősítését és az egyház érdekeinek a világi saj-
tóval szemben való védelmezését vegye munkaprogrammjába, és 
e cél érdekében megfelelő szerv útján egyháztársadalmi téren is 
fejtsen ki munkát. 

c) A sajtó- és irodalmi bizottságot a következőképpen alakítja meg: 
I (elnöke a hivatalára nézve legidősebb püspök, ügyvezető alelnöke 
f 'Kemény. Lajos, tagjai: a hittudományi kar egy képviselője, to-
i vábbá az egyházi lapok szerkesztői: -dr. Karner Károly, Lukács 
i István, Szabó József, Kemény Lajos, Friedrich Lajos, Bonnyai 

Sándor, Molitórisz János, Somogyi Bé'a, dr. Remport Elek, Né-
í jmetli Károly, Zulauf Henrik, dr. Bánkúty Dezső, Ittzés Mihály, 

* ' { 'Veöreös Imre, vitéz Sréter Ferenc, Farkas Sándor, a Luther-Tár-
saság részéről: drf. Mályusz Elemér, Wolf Lajos és az egyik főtit-

, kár, a lapok munkatársai közül: clr. II. Gaudy László, Dezséry 
I László és Scholz László. 
d) A sajtókamara sajtófőiskolai tanfolyamán lelkészek részvételének 

lehetővétételére az egyetemes közgyűlés elnökségét kéri l'el. 

33. (W.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a Magyarhoni Gusztáv 
Adolf-Gyámintézet jelentését és kérelmét, utóbbit az egyetemes presbi-
térium javaslatával. 

A közgyűlést előkészítő választmányi ülést 1943. dec. 1-én, köz-
gyűlésünket pedig 1943. dec. 2-án tartottuk meg. Örömmel jelentjük, 
hogy a G. A. Gy. munkája az elmúlt egyházközigazgatási évben is el-
mélyült, kiszélesedett és áldott gyümölcsöket hozott sok szegény gyüle-
kezetünk és missziónk számára. . 
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33-34. A közgyűlés az elnöki .jelentés sorún hálával és tisztelettel emléke-
zett meg a Radvánszky-nemzetség sok jó szolgálatáról, melyet jó és ross& 
időkben lélektől indíttatva végzett evangélikus egyházunkban és G. 
A. Gyámintézetünknél — különösen is kiemelve és értékelve azt a szol-
gálatot, amelyet D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő vég-
zett. 

A jelentések szerinjt, az 1943. évben különösen a bányai- és a tiszai 
egyházkerületben emelkedett a G. A. Gy. bevétele, mely bizonyára a jól 
végzett lelki munka látható kivirágzása. 

A nagy szeretetadományt 6000 P-n felüli összegben ezidén a du-
náninneni és a tiszai egyházkerület kapta. Kiosztott még az egyetemes 
G. A. Gy. hat kisszeretetadomány t, egyenként 300. P összegben. Az 
egyetemes G. A. Gyám intézetnél kiosztott segélyek végösszege: 25.400 
P készpénz, 105 énekeskönyv, 1 oltárterítő. Évközben az erdélyi Xsejk 
gyülekezetének a társadalmi gyűjtésből összehozott 600 P-ből énekes-
könyveket juttattunk. 

A Gyámintézet a presbitérium útján kéri, hogy jegyzőkönyvét a jö-
vőben is vegye fel az egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének függelékébe. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és elhatároz* 
za, hogy a Gyámintézet jegyzőkönyvét jegyzőkönyvének függelé-
kében továbbra is közzéteszi. 

34. (W.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a Magyarországi Evan-
gélikus Lelkészek Egyesületének 1942—43. évi munkájáról szóló jelen-
tését. 

Az elmúlt munkaévben mind az egyházmegyei, mind az egyházke-
rületi lelkészegyesületekben teiény munka folyt. A lelkészértekezlete-
ken sok értékes előadás hangzott el mind a közgyűlés által kitűzött, 
mind pedig egyéb tudományos és gyakorlati kérdésekről. Ezekből a,z ér-
tekezletekből sok komoly indítvány került a közgyűlés elé. A tiszai 
egyházkerületben Nyíregyházán háromnapos leikés ze van gél i zá r ió volt, 
amelyen az egész országból több mint 70 lelkész vett részt. 

Az egyesület december hó 2-án tartott közgyűlése foglalkozott a 
nyugdíjasok, illetve a nyugdíjintézet helyzetével. Aggodalommal nézi 
az egyre súlyosbodó időkben nyugdíjas lelkészeink ós leik ész", z vegy einb 
anyagi helyzetét. A lelkészi kar minden tagja kész áldozatot hozni a 
nyugdíjasok helyzetének javításáért, arra kéri azonban az egyetemes 
közgyűlést, hogy a nyugdíjíntézeti tagok ós az állani áldozathozatala 
mellett maga a nyugdíjintézet is hozzon áldozatot a búzaárak emelkedése 
folytán megnövekedett, bevételeirek terhére. 

Javasolja a közgyűlés, hogy a nyugdíjintézeti hátra'ékaikat nem ren-
dező lelkészek névsorát a nyugdíjintézet terjessze a legközelebbi egyete-
mes közgyűlés nyilvánossága e'é. 
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Végül kéri a nyugdíjintézetet, hogy a nyugdíjintézett hátralékokat 34-36. 
végrehajtási eljárás útján is hajtsa be. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a MELE 
javaslatait kiadja a nyugdíjintézetnek. i 

35. (W.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az Evangélikus Papnők 
Országos Szövetségének 1942—43. évi jelentését. 

Az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége munkáját az eddigi 
irányban folytatta. Összejövetelek, gyűlések, konferenciák keretében ké-
pezte a papnékat gyülekezeti munkájuk minél intenzivebb betöltésére. 
Előadásai a lelki elmélyülést, a komoly gyülekezeti munka legfőbb félté-
telét és a gyakorlati .útmutatásokat célozták. Legkiemelkedőbb ilyen al-
kalom volt az evangélizációs hét Gyenesdiáson, az egyetemes egyház 
missziói otthonában, amelyet D. Kapi Béla püspök vezetett. 

Hasonló célt szolgált a papnék lapja, amely »Körlevelek az Evan-
gélikus Papnékhoz« címen jelenik meg időszakonként. 

Másik irányú munkája a Szövetségnek az özvegy papnék segélye-
zése. Számukra otthont, tart fenn Zsófialigeten, amelyben kedvezményes 
ellátásban részesülnek a régi kegydíjasok. Továbbá ebben az évben is 
részesített karácsonyi segélyben arra szorúló kegydíjasokat. 

A Szövetség mozgalmat indított üdülő létesítésére Hajdúszobosz-
lón, amelyre a várostól megfelelő szép telket kapott, amelyen az építke-
zés előkészítésére a munkálatok megindultak. Az üdülővel kapcsolato-
san imatermet óhajt építeni a hajdúszoboszlói szórvány és a fürdőven-
dégek szolgálatára, 

A Szövetség szívón viseli a régi kegydíjas özvegy papnék nehéz 
sorsát. Érdekükben beadványt intézett az egyetemes közgyűléshez, 
amelynek szíves meghallgatását jelentésében is kéri. 

Évi közgyűlését evangélizáló és továbbképző konferenciával kap-
csolatosan december 1—2-án tartotta. A továbbképző konferencia a r^n-
néknak a gyülekezet nőtagjaival való szolgálatával foglalkozott. 

'Tudomásul szolgál. 

36. (W.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az Evangélikus Nőegye-
sületek Országos Szövetségének jelentését. 

Az Evangélikus Nőegyesületek Országos Szövetsége előadássoroza-
tok, tanulmányi kirándulások, vallásos és kultúrestélyek rendezése, tag-
egyesületei által rendezett ünnepségeken való részvétel, levelezés, idő-
szakonként megjelenő közlönye, az Útmutató révén, valamint már ha-
gyományossá vált kézimunkavásárának a Protestáns Napok keretében 
való megrendezésével, vallásos- és kultúrfilmeknek és vetítőgépének a 
nőegyesületek számára kikölcsönzésével, alkalmi és állandó segélyeknek 
arra érdemes evang. főiskolai haWg-atók és vidéki tanulók számára jut-
tatásával igyekezett szolgálatának eleget tenni. 
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36-38. Intenziven vett részt minden nemzetvédelmi munkában. A Női Ön-
kéntes Honvédelmi Munkaszolgálattal, Bijtársi Szolgálattal, Gyermek-
védő Ligával, Egyesült Női Táborra) és az Oncsával szoros együttműkö-
dést fejt ki. A Prot. Árvaházban egy árva és egy hadiárva neveltetési 
költségeit vállalta. 

Dolgozó- és Tanonc-Leányotthonában 35 leány van, akik diakonisz-
sza vezetésével meleg otthont kapnak itt. Ennek az otthonnak a beren-
dezését ez évben is gyarapította. A z Otthont a főváros is figyelemre 
méltatja. Látogatókat küldött ki, és több ízben segélyben részesítette. 

Evang. főiskolás leányotthon megnyitását vette tervbe. 
Tudomásul szolgál. 

37. (W.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a presbitérium előter-
jesztése alapján az Evangélikus Nőegyesületek Országos Szövetségének' 
kérelmét, mely szerint 1942. évi közgyűlése főiskolai hallgatók céljait szol-
gáló leányotthon, továbbá a vidékről Buda]restre érkező evangélikus nők-
nek szállást biztosító otthon, végül pedig háztartási alkalmazottakat ne-
velő iskola létesítését látja szükségesnek. Az otthonok létesítésével kap-
csolatos költségek előteremtéséről úgy kívánna gondoskodni, hogy no-
vember 10-ét, Dr. Luther Márton születése napjának évfordulóját, az 
egyházegyetem nyilvánítsa evangélikus napnak, melyen minden evangé-
likus családfő 1 P-t, minden evangélikus családtag 20 fillért, minden 
evangélikus gyermek 10 fillért fizessen évenként a fenti intézmények 
megteremtésére és fenntartására s ugyanazon a napon minden egyház-
község vallásos gstet legyen köteles rendezni, melynek jövedelme ugyan 
ezt a célt szolgálná. 

Az egyetemes közgyűlés megértő örömmel értésül az ENOSZ 
terveiről, melyekkel evangélikus nőket támogató intézményeket 
óhajt létesíteni. A fedezet előteremtését célzó indítvány kivitelét 
azonban nem tartja megvalósíthatónak egyrészt azért, mert az ada-
kozást nem lehet kötelezővé tenni, másrészt pedig azért, mert az 
egyházegyetem a november 10-liez legközelebb eső vasárnap of-
fertóriumát az Országos Luther-Szövetség támogatására rendelte. 
Az ENOSZ törekedjék nemes céltűzései megvalósításához a szerve-
zetéljen összefogott gyülekezeti helyi nőegyesületek támogatását 
megnyerni. , , 

38. (K.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy D. Kovács Sán-
dor püspök özvegye 1943. évi március hó 25-én kelt beadványában né-
hai D. Kovács Sándor püspök könyvtárát az egyházegyetem részére 
ajándékképpen felajánlotta. 

Az egyetemes. presbitérium a könyvtárt elfogadta, az egyetemes fel-
ügyelő az elfogadó nyilatkozatot kiadta és a könyvtárt az egyházegye-
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tem elidegeníthetetlen tulajdonaképpen átvette azzal a kötelezéssel-hogy 38-3GL 
az, mint D. Kovács Sándor püspök könyvtára, megfelelő szövegű jel-
zéssel ellátott szekrényekben e g y s é g e s gyűjteményként kezelendő, to-
vábbá, hogy az esetben, ha az egyházegyetem a Luther-Könyvtár és 
Múzeumot átvenné, D. Kovács Sándor könyvtára annak keretében lesz 
ugyanilyen módon elhelyezendő. 

Az egyetemes felügyelő arra nézve is kjö'elezettséget vállalt, hogy 
ha a Luther-Könyvtár és Múzeum esetleg az egyházegyetem könyvtá-
rába való beolvadása e-etén később abból bármi okból kiválnék, »D. Ko-
Kovác-s Sándor püspök könyvtárai attól különválasztva, az egyház-
egyetem tulajdona marad és annak könyvtárában fog továbbra is ke-
zeltetni. 

A könyvtár azon műveit, amelyek az egyházegyetem könyvtárá-
ban már megvannak, az egyetemes felügyelő az özvegy kívánságára az 
özvegy rendelkezésére bocsátotta. 

Az egyetemes közgyűlés I). Kovács Sándorné püspöközvegy 
felajánlását hálás köszönettel fogadja, néhai D. Kovács Sándor em-
lékét ebben a keretben is kegyelettel megörökíti és az egyetemes fel-
ügyelő, valamint az egyetemes presbitérium ebben a vonatkozásban 
vett intézkedését jóváhagyja. i 

39. (K.) Az egyetemes presbitérium bemutatja a Luther-Otthon 
194*2—43. tanévi működéséről szóló, következő jelentést. 

A földet behálózó harctereken öt esztendeje dúl a háború. Közben 
folynak a háború utáni világ kiépítésének előkészületei. A Luther-Ott-
hon is ebben a szolgálatban állott az 1942—43. tanévben. Ifjúsága tu-
datában volt annak, hogy a jövő egész embereket követel, s ez meglát-
szott a magatartásán. 

A Luther-Otthon falai között komoly tanulás folyt. Könnyű fajsú-
lyú ifjak ifjúságunk soraiban nem voltak. A túlnyomó többség kifogás-
talanul fegyelmezett magatartást tanúsított. A háborús korlátozásokat 
megértéssel és a nemzet egyetemének sorsában való osztozás készsé-
gével fogadta. A hitélet tekintetében is jó úton vagyunk. A második fél-
évtől Dezséry László egyetemi lelkész bevonásával bevezetett bibliá-

ig óráknak volt vonzóereje. Az ifjúság dicséretes magatartásának elismeré-
seképpen hat ifjú egyenként száz pengős ösztöndíjban részesült, mégpe-
dig: Roliály Mihály, Barna Imre, Kisfaludy Sándor, Vidovszky István, 
Reischer Ferenc és Sass Lóránt. 

Az ismeretek gyarapítását célzó előadások sorából kiemelendő Sari-
saalo Aapeli finn egyetemi tanár, Zongor Enclre lelkész és Jongen Antal 
a Protestáns Világszövetség főtitkárának előadása, A társas-szórakozá-
sok számát a háború csökkentette. De megtartottuk evangélikus úrileá-
nyok bevonásával a szokásos ismerkedési teát és a Mikulás-estet. 
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-38-39. egészségi állapotok nem adtak okot különösebb panaszra. A házi-
orvosi teendőket a régi önzetlenséggel dr. Zsigmondy Zoltán főorvos 
láttáiéi. 

A Luther-Otthon az egész tanévben tele volt. Az állandó létszám 51. 
Ennek keretében a két félévben összesen 57 ifjú volt tagja az intézet-
nek, kivétel nélkül evangélikusok. 

A Luther-Otthon életében az 1942/43. tanévben, melynek ünnepé-
lyes megnyitása 1942 szeptember 26-án, ünnepélyes bezárása pedig 
1943 június 6-án ment végbe, két jövőre kiható jelentőségű esemény 
következett be. 

Az egyik az, hogy az 1942. évj egye'emes közgyű'és megállapította 
és életbe'éptette a Lu her-Otthon új szervezeti szabályzatát, amelynek 
alapján viszont a nagybizottság megállapította és életbeléptette a felvé-
tel, kilépés, ellátási szolgáltatások, kedvezmények, házirend és fegyelmi 
rendről szóló szabályzatot. Az intézet jogtanácsosa dr. Borostyánkőy 
László lett. 

A másik nagyjelentőségű esemény az, hogy az egyházegyetem a 
Magyar Nemzeti Bank 20.000 P-s adománya és a szemináriumi alap-
ból rendelkezésre bocsátott 20.000 P összeg igénybevételével a Luther-
Otfhon részére Káván 7 kat. hold és 800 négyszögöl területű 
földbirtokot vásárolt, ezzel megvetve alapját a Luther-Otthon jövőbeli 
önálló gazdálkodásának. 

A nagybizottság két, a kisbizottság pedig. négy izben ülésezett. 
A gazdasági helyzet súlyos volt. Az igazgató kezdeményezésére, ve-

zetése mellett, küldöttség járult a közellátásügyi miniszter elé, a diák-
otthonok és menzák ellátásügyének rendezését kérve. 

A háborús viszonyok velejárója a személyzeti válság is, amely a 
tanévben valósággal ijesztő mérveket öltött. 

Az igazgató buzgó segítőtársa volt Laki Tibor prefektus és Somo-
gyi Judit diakonissza-testvér. 

Az 1942. évi tartásdíjat 50 pengővel felemeltük. A nagyobbmérvű 
emelést a segélyek tették elkerülhetővé: a belügyminiszter 1000 pen-
gő, a vallás- és közoktatásügyi m'niszter 2.500, s a Takarékpénztá-
rak és Bankok Egyesületének 200 pengő segélye. A jövő tanévben to-
vábbi eme1 és folytán a legkisebb tartásdíj évi 1600, a legnagyobb .pedig 
1800 pengő, a felvételidíj 5, a könyvtár-hírlapdíj pedig 15 pengő. A gaz-
dálkodó szülőket felkértük természetbeni szolgáltatásokra. 

A tanév számadási- eredménye 118.412-78 P bevétellel szemben 
117.681.36 P kiadás, tehát 731.42 P maradvány. Az alapok állása: elő-
legalap 4.000.—, ösztöndíjalap 379.70, zongoraalap 265.51 P. 

A súlyos, háborús viszonyok között erkölcsi és anyagi vonatkozás-
ban egyaránt jó eredménnyel zárt tanév után a Luther-Otthon Isten 
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.segítségével továbbra is áldással igyekszik szolgálni kitűzött célját, hogy 39-40. 
Jiívő, hazafias embereket neveljen az egyháznak és a hazának. 

Benni atja egyben az egyetemes presbitérium a Luther-Otthon 1943 
—44. tanévi költségvetését is, amelyl20.700 P bevétellel szemben ugyan-
annyi kiadást tüntet fel. A költségvetés az 1943. évi december hó 1-től fo-
ganatosított újabb tartásdíjemelés figyelembevételével készült. Erről 
majd a folyó tanévi jelentés jövőre számol be az egyetemes közgyűlésnek. 

A presbitérium jóváhagyólag _ tudomásul vette az illetékes bizott-
ságok által az igazgató javadalma ügyében tett intézkedéseket. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul 
: veszi, a költségvetést jóváhagyja és a számadással kapcsolatban a 

1 felment vényt a szokásos fenntartással megadja. 
Egyben dr. Zsigmondy holtán egészségügyi főtanácsossal szem-

ben, aki a Luther-Otthon háziorvosi teendőit a régi önzetlenséggel 
látta el, köszönetét nyilvánítja. 

40. (M.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 8500/1943. sz. rendeltével közzétette az egye-
temi és főiskolai ifjúsági egyesületek működési szabályzatát és azt 65.700/ 
1943. számú átiratával az ezzel kapcsolatosain! SEÜkséigef? intézkedések 
megtétele céljából az egyetemes felügyelőnek megküldötte. 

Az Egyetemi Luther-Szövetségek alapszabályaikat az említett mű-
ködési szabályzat alapján át-, illetőleg újjádolgozták, és az egyetemes 
egyházhoz jóváhagyás és a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez való 
felterjesztés céljából bemutatták. 

Jóváhagyás végett beérkeztek: 
1. a Budapesti Egyetemi Luther-Szövetség alapszabályai, 
2. a Szegedi 

% 3. a Soproni 
4. a Debreceni „ „ „ „ f 
5. a Pécsi 
6. a Miskolci Jogakadémiai „ „ „ 
7. az Evangélikus Hittudományi Kar Hallgatóinak Ifjúsági Köre 

alapszabályai. 
Nem érkeztek meg a Kolozsvári "Egyetemi Luther-Szövetség alap-

szabályai. 
Az egyetemes presbitérium javaslatára az egyetemes közgyűlés 

a budapesti, szegedi, soproni, debreceni, pécsi, miskolci egyetemi, 
illetőleg jogakadémiai Luther-Szövetségek beterjesztett alapszabá-
lyait az alábbi változtatásokkal fogadja el: 

A 3. §.-ban a j.) pont utolsó szava »munkaeszközeit« törlendő 
és a k.) pont végére teendő. 
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40-41. A 8. §.-.ban a hatodik sorban (az a.) pontban) a mondat lefe-
jezendő, tehát a )>befejezni« szó után pont teendő. Az utána követ-
kező mondat ekként szól: »A szövetség' rendes tagja lehet huszonhat 
éves koráig olyan egyetemet vagy főiskolát elvégzett személy is, 
aki hallgató korában a szövetség rendes tagja volt.« ,< 

A 8. §. a.) pontjához külön bekezdésként hozzáfűzendő: »A Szö-
vetség rendes tagja lehet még korhatárra való tekintet nélkül az is, 

i aki a végbizonyítvány kiállítása után, mint az egyetemi illetőleg a 
főiskolai tudományos tansegédszemélyzet tagja, az egyetem, illető-
leg a főiskola fegyelmi hatósága alatt áll.« 

A 8. §. d.) pontjában az első mondatban előforduló »szenior« szó 
után zárójelbe beiktatandó a »(pártfogó)« szó. 

A 9. §. e.) pontja ekként módosul : »Ki z á r a t ó az a tag, aki 
egyház- vagy nemzetellenes magatartást tanúsít; kizár/míó az a tag, 
aki a szövetséget munkájában akadályozza, vagy annak hitelét ront-
ja, A tagok törlése ós kizárása felett a választmány dönt. 

A 12. §. d.) pontjának második mondata így módosul: »sürgős 
esetekben, elvi kérdésekben az elnök és a hatáskörileg illetékes 
tisztség-viselők, anyagi kérdésekben az elnök és a pénztáros dönte-
nek, de döntéseikért felelősek, és a választmány utólagos hozzájáru-
lását kell kikérniök.« 

Az Evangélikus Hittudományi Kar Hallgatóinak Ifjúsági Köre 
Alapszabályait változatlanul elfogadja. 

A Debreceni Egyetemi és Főiskolai Luther-Szövetség alapszabá-
lyainál a következő változtatással: 

Az 5. §. a.) pontjának első pár szava »Önálló jogi személy, az 
országos« törlendők. 

A 13. §.-nál az a.) ponthoz illesztett beszúrás egészében törlendő. 
A Kolozsvári Egyetemi Luther-Szövetség később beterjesztendő! 

alapszabályainak felülvizsgálását és jóváhagyólag a vallás- és közok'-» 
tatásügyi miniszterhez való felterjesztését az egyetemes közgyűlés 
az elnökségre bízza, ha azok a most elfogadott alapszabályokkal lé-> 
nyegében megegyeznek. í | 

41. (K.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a miskolci jogakadé-
mia működéséről szóló jelentést. 

A miskolci jogakadémia kebelében az 1942—43. tanévben öt nyil-
vános rendes, két címzetes nyilvános rendes, egy magántanár, öt meg-
bízott előadó tanár és két lektor működött. 

A jogakadémia teljes négy évíolyamú működését az 1943—44. tan-
évre a 9.250/1943. sz. VKM. rendeiet biztosítja, amely az egyetemes 
egyház és a tiszai egyházkerület elnöksége a miniszterrel folytatott is-
mételt tárgyalásának eredménye. 
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A jogakadémia az 1942—43. tanévben a iogakadémia hallgatóinak' 41-42. 
áldozatkészségéből az eperjesi kollégium és a miskolci jogakadémia egy-
kori előadó tanára születésének centenáriuma alkalmából szép és benső-
séges ünnepség keretében szobrot állított Csengey Gusztávnak. 

A jogakadémia halottai: dr. Ereky István pécsi egyetemi tanár, a a 
eperjesi kollégiumi jogakadémiának 1904-től 1914-ig volt tanára, dr. 
Henszelmann Aladár címzetes nyilvános rendes tanár és dr. Bartus De-
zső jogakadémiai ügyész, megbízott előadó tanár. — Az ifjúság köré-
ből hősi halált haltak: Kiss László, Lénáit László, korábbi hallgatók 
közül clr. Bogdánfy Dezső, clr. Woynarovich István. Elhunytak beteg-
ségben: Lehoczky Béla, az Ifj. Luther- Szövetség elnöke, Bódvai Miklós 
és Zelenka István joghallgatók. í I. ; 

A tanév folyamán dr. Hacker Ervin nyilvános rendes tanár 46 sze-
meszteren át kifejtett értékes jogakadémiai tanári munkásság után a deb-
receni egyetem nyilvános rendes tanárává neveztetvén ki, a jogakadémia' 
kötelékéből kivált. ; , 

A jogakadémiai igazgató-választmány két ülést tartott. Előléptette 
dr. Haendel Vilmos és clr. Zelenka István jogtanárokat az V. fizetési 
osztály 2. fokozatába, dr. Kovács Tibor jogakadémiai titkárt a VIII. fi-
zetési pisztály 3. fokozatába. 

Az első félévben I. félévre felvehető joghallgatók végleges létszá-
ma 120, a II. félévben 135 volt. A joghallgatók száma az I. félévben 456 
(tavaly 373) volt, ebből evangélikus 56 (tavaly 44), református 133 (ta* 
valy 110), protestáns összesen 189 fő. A II. félévben a létszám 428 
(tavaly 349), ebből evangélikus 55 (tavaly 37), református 136 (tavaly 
107), protestáns összesen 191. Izraelita aíz I. és II. félévben 17. 

A tanári kar tudományos, irodalmi, társadalmi és közegyházi műkö-
dése ebben az évben is figyelemreméltó volt. Az ifjúság egyeteme oda-
adóan és szép eredménnyel működött az egyházjogi szemináriumban. > 

Előadói tanári megbízást kaptak: clr. Bartus Dezső, clr. D.'enes Ist-
ván és clr. Koppányi Dénes. 

A. közjóléti intézmények keretében menza működött ez évben is. 
Hót alapítványi, illetve jutalomdíjarap került kiosztásra 23 hallgató kö-
zött, A segélyezések összege 13.774.74 P. Az ifjúság négy egyesületben 
fejtett ki tevékenységet, közöttük az Ifj. Luther-Szövetségben. 

Tudomásul szolgál, ' 

42. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bizott-
ságéval egybehangzó, a bányai és a dunántúli egyházkerület felterjeszté-
sén alapuló javaslatára 

az egyetemes közgyűlés felkéri az elnökséget, tegyen lépéseket á 
vallás- és közoktatásügyi miniszternél az önálló hitoktatók fizetés-

5 



.66 

42-47. rendezése érdekében oly értelemben, hogy fizetésük a velük azo-
nos szolgálati idővel rendelkező középiskolai tanárok fizetésével 
legyen egyenlő. 
43. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-

zottságéval egybehangzó, a dunánt úli egyházkerület felterjesztésén ala-
puló javaslatára 

v az egyetemes közgyűlés felkéri az elnökséget, tegyen lépeseket a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternél a hitoktatók fuvardíjának a 
mai viszonyokhoz mért felemelése és a kérdés intézményes rende-
zése, illetőleg a hitoktatói tiszteletdíj megfelelő felemelése tárgyá-
ban. 

44. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottságéval egybehangzó jelentése szerint az egyházegyetem kiadásában 
a következő vallástani tankönyvek jelentek meg: Kemény Lajos: Bib-
liai történetek, a népiskolák I.—II oszt. számára, Kemény Lajos: Bibliai 
történetek, a népiskolák III.—IV. osí t. számára, D. Kapi Béla: Egyetemes 
Magyar Protestáns Egyháztörténet, a népiskolák VI. oszt. számára, Mó-
rocz Sándor: Az Egyház Története, polgári és közéipisk. III. oszt. számá-
ra, Sólyom—Wiczián: Az Egyház Története, középisk. V. oszt. számára, 
Sólyom—Wiczián: Az Egyház Története, középisk. VI. oarzt. számára, 
Groó Gyula: A Szentírás, középisk. VII. oszt. számára. 

A többi már megírt, megbírált, sőt részben ki is szedett vallástani 
tankönyv megjelenését a papírhiány késlelteti. 

Ezzel kapcsolatban tárgyalja az egyetemes közgyűlés a bányai egy-
házkerületnek a még hiányzó vallástani tankönyvek kiadását sürgető 
felterjesztését. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi" és felkéri 
az elnökséget a még meg nem jelent vallástani tankönyvek megjele-
li ésének s z orgalmazására. 

45. (K.) Az egyetemes presbitérium a konfirmációra vonatkozólag 
a következő jelentést terjeszti elő: a bányai egyházkerület-bein 3843, a du-
náninneniben >624, a dunántúliban 2840, a tiszaiban 794 gyermek konfir-
mált. 

Tudomásul szolgál. 

46. (K.) Az egyetemes presbitérium jelenti, hogy az egyetemes kon-
firmációi káté kiadásának kérdését nyilvántartja. 

Tudomásul szolgál. 

47. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottságéval egybehangzó, a dunáninneni egyházkerület felterjesztésén 
alapuló javaslatára 
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kimondja az egyetemes közgyűlés, hogy gondoskodik a német ta- 47-50, 
nítási nyelvű népiskolák felső tagozata számára megfejelő tankönyvek 
kiadásáról. 

48. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottság előterjesztésén alapuló javaslatára 

a vallástanítási haladási naplónak az 1940. évi közgyűlés által el-
rendelt kiadását az egyetemes közgyűlés a nyomasztó papírhiány mi-

' att arra az időre halasztja, amikor erre a oélra a szükséges papír-
' i mennyiség biztosítható lesz. 

49. (K.) A mult évi közgyűlés 8. jegyzőkönyvi pontjának 3. alpontjá-
val kapcsolatban la z egyetemes presbitérium bejelenti, hogy az elnökség 
az iskolai bizottságok szervezeti, hatásköri és ügyrendi szabályzatának 
kinyomatását és életbeléptetését az egyetemes ügyrendi szabályrende-
let folyamatban levő elkészülésééig függőben tartotta, tekintettel arra, 
hogy az egyetemes ügyrend az egyetemes bizottságok szervezetében, a 
taglétszám csökkentése kérdésében elvi jelentőségű rendelkezést tart kí-
vánatosnak. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést helyesléssel tudomásul 
veszi, s egyben kimondja, hogy jóllehet, az ügyrendi szabályrende-
let elkészítése elhalasztatott, az iskolai bizottságok szervezeti, ha-
tásköri és ügyrendi szabályzatát most már mégis életbelépteti, egy-
ben azonban annak 60. §.-a alapján az egyetemes tanügyi bizottság 
választott tagjainak számát 20-ról 10-re leszállítja (36. §.); az egye-
temes főiskolai bizottság választott tagjainak számát pedig 10 tag-
ban állapítja meg (43. §.) 

50. (K.) Az egyetemes presbitériumnak a szabályrendeletügyi bizott-
ságéval egybehangzó javaslata alapján 

hatálytalanítja az egye'emes közgyűlés a Magyarországi Evangé-
likus Egyházegyebem Közép- és Középfokú Iskoláinak Rendtartása 
C. fejezetének 98. §-át és e szakasz szövegét a következőképpen ál-
lapítja meg, hogy a továbbhaladás módozatai azonosak legyenek az 
Állami Kereskedelmi Középiskolák Rendtartásában megállapított in-
tézkedésekkel : 

»1. A tanári testület a tanuló továbbhaladása tekintetéhen. általá-
nos ítéletét meghozta azzal, hogy a tanuló egyes tantárgyakban el-
ért, valamint általános tanulmányi eredményét, továbbá erkölcsi ma-
gaviseletét -és rendszeretetét elbírálta. 

2. Felsőbb osztályba léphet a tanuló, ha a z osztályt a továbbha-
ladásra nézve döntő minden rendes tárgyból legalább elégséges ered-
ménnyel végezte és a szakismeretek kiegészítése céljából megsza-
bott kereskedelmi üzemi gyakorlatokon sikeresen részt vett. 
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50. 3. A bizonyítvány keltétől számított két hónap elteltével ké-
relmére javítóvizsgálatot tehet, ha egy vagy két tárgyból nyert elég-
telen érdiemjegyet. 

4. Tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja; 
a) ha tanulmányi eredménye kettőnél több tárgyból elégtelen; 
b) ha javító vizsgálaton nem felelt meg; \ 
c) ha a szakismeretek kiegészítése céljából megszabott kereske-

delmi üzemi gyakorlatokat nem végezte el; 
d) ha az osztályvizsgálatokról igazolatlanul elmaradt és az osz-

tályozó értekezlet határozata szerint akár egy tantárgyból is elégte-
len érdemjegyet nyert volna; 

e) ha az I—III. osztályból a II. félévi ellenőrző értekezlet, a 
IV. osztályból pedig április hó l-e után elfogadható okból kimaradt 
és .az osztályból a következő iskolai év elején sikeres pótvizsgálatot 

nem tett; 
f) ha elfogadható ok nélkül és nyilván azért maradt ki az I—~ 

III. osztályokból a II. félévi ellenőrző értekezlet, a IV. osztályból 
pedig április l-e után, mert a továbbhaladásra nézve megállapított 
követelményeknek nem felelt volna meg; 

5. Díjtalan pótvizsgálatot tehet: 
a) ha az évvégi osztályvizsgálatokról igazoltan azért maradt el, 

mert már megelőzőleg is önhibáján kívül (orvostól igazolt beteg-
sége miatt) a szorgalmi idő jelentékeny részét elmulasztotta s így 
nem volt osztályozható; 

b) ha az osztály vizsgálatokról igazolatlanul maradt el, de osz-
tályozás esetén nem lett volna elégteljen érdemjegye; 

6. Kereskedelmi középiskolai tanulmányokat többé nem foly-
tathat : 

a) ha mint ismétlőnek tanulmányi eredménye kettőnél több 
tárgyból elégtelen: 

b) ha mint ismétlő, javítóvizsgálatra utasíttatott és ezen nem fe-
lelt meg; 

c) ha mint ismétlő, elfogadható ok nélkül és nyilván azért ma-
radt ki a II. félévi ellenőrző értekezlet után, mert a továbbhala-
dásra nézve megállapított követelményeknek nem felelt volna meg. 

7. Érettségi vizsgálatot tehet, ha a IV. osztályt sikerrel végezte. 
8. Az osztályvizsgálatokról igazoltan elmaradt, de az osztályozó 

értekezleten osztályozott tanuló minősítése tekintetében ugyanazok 
az elvek irányadók, mint az osztályvizsgálatokon résztvett tanuló 
esetében. 

9. A megállapított általános ítéletnek az anyakönyvbe és a ta-
nulmányi értesítő megfelelő rovatába történő bejegyzéseire a 6. sz. 
záradék szövegét kell használni. 
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Kimondja az egyetemes közgyűlés, hogy más jellegű gyakorlati 50-55. 
: középiskolákra nézve az alapításkor a továbbhaladás módozatait 

úgy kell megállapítani, hogy megfeleljenek a hasonló jellegű állami 
iskoláknál fennálló rendelkezéseknek. 

51. (K.) Az egyetemes presbitériumnak a tanügyi bizottság jelenté-
sén alapuló előterjesztésére 

tudomásul veszi az egyetemes közgyűlés, hogy az Evangélikus 
Iskolák Tantervi Utasításait a kijelölt előadók elkészítették s terveze-
teik egyeztetés és átdolgozás végett az iskolafajonként szervezett 
három bizottság elé kerültek. Az Utasítások alaptanulmánya már 

• nyomtatásban is megjelent, 

52. (K.) Az egyetemes presbitériumnak a tanügyi bizottságéval egy-
behangzó javaslatára 

az egyetemes közgyűlés az Országos Evangélikus Tanulmányi Alap 
szabályzat-tervezetét az egyetemes felügyelőnek a díjak kezelésére 
vonatkozó s már életbeléptetett módosításával, valamint a tanulók 
maga,viseleti és előmeneteli osztályzatára vonatkozó két módosítás-
sal elfogadva, a szabályzatot máilapítja és kihirdetésképpen va-
ló kinyomatását elrendelve, azonnali hatállyal életbelépteti. 

53. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bizott-
ság előterjesztésén alapuló" javaslatára 

elrendeli az egyetemes közgyűlés, hogy azokban a gimnáziu-
mokban, amelyekbe tehetséges szegény tanulók az Országos Tanul-
mányi Alap költségére beutalást nyertek, róluk az 1942—43. tanévre 
visszamenőleg törzskönyvet vezessenek. 

54. Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bizottság 
•előterjesztésén aIapuiö javaslatára 

utasítja az egyetemes közgyűlés a falusi népiskolák tanítóit, hogy 
a legnagyobb lelkiismeretességgel karolják fel a falusi tehetségmen-
tés ügyét s fordítsanak nagyobb gondot rá, mint eddig. Kísérjék 
figyelemmel tehetséges szegény tanítványaik erkölcsi és szellemi 
fejlődését, s akiket tehetségük és szüleik szegénysége alapján mél-
tónak tartanak az Országos Evangélikus Tanulmányi Alap költsé-
gén való iskolázásra, a minisztérium által megállapított határidőre 
jelentsék be verseny vizsgálatra az illetékes tanügyi hatóságnak. 

55. (K.) Az egyetemes presbitériumnak a;z egyetemes tanügyi bi-
zottság előterjesztésén alapuló javaslatára 

elrendeli az egyetemes közgyűlés, hogy közép-és középfokú isko-
J í Iáinkban a tanulók tanári jóléti célokra és az evangélikus tanügyi 
j -sajtó javára az 1943—44. tanévtől kezdve az eddigi 2 P helyett 
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5 5 ^ 8 . 4 P-t fizessenek, s ebből az összegből 3.20 P a tanárok nevelési alap-
ja, —.80 P pedig a Protestáns Tanügyi Szemle céljaira szolgáljon. 

56. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottságéval egybehangzó, a dunántúli egyházkerület felterjesztésén ala-
puló javaslatára 

felkéri az egyetemes közgyűlés az elnökséget, tegyen lépéseket a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternél avégből, hogy a jelentkező 
evangélikus vallású folyamodók közül rendszeresen több nyerjen fel-

1 vételt a polgári iskolai tanárképző főiskolára és a tanítóképző-intézeti 
tanárjelöltek Apponyi-Kollégiumába, hogy így az evangélikus pol-

; gári iskolák és tanítóképző-intézetek tanári utánpótlása biztosítható 
í legyen. ' ' 

57. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottságéval egybehangzó, a dunántúli egyházkerület felterjesztésén ala-
puló javaslatára s hivatkozva a mult évi egyetemes közgyűlés határoza-
tára (47. jegyzőkönyvi pont), í. { ; i 1 : . > 1 

felkéri az egyetemes közgyűlés az elnökséget, hogy a tanári után-
pótlás biztosítása végett készíttesse, el a tanárjelöltek viszont szol-? 
gálati ösztöndíja adományozásának tervét. 

58. (K.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a következő összefog-
laló jelentést a közép- és középfokú iskolák 1942—43. tanévi működé-
séről. ! ( 1 

A negyedik háborús év hatása azjelmut tanévben mir nagyon érez-
hető volt iskoláink működéséin. Majdnem minden iskolának volt néhány 
tanára, aki rövidebb-hosszabb ideig katonai szolgálatot teljesített a tan-
év folyamán, közülük többen kint a harctéren. Legtöbben a soproni gimná-
zium tanárai közül katonáskodtak (7), összesen pedig 50 tanárunk tett 
eleget a mult tanévben honvédelmi kötelességének. Az evkönyvek meg-
emlékeznek a liősi halált halt öregdiákokról is; a tanév végéig 19 hősi 
halott volt tanulójukat tartották nyilván iskoláink. 

Az oktatás munkáját általában zökkenők hátráltatták. A katonai 
szolgálatot teljesítő tanárok helyettesítése, a fűtési szünettel megtoldott! 
karácsonyi vakáció, a tanévnek váratlanul elrendelt korábbi befejezése,, 
a tanítási óráknak a köteles mindennapi félórás testnevelés következtében 
45, sőt 40 percre csökkentése nem lehetett javára a tanulmányi ered-
ménynek. A katonai szolgálatra bevonult tanárok helyettesítésére 10 in-
tézet nyugalmazott tanárokat alkalmazott, s a tanév folyamán 21 nyu-
galmazott tanárunk tért vissza rövidebb-hosszabb időre a katedrára. A 
nyomasztó tanárhiány ma már sok iskolánkban érezhető. Van intézet, -
ahol pályázó hiányában nem tudták betölteni a megüresedett tanári ál-
lást, az internátusok nevelőtanári állására pedig nem is akad jelentkező, 
A nyíregyházi, a szarvasi és az orosházi fiúgiiimáziumok a hiányzó férfi-
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tanárok pótlására tanárnőket alkalmaztak, s így fiúgimnáziumainkban 58. 
6 tanárnő is működött a múlt tanévben. Természetesen ez csak ideiglenes 
megoldás lehet. A hiányzó tanárok pótlása nagy óratöbbletet rótt a töb-
biekre, s nem egy iskolánkban a kötelező 18 helyett 25 —27 heti órában! 
tanított sok tanár, a nyíregyházi fiúgimnázium igazgatója pedig igaz-
gatói ügykörének ellátásán kívül heti 15 órában tanított. A két nyíregyházi 
iskola egész épületét igénybe vette a katonaság, az aszódi gimnáziumnak 
csak a tornatermét, a ,soproni gimnázium épületében pedig délutánon-
ként az állami gimnázium tanított. 

A háború nagy hatással van iskoláink nevelő és oktató munkájára. 
Mindegyik intézet igyekezett belekapcsolódni abba a szeretet-munkába, 
amely a harctéren küzdő honvédeink megajándékozásában, a szegény] 
honvédcsaládok támogatásában, a sebesült és beteg katonák kórházi lá-
togatásában, megvendégelésóben és szórakoztatásában nyilvánult. A bé-
késcsabai gimnázium ifjúsága egy hadiárva neveléséről gondoskodik.. 
Több iskola ünnepélyt, hangversenyt vagy színielőadást rendezett a 
Vöröskereszt javára, s az előadás jövedelme tekintélyes összeggel szol-
gába a jótékony célt. 

A háborús nehézségek nem csökkentik iskoláink vallásos és haza-
fias szellemű munkájának értékét. A vallásos nevelést szolgálják a több 
intézetben szokásos reggeli közös áhítatok, a vasárnapi istentiszteletek, 
az úrvacsoran való közös részvétel, a vallásos szellemű ifjúsági egyesü-
letek, a vallásos ünnepélyek, s a legtöbb iskolában megtartott csendes 
napok. Az intézetek többségében vasárnap mként külön iljúsági istent;sz-
teletet tartanak, a budapesti fiúgimnáziumban naponként vannak biblia-
órák, s ugyanott meghonosították a műsoros hittanórákat. A tanítás és 
nevelés hazafias szellemét, erősítik a hazafias ünnepélyek és az alkalmi 
megemlékezések. A szokásosakon kívül Tessedik Sámuel és Zrínyi Ilona 
emlékét elevenítették fel a mult tanévben az egyes iskolákban. 

A tanítás sikerének előmozdítására a két budapesti, á két nyíregy-
házi és az aszódi gimnázium, valamint az aszódi polgári leányiskola be-
mutató órákat tartott, a kőszegi leánygimnázium továbbfejlesztette szak-
terem rendszerét .s ezzel a didaktikai célt szolgáló berendezésével egyo^ 
dűl áll az országban. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 3 
gimnáziumunk vett részt: a két budapesti ós a békéscsabai. Tudvalevő, 
hogy ezidén új rendszert honosított meg a verseny rendezősége a mincsí? 
tésben, nem véve figyelembe az eddigi eredményeket ; a budapesti fiúgim-
názium 4 tanulójának versenyeredményével azonban az új rendben is 
megtartotta korábbi első helyét, a budapesti leánygimnázium pedig 2 tanu-
lója eredményével első helyre került a leánygimnáziumok közt, s a bé-
késcsabai gimnázium is elnyerte a harmadik helyet a versenyen szereplő 
tanulójával. Az iskolafenntartók közül a budapesti leánygimnáziumé 3 
tanárt részesített tanulmányi ösztöndíjban, a soproni gimnázium egy ta-
nárát pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszter részesítette a bécsi 
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58. Collegium Hungáriáim tagságával járó ösztöndíjban. Tanulmányi kirán-
dulásokat a báborús viszonyok miatt a legtöbb intézet csak az iskola 
székhelyén, vagy közeli környékére tudott rendezni, a budapesti fiúgim-
názium azonban módját ejtette, hogy elvigye tanulóinak egy-egy csoport-
ját az Erdélyi Havasokba, Miskolcra és Egerbe, a nyíregyházi leány-
gimnázium Debrecenbe és Ungvárra, az orosházi gimnázium Kolozsvárra, 
Nagyváradra, Újvidékre és Szabadkára, az aszódi leánynevelő intézet 
Kassára, Lillafüredre és Görömbölytapolcára. 

A háborús korlátozások közt is sikerült felépítenie a soproni gimná-
ziumnak Diákotthona új szárnyát, s ez lehetővé teszi, hogy a korábbi 50 
helyett most már 93 tanuló találjon helyet benne. Felépült a soproni ta-
nítóképző-intézet 120 személyes internátusa is; a központi fűtés beren-
dezése azonban az anyaghiány miatt egyelőre nem lehetséges, úgyhogy 
a f. tanévben nem lehet átadni rendeltetésének a szép, modern épüle-
tet. A. békéscsabai gimnázium internátusa fejlesztésére a fenntartó ható-
ság házat vett, s azt az internátus már használatba vette. Továbbfej-
lesztette internátusát a rozsnyói kereskedelmi középiskola is. Az orosházi 
gimnázium a jövő tanévre tervezi internátusa megnyitását, egyelőre 30 
személynek való felszerelést szerzett, 

Az iskolák fenntartás ara az állam és a fenntartó hatóság segélyén 
kívül többnyire csak a tandíjból befolyó jövedelem szolgál legtöbb inté-
zetünknél, a békéscsabai gimnázium azonban 8000 P évi támogatást kap 
a várostól. Legfiatalabb gimnáziumunk, a létéért és jogaiért szívós 
kitartással küzdő orosházi gimnázium egy nemeslelkű egyháztag, Kú-
nos József végrendeleti hagyományából értékes ingatlanokat örökölt. A 
rimaszombati gimnáziumban Gömör vármegye 2500 P-vel támogatta a 
falusi tehetségmentés ügyét. 

A szociális szellem ébrentartása és erősítése érdekében is eredmé-
nyes munkát fejtettek ki iskoláink, s igyekeznek ránevelni az ifjúságot 
a jótékonyság gyakorlására. Minden iskolában rendeztek gyűjtést hábo-
rús jótékony célok javára, a budapesti leánygimnázium azonkívül a 
Nyomorék Gyermekek Otthonának is juttatott 1653 P-t, továbbá gondos-
kodik két erdélyi magyar parasztlány nevelésének költségeiről. A nyír-
egyházi leánygimnázium egyik osztályának keresztgyermeke van, akiről 
gondoskodik, a budapesti fiúgimnázium VIII. osztályának tanulói az 
érettségi bankett megváltásából zászlót vettek egy erdélyi leventecsa-
patnak, a: budapesti leánygimnázium ugyanilyen címen 300 P-t adott 
a Prot. Árvaháznak, a nyíregyházi leánygimnázium pedig vásárt rende-
zett a Vöröskereszt javára. A közösségi szellem ápolásának szép pél-
dáját adta az aszódi gimnázium ifjúsága, amelynek ú. n. népművelő cso-
portja tanári vezetéssel kijárt a szomszédos falvakba s szórakoztató elő-
adásokat tartott a falusi nép számára. Hasonló munkát fejtett ki az oros-
házi gimnázium regős csoportja a környék falvaiban és tanyáin, ugyan-



-ennek az iskolának a tanárai pedig a KIE népfőiskolájában végeztek 
mint előadók önzetlen munkát. 

Iskoláink anyagi erejükhöz mérten igyekeztek tandíj- és internátusi, 
illetőleg táp intézeti kedvezményekkel, ösztöndíjakkal és segélyekkel tá-
mogatni az arra szoruló ifjúságot. A budapesti fiúgimnázium naponta 
ingyen tejet juttatott 31 tanítványának, a budapesti leánygimnázium a 
mult nyáron is megszervezte tanulói nyaralasat Fonyód- Bélatelepen. 160 
tanuló töltött gondtalan heteket a Balaton partján tanárok felügyelete 
alatr, köztük 25 tanuló ingyen. Az iskola nagy telket is vett ugyanott a 
megépítendő üdülő céljára, ösztöndíjakkal és segélyekkel aránylag a 
legnagyobb mértékben a soproni gimnázium támogatta érdemes tanít-
ványait; nagy összeget fordított erre a célra a budapesti fiúgimnázium 
is. Hathatósan közreműködnek egyes iskolákban az Öregdiákok Szövet-
ségei. is la, szegény tanulók segélyezésében. Különösen szép működést fej-
tett ki a két budapesti és a soproni gimnázium Diákszövetsége, valamint 
az Orosházi Gimnázium Barátainak Egyesülete. Legutóbb megalakult a 
nyíregyházi leánygimnázium volt növendékeinek szövetsége, a kőszegié 
peclig most van alakulóban. 

A leventeképzést a tavaly életbelépett intézkedés szerint az elmúlt 
tanévben öt iskolában a tanári kar vette kezébe, s ezek csapataiban az 
iskolai leventeparancsnok és helyettese a tanári kar tagjai közül került ki. 

A tehetséges szegény falusi fiúk nevelése sikeresen folyt azokban a 
gimnáziumokban, amelyekbe a versenyvizsgálat eredménye alapján be-
utalta őket a vallás- és közoktatásügyi miniszter. Mivel az Országos Já-
rulék-alapból számukra kiutalt összeg nem fedezte a kiadásokat, a kü-
lönbözeteket az egyes iskolák maguk teremtették elő. 

A tanulók létszáma általában emelkedést mutat; csökkenés csak a 
budapesti leánygimnáziumban van. Tekintélyes a gyarapodás a nyíregy-
házi leánygimnáziumban (268-ról 30l-re), mind a három líceumban és 
tanítóképzőben, mind a két rozsnyói iskolában, az orosházi gimnázium-
ban (254-ről 297-re) és az aszódi leánynevelő intézetben (169-ről 223-
ra). Örvendetes, hogy éppen legfiatalabb iskoláink ily szépen benépe-
sülnek; ez legjobb bizonyítéka létjogosultságuknak. A rozsnyói keres-
kedelmi középiskola a mult tanév végén már megtartotta első érettségi 
vizsgálatát, az orosházi gimnázium négy felső osztálya azonban méer 
mindig csak mint >>gimnáziumi tanfolyam« működött. A rimaszombati 
gimnáziumnak szerzett jog alapján még mindig van 33 leány nyilvá-
nos tanulója. 

Felekezeti szempontból nem mondható ugyan kedvezőnek a hely-
zet több középiskolánkban, de hogy más vallásúak is nagy számban ke-
resik fel iskoláinkat ínég ott is, ahol több középiskola közt választhat-
nak, abból kedvező következtetést vonhatunk le iskoláink színvonalára. 
Kisebbségben vannak az evangélikus tanulók a két rozsnyói iskolában, 
az aszódi, bonyhádi, rimaszombati és a nyíregyházi fiúgimnáziumban, 
-a miskolci líceumban és tanítóképzőben és az aszódi leánynevelő in-
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58-59. tézetben, de részben ezekben is emelkedést mutat arányszámuk. Nagy 
mértékben emelkedett számuk a rozsnyói kereskedelmi középiskolában 
(67-ről 92-re) és a szarvasi tanítónőképzőben (56-ról 84-re), de legna-
gyobb s egyenest feltűnő az evangélikus tanulók számának növekedése a 
nyíregyházi leánygimnáziumban; itt 10 év alatt több, mint kétszeresére 
nőtt az arányszámuk. Kétségtelen, hogy! ebben nagv része van az iskola) 
céltudatos vezetésének. Csökkent az evangélikus tanulók száma Aszó-
don (132-ről 121-re), Bonyhádon (136-ról 109-re), Rimaszombatban (57-
ről 52-re) és a rozsnyói polgári iskolában (12,1-ről 109-re). Legjobb az 
evangélikus tanulók arányszáma most is a soproni gimnáziumban (83°/o) 
és a budapesti fiúgimnáziumban (65<Vo), legrosszabb Rimaszombatban 
(16<Vo), a miskolci tanítóképzőben (28o/0) és a rozsnyói polgári iskolá-
ban (28o/0). 

Közép- és középfokú iskoláinkba a mult tanévben 4073 fiú és 1898 
leány, összesen tehát 5971 tanuló járt, 395-tel több, mint tavaly (6.60/0). 
Német anyanyelvűnek vallotta magát a soproni gimnáziumban a tami-
lok 10, a soproni tanítóképzőben 12 és a- bonyhádi gimnáziumban 12 
0/0-a. A többi iskolában a nem magyar anyanyelvűek száma nem szá-
mottevő. Érettségi vizsgálatot 418, tanítói képesítőt 83 tanult) tett. A 
nevelés ügyét a budapesti leánygimnáziumon és az orosházi gimnázi-
umon k ívül ma már minden .középiskolánkban internátus is szolgálja, s 
ez utóbbi iskolánk is megtette már a kezdeményező lépéseket, hogy a jövő 
tanévben megnyithassa internátusát. Hogy a két nyíregyházi internátus-
ban olyan kevés az evangélikus tanuló (a fiúgimnáziumban 47-ből 15, a 
leánygimnáziumban 37-ből 6), annak az a magyarázata, hogy az egész me-
gyében, sőt a szomszéd megyékben is Nyíregyházán kívül alig van evan-
gélikus lakosság. A két soproni iskolának, a bonyhádi és a szarvasi gim-
náziumnak alumneuma is van, ahol a vidéki tanulók élelmezésben ré-
szesülhetnek. A szülők szegénységével magyarázható, hogy egyre több 
tanuló jár be vidékről vonaton, kerékpáron, sőt gyalog is az iskolába. 
Feltűnő nagy a bejárók száma az aszódi (39o/o) és a szarvasi gimnázi-
umban (29o/0), a miskolci tanítóképzőben (32<>/o) és a rozsnyói keres-
kedelmi középiskolában (330/0). 

Végigtekintve közép- és középfokú iskoláink múlt tanévi működé-
sén, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy az a háborús viszonyok közt is 
fejlődést mutat. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

59. (K.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbité-
rium jelentése alapján az Országos Evangélikus Tanáreg\ esii'et fonyód-
bélatelepi telekvételi ügyét. ' 1 

Az egyetemes közgyűlés a Tanáregyesület telekvételi ügyletét*. 
mint amely az egyesületre előnyös, jóváhagyja. 



60. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bizott-
ság jelentésén alapuló előterjesztésére 

• tudomásul veszt az egyetemes közgyűlés, hogy az Országos 
Evangélikus Tanáregyesület i letékes bizottsága az 1943—44. tan-
évre az Evangélikus Tanárok Neveltetési Alapjából egyetemi, illetőleg 
főiskolai tanulmányokat folytató tanárgyermekeknek 6400 P segélyt 
adományozott. 

61. ÍB.l ,Az egyetemes presbitérium bemutatja a dunántúli egyház-
kerület püspökének az egyetemes felügyelőhöz intézett bejelentését, mely-
ben közli, hogy néhai ihászi Iliász Lajos végrendeletében úgy intézkedett, 
hogy a dunántúli egyházkerület részére hagyott lőrintei földbirtoka tisz-
ta jövedelmének 10o/o-a az egyetemes egyház pénztárába szállítandó, 
s az felerészben magyar érzelmű, a magyarosítás terén érdemeket szer-
zett, nemzetiségi vidéken lakó evangélikus tanítók jutalmazására fordí-
tandó, kiket az illetékes egyházkerület, az állami tanfelügyelő és az ille-
tékes közigazgatási tisztviselő ajánlanak; felerészben pedig olyían nö-
vendékeknek osztandó ki, akik a magyar nyelvtanban és történetemben 
a legnagyobb haladást tették, és akik reményt nyújtanak arra, hogy <jó ha-
zafiakká válnak és a magyar állam kiépítési eszméjének nem ellenségei. 
A végrendelet szerint a kiosztás az egyetemes közgyűlés hatáskörébe tar-

. tozik. 
i 

A dunántúli egyházkerület a mult évben első ízben 3000 P-t bocsá-
tott rendelkezésre. Minthogy az erre vonatkozó értesítés a mult évi egye-
temes közgyűlés után érkezett, a rendelkezésre bocsátott összeg szét-
osztásáról az egyetemes közgyűlés nem intézkedhetett. Tekintettel a je-
lenlegi gazdasági viszonyokra, az elnökség, az egyetemes főügyész véle-
ményének meghallgatása után, az egyetemes közgyűlés utólagos jóváha-
gyása reményében az 1942. évi jutalomdíj céljaira szolgáló összeget a 
püspökök javaslata alapján kiosztotta. Jutalomdíjban részesültek: 

1. a' bányai egyházkerületben Bálás Pál nggybánhegyesi igazgató-
tanító 400 P, Valent Ilona kiskőrösi elemi népiskolai VIII. osztályú 
tanuló, Csuvár János tótkomlósi elemi népiskolai VIII. osztályú tanuló, 
Terem Pál kondorosi elemi népiskolai VII. osztályú tanuló, Varga Ko-
ritár György békéscsabai gimnáziumi VII. osztályú tanuló és Dohányos-
Mária békéscsabai elemi népiskolai VIII. osztályú tanuló egyenként 
100 P; 

2. a dunáninneni egyházkerületben Patócs Géza csánki tanító 400 
P; Háluska István csánki elemi népiskolai V. osztályú tanuló 100 P; 

3 a dunántúli egyházkerületben Kamondi Adolf antalszállási igazga-
tó-tanító 400.— P; Derschner György bonyhádi gimnáziumi VII. osztályú 
tanuló, Lichtl Pál soproni gimnáziumi VII. osztályú tanuló, Arthofer 
Paula soproni elemi népiskolai VII. osztályú tanuló, Wianclt János györ-
könyi elemi népiskolai VI. osztályú tanuló, Szendei . Schmidt Erzsébet 
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'SÍ-62. bonyhádi elemi népiskolai V. osztályú tanuló, Teli János bikácsi elemi 
népiskolai VII. osztályú tanuló egyenként 100 P. 

4. a tiszai egyházkerületben Czeglédy István miglészpataki tanító 
400 P, Varga Matild jolsvatapolcai elemi népiskolai IV. osztályú tanuló, 
Brezina András miglészpataki elemi népiskolai VII. osztályú tanuló 
•egyenként 100 P. i 

A presbitérium bemutatja a jutalomdíjaknak a jövőben egyöntetű ki-
osztása végett elkészített szabályzat tervezetét. 

Az egyetemes presbitérium javaslatára az egyetemes közgyűlés 
a) hálával és köszönettel emlékezik meg néhai ihászi Ihász Lajos 

volt egyházkerületi felügyelő fennkölt és nagylelkű egyház- és nem-
zetszeretetéről tanúskodó, a tanítók és növendékek jutalmazására vo-
natkozó végrendeleti intézkedéseiről jés kijelenti, liogy azokat magára 
nézve kötelezőleg tudomásul veszi s hű teljesítésüket vállalja; 

b) köszönetét és elismerését fejezi ki a dunántúli egyházkerület-
nek azért, liogy a hagyatéki vagyon gondos kezelése folytán annak 
jövedelméből már a mult 1942. évben 3000 P-t bocsáthatott ren-
delkezésre a jutalmazások céljára; 

c) jóváhagyólag és helyeslőleg tudomásul veszi az elnökségnek 
az 1942. évre rendelkezésre bocsátott összeg kiosztása tárgyában tett 
intézkedéseit; 

d) felhatalmazza és felkéri az elnökséget, hogy az 1943. évben 
rendelkezésre bocsátandó összeg kiosztása tárgyában hasonlóképpen 
intézkedjék; 

e) a bemutatott ösztöndíj-kiosztási szabályzat-tervezetet kiadja a 
jogügyi bizottságnak. 

62. (K.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti: 1. a dunántúli egy-
házkerület felterjesztését, amelyben al tanítóválasztási szabályrendelet je-
lölésre vonatkozó negyedik részében a jelölő bizottságot illető rendelke-
zések egyszerűsítését javasolja, a nagyobb egyházmegyékben a távollakó 
bizottsági tagok egy behívásánál felmerülő nehézségekre és költségekre 
tekintettel, 2.) ugyanannak felterjesztését, amelyben a tani tó választási 
szabályrendelet 28 §-ának 4. bekezdését olyként javasolja megváltoztatni, 
hogy a bizottság jegyzője is bírjon szavazati joggal, továbbá 3.) Görög 
Ernő nagyvelegi lelkész indítványát, amelyben a tanító választási szabály-
rendelet a jelölő bizottságra vonatkozó 28—34. §-ainak hatályon kívül 
Iielyezését és az egyházközségek jelölési jogának visszaállítását kéri. 

[Az egyetemes közgyűlés nem látja szükségét annak, hogy a ta-
nítóválasztási szabályrendeletnek a jelölő bizottságra vonatkozó 28— 
—34. §-ában foglalt rendelkezéseit megváltoztassa, ezért az indítvá-
nyoknak nem ad helyet. 
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63. (K.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a népiskolák 1942-43. Q3 
tanévi működéséről szóló jelentést. 

Az elmúlt tanév munkájában a népiskolák is érezték a rendkívüli 
idők hatását. Számos iskola tanítója hazafias szolgálatot teljesített. Az 
oktatás munkája sók helyen csak a legnagyobb nehézségekkel volt elvé-
gezhető, néhol tanerő hiányában egészen megbénult. Volt olyan iskola, 
ahol nyugalmazott csendőrtiszthelyettes végezte az oktatást. Az 1943/44-i 
tanév e szempontból valamivel kedvezőbb körülmények között indulha-
tott, mert kormányrendelkezés folytán azok a tanítók, akik nem hadi 
övezetben, hanem belterületen teljesítettek hazafias szolgálatot, majd-
nem teljes számban visszatérhettek polgári foglalkozásukhoz. Még min-
dig jelentékeny azonban az olyan iskolák száma., ahol még így sem sike-
rült a nevelés-oktatás munkáját szakszerű kezekbe tenni, mert a tanító-
hiány még mindig erősen érezteti hatását. Pedagógiai szempontból teher-
tétel volt a városi iskolák két hónappal meghosszabbított nyári szüneté: 
A beérkezett tanügyi előadói jelentések kiemelik — még e mostoha kö-
rülmények között is — a tanítóság lelkes, nagy odaadással végzett 
munkájának eredményeit. Vannak vidékek, ahol a beiskolázás különböző 
okok miatt nem volt eléggé •biztosítható. Bizonyára a családfő vagy csa-
ládtagok honvédelmi szolgálata miatti munkaerő-megfogyatkozás okozta> 
hogy a felső tagozat tanulóit nagyobb mértékben igénybe vették a család-
létfenntartásának biztosítására. Néhol — téli időben — a ruha- és cipő-
hiány nehezítette meg az iskolábajárást. Szólnak a jelentések azonban 
szülői nemtörődömségről is és hangsúlyozzák, hogy szülői értekezlete-
ken kell felvilágosító munkával gondoskodni arról, hogy n tankötelesek 
érdekeit a gondviselők ne hagyják figyelmen kívül, hanem tegyék lehe-
tővé számukra a rendes iskolábajárást. 

Az a lehetőség, hogy a népiskola felső tagozatában az osztályok 
együttműködése más felekezetű iskolával is történheti)?, kisebbségi egy-
házunk tanügyét néhol veszéllyel fenyegeti. Volt. olyan evangélikus is-
kola, ahol az evangélikus tanulók csekély száma miatt a felső tagozat 
másiellesiű,, ni. r. kath. iskolában nyílt meg, s az evangélikus tanköte-
lesek is odakényszerültek. így a másjellegű iskola fejlesztése válik lehető-
vé) s a mi iskolánk a fejlődésben megáll, vagy idővel visszaesik. 

Másik fájdalmas tünet az egyik előadó jelentésében az, hogy, bár az 
általános helyzetfestés nagy hálával és elismeréssel emlékezik meg az 
itthon működő tanítóság nemzetnevelő munkájának sikeréről, a belső arc-
vonal szilárd, céltudatos erősítéséről, a tanítóság túlnyomó részének be-
csületes munkájáról, ugyanakkor akadtak olyanok, akik elfogultságuk-
nál fogva egyházi és nemzeti vonatkozásban megbízhatatlanokká vál-
tak. 

Any agi téren kiemelkedő mozzanata az elmúlt tanévnek azv hogy a 
kántori javadalmat a vallás- és közoktatásügyi minisztérium f. év január 
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(53. l-étől kezdve elkülönítette a tanítói javadalomtól. A rendelet intézkedé-
se és végrehajtása nyomán több mint kétévtizedes tanítói sérelem 
nyert orvoslást. Megnyugtató intézkedés volt ez és mindenesetre hálára 
kötelezi a tanítóságot a kormány iránt. Ugyanakkor azonban egyes állá-
sokon működő kántortanítóknak nagy csalódásban volt részük. Ahol a 
javadalmi jegyzőkönyvben alig néhány egységet kitevő illetmény volt 
kántori javadalomként elkülöníthető, vagy ahol e címen kitüntetve semmi 
sem volt s a helyi tanítói javadalom, amit ilyen esetekben megfeleztek, 
szintén kevés volt, ott a megállapított kántori díjazás alig 1—2 értékegy-
séget, 30—60 P-t tesz ki. Az ilyen alacsony javadalmú kántori állásokat 
a jövőben elkerülik a pályázók. A jobb képzettségű kántorok keresik a 
jobb díjazású állásokat. Már most is érezhető ennek az a hatása, hogy egyes 
iskolafenntartók kénytelenek külön javadalmat biztosítani, hogy kántor-
hoz jussanak. Elismeréssel kell megemlékeznünk arról, hogy egyes egy-
házközségek a saját elhatározásukból biztosítottak e címen külön java-
dalmat. Egy egyházmegyében pl. 20 egységben állapították meg azt a 
legalacsonyabb összegű értéket, amire minden kántori állás javadalmát 
felemelték. A jobbmódú és megértő egyházközségek ezt megtehetik és 
megteszik, kívánatos azonban egyházi érdekből, hogy a szegényebb egy-
házközségek ezirányú tevékenységét közegyliázi támogatás útján segítsék 
elő. így némileg arányosítható a kántori javadalom a velejáró teendőkkel. 
Ma ugyanis az a helyzet, hogy a rendezés során egyoldalúan a 30—50 
éve felvett javadalmi jegyzőkönyveket vették figyelembe. Az így elkülö-
nített kántori javadalom egyáltalán nem igazodik a kántori teendők ará-
nyához. Kívánatos, hogy e kérdésben az egyházegyetem határozatot hoz-
zon. 

Számos tanító katonai szolgálata alatt kitüntetésben részesült. A VII. 
fizetési osztály is több tanító előtt megnyílt. Nemzetvédelmi kereszt, a 
Vöröskereszt részéről nyújtott elismerés, igazgatói cím is többeknek ju-
tóit osztályrészül. Bérces Lajos balassagyarmati igazgató a Magyar Tudo-
mányos Akadémia br. Wlassics Gyula-díját nyerte. 

Az egyetemes presbitérium az egyetemes tanügyi bizoPság jelenté-
sei nv'apján beterjeszti a népiskolákra és a továbbképző népiskolákra 
vonatkoző statisztikai adatokat. 

1. Mindennapi népiskoláinkban 624 rendes, 1.37 helvettes és kisegítő 
tanító működött, köztük 166 nő. E tanerők összesen 39.660 tankötelest 
tanítottak és neveltek. Az evangélikus vallású tanulók száma: 17.914 fiú 
és 17.142 leány, összesen 35.666. 

2. Továbbképző iskoláinkban 4149 evangélikus növendék tanult. 
3. Az egyházegyetem területén a nem evangélikus iskolába járó nö-

vendékek száma 31.882 volt. 
Tudomásul szolgál. 



64. (K) Az egy elemes , presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottságéval egybehangzó, a dunántúli egyházkerület felterjesztésén alapu-
ló javaslatára 

felkéri az egyetemes közgyűlés az elnökséget, tegyen oly értelmű 
felterjesztést a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy a kán-

t.' tori javadalom elkülönítésénél a nagyon régi javadal un jegyzőköny-
vek mellett a ténylegesen -végzett kántori munkát is vegye figye-
lembe, s- ahol eddj.g semmi kántori javadalom sem állapíttatott meg, 
legalább 12 értékegységnek megfelelő javadalom nyerjen megállapí-
tást. 

65. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bi-
zottságéval egybehangzó, a bányai és -a dunántúli egyházkerület fel-
terjesztésén alapuló javaslatára, egyszersmind hivatkozva a mult évi 
egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 48. és 50. pontjára. 

felkéri az egyetemes közgyűlés az elnökséget, szorgalmazza a val-
lás- és közoktatásügyi miniszternél a tanítói fizetéseknek a viszo-
nyokhoz és a tanítók képesítéséhez mért korszerűsítését, mégpedig 
oly módon, hogy a helyettestanítói intézmény szűnjék meg1, s a kez-
dő tanítói fizetés a X. fiz. oszt, 3. fokozatának megfelelő illetmény 
legyen. 

66. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bizott-
ságéval egybehangzó, a dunántúli egyházkerület felterjesztésén alapuló 
javaslatára 

felkéri az egyetemes közgyűlés az elnökséget, tegyen előterjesztést 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez oly értelemben, liogy a tan-
köteleseknek a nyolcosztályos népiskoláról szóló 1940. XX. t. c. végre-
hajtása tárgyában 26.000/1941. vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
számú rendelettel kiadott Népiskolai Utasítás 10. §-ának 3. bekez-
désében megállapított és a tanítók által végzendő összeírását, mint 
a beiskolázást elő nem segítő, felesleges munkát helyezze hatályon 
kivül. 

67. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyetemes tanügyi bizott-
ságéval egybehangzó, a dunántúli egyházkerület felterjesztésén alapuló 
javaslatára 

kimondja a közgyűlés, liogy az újonnan alkalmazott tanítóknak és 
a tanítóképző intézeti növendékeknek a tanítói iroda vezetésében és 
az egyházközségi számviteli és háztartási teendőkben tájékozódást 
kell szerezniük', s felhívja a Tanítóegyesület elnökségét és, a tanító-
képzői előadót, tegyenek erre vonatkozólag részletes javaslatot. 
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68-69. 68. (K.) Az egyetemes presbitériumnak az egyeíemes tanügyi bizott-
ságéval egybehangzó, a dunántúli egyházkerület felterjesztésén alapuló 
javaslatára 

kimondja az egyetemes közgyűlés, hogy a törpeiskolák fenntartá-
sát egyetemes egyházi feladatnak tekinti s gondoskodni kíván anyagi 
szükségletük biztosításáról. 

69. (K.) Az egyetemes presbitérium, az egyetemes tanügyi bizott-
ság előterjesztése alapján, javasolja a következő tankönyvek engedélyezé-
sét, illetve az alábbi mű ajánlását: 

í. Dr. Koppányi Mária: Latin Olvasókönyv gimn. IV. oszt. számára. 
(966/X/1942—43.), Bírálta: Faragó József). 

2. Dr. Kun Sándor—dr. Tőrös László: Szemelvények C. Plinius Cae-
cilius Secundus leveleiből. (1570/X/1942—43.), (Dr. Remport Elek), f 

3. Dr. Kondói Kiss József—dr. Bogsch Sándor—dr. Csinády Gerő: A' 
Kárpáti vagy Magyar Medence. Térképismeret. (1780, X/1942—43.), (Dr. 
Bélay István—dr. Weisser Gyula). 

4. Kónya József: Magyar Műalkotások ismertetése gimn. és leány-
gimn. VIII. oszt. számára, (2561/X/1942—43.), (Gömöry Aranka). 

5. Honvédelmi Ismeretek c. segécllet-sorozat elemi és középiskolai le-
ánytanulók számára. I., II., III., IV. kötet, (2998/X/1942—43.) . 
(Harsányi Lajos—Somogyi Béla). 

6. Dr. Mester István: Négyjegyű logaritmus. (3279 X/1942—43.), 
(Arató István). 

7. Sokoray Miklós—Zacher Lajos: Hit- és Erkölcstan elemi isk. VII 
—VIII. oszt. számára. 

8. Mórocz Sándor: Az egyház története polgári és középiskolák 
III. oszt. számára. 

9. KjSs. Samu : Konfirmációi Káté. IV. kiadás. (234/X/1943—44.), 
(Scliolz László). 

10. Dr. Péter Zoltán: Bölcsészet gimn. VIII. oszt. számára, (498/X/ 
1943—44.), (Ijjas Lajos). 

11. Dr. Péter Zoltán: Bölcsészet leánygimn. VIII. oszt. számára. (499/ 
X/1943—44.), (Dr. Kiss Istvánné, Kovács Margit). 

12. Sipos Mária: Latin Olvasókönyv leánygimn. V. oszt. számára. 
(500/X/1943—44.), (Faragó József). 

13. Dr. Nádor Jenő: A középkor és az újkor története 896—1789-ig; 
Gimn. és leánygimn. V. oszt. számára. (501/X/1943—14.), (Dr. Jánossy, 
István); 

14. Az ifjúsági könyvtáraknak beszerzésre ajánlandó: Izsáky Mar-
git: Ez történt velem. 

Az egye'.emes közgyűlés a javaslatba hozott tankönyveket enge-
délyezi és Izsáky Margit . művét az ifjúsági könyvtáraknak beszer-
zésre ajánlja. 
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70. (K.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a következőket. 
Az égy elemes presbitériumban betöltendő egy bányai egyházkerü-

leti (egyházi), két dunáninneni egyházkerületi és egy tiszai egyházkerü-
leti (világi) póttagsági hely. Javasolja Kemény Lajos, Fadgyas Aladár, 
dr. Vladár Gábor és dr. Schneller Károly megválasztását. 

Az egye'emes törvényszék tagjai közül elhunyt dr. Mészáros Gyula, 
lemondott Kovács Andor. Javasolja clr. Landgraf Dezső és Zulauf Hen-
rik megválasztását. 

A közös protestáns bizottság rendes tagjai közül elhalt Eadó Lajos. 
Javasolja dr. Vladár Gábor megválasztását. 

A református egyetemes konvent jegyzőkönyvi kivonatban közölte a 
bizottság az 1943—45. évi ciklusra megválasztott református tagjainak 
névsorát. Javasolja annak a jegyzőkönyv függelékében való kinyomatá-
sát. 

A tanügyi bizottság tagjai közül nyugalomba vonult clr. Ruhmann Je-
nő középiskolai előadó és Kiss Sándor. Javasolja clr. Ruhmann Jenőnek 
a középiskolai tanügyi előadói tisztségben való meghagyását, a másik 
hely betöltését nem javasolja. 

Az ifjúsági behnissziói bizottság tagjai közül nyugalomba vonulás 
következtében kiesik Kitschinger János. Helyének betöltését nem ja-
vasolja. 

A theológiai bizottságból nyugalomba vonulás következtében kiesik 
Poclhradszky János. Javasolja clr. Csengődy Lajos megválasztását, 

A lelkészképesítő bizottság dunáninneni egyházkerületi osztályá-
ban nyugalombavonulás következtében a rendes tagok sorából kiesik 
Poclhradszky János és betöltendő egy póttagsági hely. Javasolja lic. 
Fizély Ödön rendes és Fadgyas Aladár póttaggá való megválasztását. A1 

dunántúli egyházkerületi osztály rendes tagjai sorából lemondott vitéz 
Magassy Sándor. Javasolja helyére K iss Samu eddigi póttag, annak he-
lyére viszont póttaggá Molitórisz János megválasztását. 

Az alkotmány- és jogügyi bizottság tagjai közül elhalt Draskóczyi 
Lajos és clr. Mészáros Gyula. Javasolja clr. Vladár Gábor, clr. Kéler Berta-
lan és clr. Zsigmondy János megválasztását. 

A pénzügyi bizottság tagjai sorából elhunyt Racló Lajos. Javasolja 
helyébe clr. Ajkay István megválasztását. 

Az egyelemes számvizsgáló bizottság tagjai közül lemondott Kovács 
Andor. Javasolja Sárkány Béla megválasztását. 

A Theológusok Otthona helyi bizottságának tagjai közül kiesik Rátz 
Egon és elhalálozott Rimler Pál. Javasolja clr. Karner Károly megvá-
lasztását. 

Á Behnissziói Otthon bizottságába javasolja clr. Fekete Zoltán meg-
választását. 

6 
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70-72. adóalapi bizottság tagjai közül elliúnyt Radó Lajos. Javasolja dr. 
'Ajkay István megválasztását. 

Javasolja továbbá a presbitérium az egyházművészeti tanács építé-
szeti osztályának tagjaivá a következők megválasztását: rendes tagok : 
Kemény Lajos, Révész István, dr. Kring Jenő, Oppel Imre, Sándv 
Gyula, Friedrich Lóránd, Arvó Károly, dr. Kulcsár Barnabás, — pót-
tagok : Zászkaliczky Pál, Sárkány Gyula, Münnicli Aladár, Gregersen 
Hugó, Tömböly Dénes. 

Javasolja végül egyházunk képviselőiül • az ökumenikus tanácsba a 
következők megválasztását: D. báró Radvánszky Albert, D. Kapi Béla, 
D. D. Raffay Sándor, Túróczy Zoltán, dr. Pesthy Pál, dr. Tomcsányi 
Vilmos Pál, dr. báró Podmaniczky Pál, D. dr. Prőlile Károly, Kemény 
Lajos, -Kuthy Dezső, Wolf Lajos, dr. báró Radvánszky Antal, — az öku-
menikus ifjúsági bizottságba pedig a következők megválasztását: dr. Gau-
dy László, dr. báró Radvánszky Antal, Erős Sándor. 

Az egyetemes közgyűlés a presbitérium előterjesztésében fog-
laltakat tudomásul veszi, az elhunytak szolgálatait jegyzőkönyvében 
megörökíti, a szolgálatból kiváltakkal szemben köszönetét nyilvá-
nítja és az egyetemes presbitériumnak a választásokra vonatkozó 
javaslatát magáévá téve, határozat erő re emeli. 

71. (N.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a lelkészképesítő bi-
zottság jelentését, mely szerint az elmúlt közigazgatási évben a négy 
egyházkerületben a következő lelkészjelöltek teltek képesítő vizsgát, il-
letőleg kaptak lelkészi oklevelet: 

1. a bányai egyházkerületben II. képesítő vizsgát tett: Bottá István, 
Koppány János,. Maróti János, Ponicsán Imre és Szíjas Pál; 

2. a dunáninneni egyházkerületben II. képesítő vizsgát tett: Balikó 
Zoltán és Petor János; 

3. a dunántúli egyházkerületben I. képesítő vizsgát tett: Bachát 
István, Dubovay Géza, Horváth Miklós, Jakab Miklós, Káldy Zoltán, 
Kráhling Dániel,, Kiss János, Sikos Lajos, Szekeres Elemér, Tekus Ottó 
és Zoltai Gyula; II. képesítő vizsgát tett: Kiss Jenő, Kovács Géza, Le-
posa István, Németh Zoltán, Pálfi Miklós, Tompa Zoltán és Wei'er 
Henrik; németnyelvű szolgálatra i- képesítést nyert: Kráhling Dániel 'és 
Andorka Sándor; 

4. a tiszai egyházkerületben dr. Ottlik Ernő segédlelkész németnyel-
vű szolgálatra is képesítést nyert. 

Tudomásul szolgál. 

72. (N.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy az egyházkerüle-
tek püspökei a beérkezett jelentések szerint az 1942/43. közigazgatási év-
ben a következő le. kész jelöl tekét szentelték lelkésszé: 
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1. a bányai egyházkerületben; Filippinyi János, Ivokavecz Károly, 72"74. 
Paál Samu és Pósfay György; 

2. a dunáninneni egyházkerületben: Sólyom Károly; 
3. a dunántúli egyházkerületben: Németh Tibor és Sümeghy Józsíöf; 
4. a tiszai egyházkerületben: Abaffy Gyula, Gáli Sándor Jenő, Ju-

rányi István és vitéz Molnár János. 
Tudomásul szolgál. 

73. (N.) Az egyetemes presbitérium bemutatja dr. Wicziín Dezső pro-
dékánnak a soproni hittudományi kar 1942/43. tanévi működéséről szóló 
jelentését. A hittudományi kar az 1942/43. tanévvel fennállásának, il-
letve működésének huszadik évét fejezte be s ebből az alkalomból ju-
bileumi emlékünnepélyt rendezett. Húsz év alatt a karon 390-en végezték 
el sikeresen theológiai tanulmányaikat, akik közül kilencen szerezték meg 
a karon a theológiai doktori képesítést; ezenkívül a kar 18 hazai és 
külföldi evangélikus és református egyházi férfiút tüntetett ki a tiszte-
letbeli theológiai doktori címmel. A hallgatók száma az I. félévben 46, 
a II. félévben 45 volt. A hallgatók létszámának csökkenése és új se-
gélyforrások megnyílása lehetővé teszi az olyan mértékű segélyezést, 
hogy aki kötelességét egyébként becsületesen végzi, annak anyagi ne-
hézségek miatt nem kell tanulmányait megszakítania vagy abbahagynia. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentésben foglaltakat köszönettel 
veszi tudomásul. Elismerését és köszönetét fejezi ki dr. Wiczián 
Dezső dékánnak és a kar tagjainak értékes munkásságukért. Az im-
már húsz éve fennálló hittudományi kar további munkájára Isten 
áldását kéri. 

74. (N.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a theológiai ós a lel-
készképesítő bizottság együttes jelentését. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentésben foglaltakat köszönettel 
véve tudomásul, a következő határozatokat hozza: 

1. Bizalommal köszönti dr. Sólyom Jenő új dékánt. 
2. Peskó Zoltán, dr. Sólyom Jenő és Fodor Kálmán tagokból 

álló bizottságot küld ki az ének- és zenetanítás tantervének kidol-
gozására. A tantervet a theológiai bizottság elnöksége erősíti meg. 

3. Tekintettel a szlovák nyelvi oktatás szükségességére, szorgal-
mazza a vallás- és közoktatásügyi miniszternél intézeti tanári állás 
megszervezését. Az egyházegyetem részéről az állással járó anyagi 
kiadásokat 1944. december 31-ig biztosítja. 

4. Köszönetet mond a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
a hittudományi kar oltári felszerelésére kiutalt 5670 P rendkívül! 
hitelért s az ügyet az egyházegyetem részéről is anyagi támogatásban 

' részesíti. 
5. A theológusoknak az egyházközségi háztartási és lelkészi iro-

J> 
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74-77. dai ügyek vitelében való kiképzése tárgyában — utalással a dunán-
túli egyházkerület felterjesztéséte — felhívja az egyházmegyei lel-
készegyesületeket, hogy a lelkész jelölteknek adják meg a kellő út-
mutatást. 

75. (N.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti, a theológiai bizottság ja-
vas l tá t a lelkészképzés reformjáról 

Az egyetemes közgyűlés a theológiai hallgatók tanulmányi ide-
jét elvben öt évre emeli fel. Felkéri a hittudományi kart, tegye meg 
az előkészülteket az elvnek kellő időben való gyakorlati megvaló-
sítására. Felkéri a hittudományi kart, hogy a tanulmányi rend át-
fogó újjárendezéséig a jelenlegi négyéves tanulmányi és vizsgarend 
keretén belül vizsgálja felül a szükségleteket és ezekhez képest álla-
pítsa meg az előadások, gyakorlatok, kötelező kollokviumok tárgyát 
és óraszámát. ~ l 

76. (W.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitéri-
um előterjesztését, amelyben magyar-svéd csereösztöndíj létesítését ja-
vasolja olyan értelemben, hogy az egyetemes közgyűlés egy Magyarorszá-
gon egyházi tanulmányokat végezni szándékozó svéd theológusnak, se-
gédlelkésznek, vagy lelkésznek Budapesten szabad lakást és ellátást biz-
tosít, mivel a svéd evangélikus egyház részéről hasonló feltételek biz-
tosítását kilátásba helyezték. 

Tekintettel arra ,hogy igen fontos érdek fűződik a két egyház 
kapcsolatainak elmélyítéséhez, az egyetemes közgyűlés felhatalmaz-
za az elnökséget a csereösztön cl íj megvalósítására. 

77. (N.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti Budaker Oszkár je-
lentését a soproni Theológusok Otthonának 1942/43. tanévi működésé-
ről. Az Otthon igazgatójának munkáját az egyetemes presbitérium által 
megállapított szabályzat irányította. Lic. dr. Karner Károly javaslatot 
készített egyházkerületi alapítványi helyek létesítése tárgyában s azt D. 
Ivapi Béla püspöknek megküldte. A tanév végién 41 theológus lakott az 
Otthonban. Az Otthon a jelenlegi műegyetemi hallgató bennlakókon kí-
vül új műegyetemi hallgatókat már nem vesz fel. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentéssel kapcsolatban a következő 
határozatokat hozza: 

1. Budaker Oszkár igazgatónak buzgó munkásságáért köszönetet 
mond. 

2. Eimler Pál bizottsági tag emlékét kegyelettel megörökíti. 
3. Eimler Pál bizottsági tagsági helyét egyelőre nem tölti be. 
4. Köszönetet moncl Sopron szab. kir. városnak 1064 • -c l ingatlan 

adományozásáért és egy hold ingatlan bérbeadásáért, Dr. Deák János-
nak az adomány kieszközléséért. 
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5. Felhívja az Otthon-bizottság figyelmét a növekedő hátra- 77-8 1 . 
lékokra és kéri ebben a tárgyban a bizottság erélyes intézkedését. 

6. Köszönetet mond azoknak, akik az Otthon fenntartásához ado-
mányaikkal hozzájárultak. 

7. Tudomásul veszi az Otthon 1942/43. iévi szádadását és 
1943/44. évi költségelőirányzatát. 

78. (N.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy a Theológusok 
Otthonának szabályzata az egy év alatt szerzett tapasztalatok felhaszná-
lásával fog elkészülni. 

Tudomásul szolgál. 

79. (N.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy dr. Deák János 
egyetemi tanár és hitvese által a Theológusok Otthona javára létesített 
500 P-s alapítvány alapítólevele nem készült el. 

Tudomásul szolgál. Az egyetemes közgyűlés megújítja az 1942. 
évi közgyűlés jegyzőkönyvének 37/3. pontjában foglalt idevonatko-
zó határozatát. 

80. (K.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a presbitérium, illetve az 
alapítványi bizottság előterjesztését a sárvári Landgráf János-alapítvá-
nyi ing atlan tú-a jdon jogának nevezett alapítvány javára való telekkönyvi 
bekebelezése iránt. • ; $ 

Az egye'emes közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a petneházai 397, 
számú telekkönyvi betétben felvett, jelenleg egyházegye'énünk tulaj-
donául bekebelezett ingatlanok tulajdonjoga a sárvári Landgráf Já-
nos-alapítvány javára telekkönyvileg bekebeleztessék s az erre alkal-
mas okirat kiállítására a közgyűlés elnökségét feljogosítja. 

81. (K.) Az egyetemes presbitérium jelenti: 
A Szigetky-Halász-Brósz alapítványi bizottság az 1943/44. közigaz-

gatási esztendőben két ülést tartott, mégpedig 1943. évi március hó 19-én 
és 1943. évi június hó 23-án. * 

Az 1943. évi március hó 19-i ülés keretében ment végbe néhai dr. 
Szigetliy Lajos az egyházegyetem által Gyoroki Pál festőművésszel meg-
festetett arcképének leleplezése. Az emlékbészódet dr. Bánkútv Dezső, az 
Orsz. Evangélikus Tanáregyesület elnöke tartotta, A kép az egyetemes 
egyházi irodában van elhelyezve, néhai Szigethy Lajos emléktáblával 
megjelölt íróasztala feleit. 

A bizottság az alapítvány 2000 P-re tehető 1943. évi jövedelméből 
100 P tőkésítését rendelte el, a fennmaradó 1900 P-re pedig ösztöndíjpá-
lyázatot írt ki. A pályázat feltételeit az alapítványi szabályzat előírásai 
szerint állapította meg. 



.86 

81-83. A bizottság június hó 26-i ülésén bírálta el az ösztöndíjakra beérke-
zett pályázatokat és azok odaítélésére vonatkozólag az egyetemes köz-
gyűlés elnökségének javaslatot tett. Kiss János és Wagner Aurél bölesfé-
szettanhallgató-segédlelkészt 480—480, Bachát Lászíó bölcsészettanhall 
gatót 240, Gáncs Aladár és Tóth-Szöllős Mihály theológusokat 300— 
300 P jutalomdíjra hozta javaslatba.Az egyetemes közgyűlés elnöksége a 
jutalomdíjakat a javasolt összegekbena javaslatba hozott ifjaknak jutt itta. 

Az egyetemes közgyűlés a jic lentést jóváhagyólag tudomásul veszi 
és felkéri az Országos Evangélikus Tanáregyesületet, hogy dr. Bán-

í kúty Dezső, néhai Szigethy Lajos fontosabb életrajzi adataival ki-
i egészítendő emlékbeszédét a Protestáns Tanügyi Szemlében tegye-

közzé, vagy amennyiben ez nem enne keresztülvihető, elrende'i lépé-
sek megtételét annak az Evangélikus Életben való közzététele érde-
kében. Egyben kimondja, az egyetemes közgyűlés, hogy az alapít-
vány szabályzatát, amelyre vonatkozólag az 1943. évi közgyűlés 19. 
jkvi pont alatt határozott, külön füzetben (nyomatja ki s nem a jegy-
zőkönyv függelékében. 

82. (K.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a következő jelentéseket: 

1. Jelentés a Hrabovszky Zsigmond-alapítványról: 
Az alapítvány mult évi összege betétkönyvben 51.— P. 
1942. évi betétkamat ' . • —.80 „ 
1942. december 31-én tőkemaradvány:' 51.80P' 

2. Jelentés a báró Prónay Dezső-emlékalapról: 
Az alap mult évi összege 2107.82 P. 
1942. évi értékpapír jövedelem 8.40 „ 

Összesen: 2111.22 P. 
Az Üllői-úti imaterem oltárképéért kifizetés és illeték 1244.— P. 
Maradvány: 867.22 P.. 

Tudomásul szolgál. 

83. (B.) Az egyetemes presbitérium a következőket jelenti: 
A megszűnt sajógümöri evangélikus polgári iskola vagyonának mi-

kénti felhasználása tárgyában a tiszai egyházkerülettől 2199/1913. szám 
alatt felterjesztés érkezett, amelyben az egyházkerület 1943. évi sz-pt. 
1-én tartott közgyűlésén hozott határozatának jóváhagyását kéri. 

A sajógömöri evangélikus polgári iskola megszűnését az 1941. évi 
egyetemes közgyűlés már tudomásul vette (68. jkv. pont). 

Az iskola vagyoni ügyeinek kezelésével annakidején megbízott is-
kolai pártfogó-bizottság az intézet vagyonát a tiszai egyházkerületre ru-
házta át. 
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A tiszai egyházkerület 1943. évi szept. 1-én tartott közgyűlésén úgy 83-84. 
határozott, hogy a megszűnt sajógömöri ev. polgári iskola ingatlan vagyona 
— mely iskolaépületből és három tanári lakból áll — az összes ingó va-
gyonnal és felszereléssel együtt «eélvagyónként tartassák fenn és annak 
rendeltetését a tiszai egyházkerület az alapítólevél ilyenirányú intézkedé-
sének hiányában az E. T. V. tc-ének 71. §-ában biztosított jogánál fog-
va rokon célban, vagyis a népoktatás előmozdításában határozta meg. 

Az egyházkerület az átszervezendő alapnak az annak létesítésében 
nagy érdemeket szerzett ós a vagyon nagy részét szolgáltató Szent-Ivány-
család érdemeinek megörökítéséül a »Szení-Ivány-féle sajógömöri evan-
gélikus nevelési alap« nevet adta. 

Az egye emes presbitérium javaslatára 
az egy elemes közgyűlés a tiszai egyházkerület 1943. évi szept. 

1. napján megtartott közgyűlésén hozott azon határozatát, amely sze-
rint a megszűnt sajógömöri evang. polgári iskola, vagyonát, mint? »Szent~ 
Ivánij-fíle sajógömöri evangélikus nevelési alapi nevet viselő célva-
gyont, a népoktatás előmozdítására fogja fordítani — jóváhagyja. 

Tudomásul veszi, hogy a felállítandó új nevelési intézet alap-
szabályait külön szervezeti szabályok fogják magukban foglalni; 
tudomásul veszi még, hogy az egyházkerület az alap céljának meg-
változtatása folytán szükséges változásokat a telekkönyvi hatóságii 

ál keresztül viteti. 
Az egye emes közgyűlés végül a hozott határozatnak jóváhagyás 

céljából a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez való felterjesztését 
elrendeli. 

84. (K.) Az egyetemes presbitérium jé'enii, hogy az egyházkerületek 
a terüetükön létesített alapítványokra vonatkozó alapítóleveleket csak! 
részben terjesztették fel és alapítványi e1 számolások csak a tiszai egy-
házkerületbőlérkeztek be. Bemutatja egyben az alapítványi bizottság ja-
vaslatait. 

Az egye'emes közgyűlés felhívja az egyházkerületeket, hogy az 
alapítólevelek másolatát küldjék be és hajtsák végre az alapítványi 
szabályrendeletnek az alapítványok elszámolására vonatkozó rendel-
kezéseit is. 

Felkéri továbbá az egyetemes-közgyűlés az egyházkerületeket: 
hívják fel a területükhöz tartozó azon egyházi közületeket, amelyek! 
alapítványokat kezelnek, az alapítványoknak értékálló módon való 
befektetésére. 

Nyomatékosan felhívja az egyetemes közgyűlés azon közületeket, 
ameíye£ több alapítványt kezelnek, tegyék sürgősen megfontolás 
tárgyává azt, hogy a készpénzben vagy betéti könyvön elhelyezett 
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84-87. alapítványokat együttesen fektessék be ingatlanvagyonba, természe-
tesen az alapítványok ezen jellegének épségben tartása mellett. 

85. (K.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés az egyetemes számve-
vőszék jelentését, amely szerint a számvevőszék megvizsgálta az egyház-
kerületek 1942. évi számadását és 1943. évi költségvetését és a bányai, 
dunántúli és tiszai egyházkerület számadását és költségvetését jóváhagyta. 
A dunáninneni egyházkerület számadásának, költségvetésének a jóváha-
gyását függőben hagyta, mivel az egyházkerület 1940. évi számadása, 
mely a következő évek számadásaival szerves összefüggésben van, még 
nincs jóváhagyva. Ezen számadás beküldéséra a számvevőszék 1943. janu-
ár 30-ig adott határidőt, de az egyházkerület a felhívásnak nem tett 
eleget. A dunáninneni egyházkerületnek a számvevőszék 1944. március 
31-ig újabb haladékot adott az 1940. évi számadás beküldésére azzal, 
liogy nem teljesítés esetén ezen határidő után a számvevőszék hivatalból 
készítteti el saját kiküldötteivel a,z egyházkerület 1940. évi számadását 
az egyházkerület költségére. 

Egyben a számvevőszék azzal a kéréssel fordul az egyetemes köz-
gyűléshez, hogy a készülő háztartási szabályrendelettel kapcsolatban ké-
szíttessen szabályrendeletet a különböző fokozatú számvevőszékek szer-
vezetéről, hatásköréről és ügyviteléről is, egyöntetű működés végett. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a javas-
latot határozat erőre emeli. 

86. (K.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti az egyetemes szám-
vizsgáló bizottság jelentését: 

1. megvizsgálta az egyházegyetem 1942. évi számadását, a pénz-
tári okmányokkal és főkönyvvel egybevetette, teljesen rendbenlévőnek ta-
lálta, és elfogadását, valamint a kezelő tisztviselőknek a szokásos fenn-
tartással a felment vény megadását javasolja; 

2. megvizsgálta a nyugdíjintézet 1942. évi számadását, amelyet he-
lyesnek és okmányokkal igazoltnak talált, miért is annak jóváhagyását 
(Ó|S a kezelő tisztviselőknek a szokásos fenntartással a felment vény meg-
adását javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, mindkét 
számadást jóváhagyja, a pénztárt kezelő tisztviselőknek a felment-
vényt a szokásos fenntartással megadja és a számadásnak a jegy-
zőkönyv függelékében való kinyomatását elrendeli. 

87. (K.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a két protestáns egy-
házat közösen érdeklő ügyek tárgyalására kiküldött bizottság javaslatát 
a két testvéregyház anya- és illetve leányegyházközségei valamelyike ál-
tal gondozott, a másik tetvéregyház szórványabeli híveinek adózása kér-
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désében, valamint az egyetemes presbitériumnak e tárgyban tett javas- 87-89. 
latát, 

Az egye'emes közgyűlés felnívj'a az evangélikus anyaegyházköz-
ségeket és leányegyházküzségeket arra, hogy azoknak a szórvánv-
beli híveiknek hozzájuk befolyó egyházi adóját, akik a testvér refor-
mátus egyház valamely anyaegyházközségének, vagy leányegyház-
községének templomát, iskoláját, szent, edényeit, s általában szol-
gálatát rendszeresen igénybe veszik, megfelelő részében fizessék be 
a testvér református egyház azon egyházközségének a pénztárába, 
amely ezeket a szolgálatokat nyújtja, de előzőleg az illető egyház-
tag, avagy egyház ragok adójának miként való megosztására és be-
szolgáltatására vonatkozólag egyházközségi közgyűlési határozattal 
kössenek írásbeli megállapodást a testvér református egyház egyház-
községével. s ezt a megállapodást illetékes egyházmegyéjük presbité-
riumával hagyassák jóvá. 

Ez a határozat akkor lép életbe, amikor a református egyház 
egye'emes konventje is ugyaníly határozatot hoz és azt életbelépteti. 

88. (K.) Az egyetemes presbitérium jelenti, hogy az egyházegyetem 
a Luther-Otthon részére a. Magyar Nemzeti Banktól érkezett 20.000 P 
adomány felhasználásával, valamint ugyancsak a Luther-Otthon céljaira 
szolgáló szemináriumi alap tőkéjének felhasználásával megvásárolta a 
kávai 543. számú tkvi. betétben felvett 484/6. hrszámú, 10 magyar hold-
nyi mezőgazdasági ingatlant, amely — minthogy a Luther-Otthon maga 
nem önálló jogi személy — telekkönyvileg az egyházegyetem tulajdonául 
kebeleztetett be. Javasolja az egyetemes presbitérium ennek az ügylet-
nek a jóváhagyását. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentett adásvételi ügyletet tudo-
másul veszi és az ügylet megkötését jóváhagyja azzal, hogy a kér-
déses ingatlan mindenkori hasznai a Luther-Otthon céljára szolgál-
nak, amivel szembenvmegszűnik annak az évi 400 P ösztöndíjnak és 
600 P térítésnek a juttatása, amelyet eddig a közalapból juttatott az 
egyházegyetem a Luther-Otthonnak. 

89. (K.) Az egyetemes presbitérium jelenti, hogy tárgyalta a bá-
nyai egyházkerület 1943. évi október 14-én tartott közgyűléséből kelt fel-
terjesztését, .amelyben az új egységes számadási nyomtatványok hatályon 
-kivid helyezését kéri! 

Az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerületnek az egysé-
ges számadási nyomtatványok hatályon kívül helyezésére vonatkozó 
javaslatát elveti, elrendeli azonban a számadási nyomtatványokkal 
kapcsolatos javaslatok gyűjtését, és azt, hogy ha a kinyomatott kész-
let elfogy, az új egységes számadási nyomtatványok a javaslatok 
lehető figyelembevételével készíttessenek el. 
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90-93. (K.) Tárgyalja, az egyetemes közgyűlés az egyetemes presb'téri-
um elől erjesztésé len Dezséry László egyetemi lelkész illetményei í-ei idé-
zésének és ezen illetmények fedezésének kérdését. 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy Dezséry László lel-
kész liivánvilág biztosított járandóságainak azon részét, amely az 
egyházegyetemet terheli, oly mértékben emeli fel, mint amely mér-
tékben az állam saját tisztviselőinek illetményeit emeli és felhívja a 
bányai és a dunántúli egyházkerületet, valamint a budapesti egy-
házmegyét, hogy az utóbbiak által az egyetemi lelkész részére meg-
ajánlott hozzájárulást ugyaníly mértékben emeljék fel. 

Végül felhívja a közgyűlés a dunáninneni és a tiszai egyházkerü-
letet, hogy az egyetemes cél érckikében az egyetemi lelkész híván\ ilag 
biztosított javadalmának felemeléséhez járuljon hozzá. 

91. (K.) Az egyetemes presbitérium előterjesztése alapján tárgyal-
ja az egyetemes közgyűlés az egyházegyetem és egyházkerületek súlyos 
anyagi helyzetét, amely vaz árak nagyfokú emelkedésével kapcsolatban 
megnövekedett személyi és dologi kiadások következtében állt elő és az. 
állam fokozott mérvű segítségét elkerülhetetlenül szükségessé teszi. 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy az egyházegyetemi 
és az egyházkerületek pénzügyi egyensúlyának megóvása céljából 
felterjesztéssel fordul a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 

1. a közigazgatási államsegélynek a tényleges helyzethez mért 
felemelése érdekéi en, 

2. külön segély biztosítása iránt, amely a tanárok külön hábo-
rús munkaátalányának rendes javadalmunkba történt beolvasztásá-
val kapcsolatban az'skolafenntartókra nehezedő többletkiadás fedezé-
sére szolgál. 

92. (K.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti az egyházegyetem 
1944. évi költségelőirányzatát. 

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

93. (K.) Az egyetemes presbitérium javaslata alapján tárgyalja az 
egyetemes közgyűlés a közalapi járulékok kérdését. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a közalapi járulékot 
mindenkor a népmozgalmi kimutatás előző évi lélekszám-adatat 
alapján veti ki. Ez alapon az 1943. évre a közalapi járulékot a 
következőképpen állapítja meg: 

a bányai egyházkerület 13.050.16, a dunáninneni 2.078.20, a du-
nántúli 7.324.60, a tiszai pedig 2.663.92 - P-t köteles beszolgáltatni; 
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mégpedig az 1943. év végéig, annál is inkább, mert ellenkező esetben 93-9C. 
a felosztás szerint reájuk eső összeg a hátralék fedezetére vissza-
tartandó. 

Megállapítja az egyetemes közgyűlés, liogy a dunántúli egyház-
kerület lélekszáma az 1942. évi népmozgalmi statisztika szerint 
183.115 fő; nyilvánvaló tehát, hogy a dunántúli egyházkerület köz-
alapi járulékát az 1942. évi egyetemes közgyűlés, amely még a kive-
tés esztendejének lélekszámadatait vette alapul, tévesen állapította meg 
7.968 P-ben 7.324.60 P helyett. Ennek folytán az egyetemes köz-
gyűlés idevonatkozó kéné e alapján feljogosítja a dunántúli egyházke-
rületet, hogy a terhére kirótt közalapi járulékból az 1942. évi téves 
kivetés folytán javára mutatkozó 643.40 P különbözetet az 1943. évi 
közalapi járulék összegéből levonhassa. 

94. (Iv.) A közalap 1943. évi jövedelme tárgyában az egyetemes 
presbitérium bejelenti, hogy az államsegélyből 13.730 P, kamat jövedelem-
ből 280 P, a nyugdíjpótló segélyalapból 4.000 P, az egyházkerületek járu-
lékaiból pedig a dunántúli egyházkerület túlfizetésének levonásával 
24.473.48 P, összesen tehát 42.483.48 P áll rendelkezésre. 

Az egyetemes presbitérium javaslatára 
az-egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a tőkésítést"mellőzi s 

a rendelkezésre álló összeget a következőképpen osztja szét: 
1. a nyugdíjintézetnek 8.000 P; 
2. egyházkerületi missziói lelkészek javadalmára (díjazás, úti-

költség, lakbérátalány címén) á 250, összesen 1000 P; 
3. az egyházkerületeknek vallástanító lelkészek, szegény egy-

házközségek és missziók segélyezésére á 1.000, összesen 4.000 P; 
4. az egyetemi és KIE-lelkészi állásra á 2.000, összesen 4.000 P; 
5. állandó segély intézeteknek, egyesületeknek és intézmények-

* l nek: rozsnyói ker. középiskola (fenntartásra) 500, pécisi Baldauf 
Gusztáv-Szeretetotthon 200, Tessedik Ifjúsági Missziói Intézet (fenn-
tartásra) 100, ugyanannak tanulmányi segély 160, az orosházi nép-
főiskolának tanulmányi segély 160, összesen 1.120 P; 

6. állandó segély egyházközségeknek: 
bányai egyházkerület: Hatvan 400, Battonya, Budafok, Dunake-

szi-Alag, Nyáregyháza á 200, őszesen 1.200 P; 
dunáninneni: Esz'ergom 400 P; 
dunántúli-: Keszthely, Szekszárd, Szombathely á 400, Alsódörgi-

ose, Enying. á 300, Bábonymegyer, Csögle, Dombóvár, Dunaföldvár, 
• Őriszentpéter, Sümeg, vasi középegyházmegye szórványmissziója á 

200, összesen 3.200 P; 
tiszai: Kornádi 600, Eger 400, Rekenyeújfalu, Sátoraljaújhely 

á 300, Délszabolcsi misszió, Szolnok, á 200, összesen 2.000 P; 
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94-95. egyszeri segély egyházközségeknek: 
bányai egyházkerület: Békés 200, Óbecse 200, Szentendre 100, 

Csillaghegy 100, Pilisvörösvár 100, Pests; enterzsébet 100. Rád 200, 
Sződliget 100, Nagyrév 300, Makó 200, Mátyásföld 200, Vácbottyán 
200, Sashalom 200, Alag-Dunakeszi 200, Farmos 200, Vecsés 300, Kis-
kunhalas 200, Dunavecse 200, Gyön 200, Páhi 300, Kisapostag 200, 
Csengőd 300, összesen 4.300 P; 

dunáninneni egyházkerület: Legénd 200, Bánk 100, Felsőpetén v 
100, Ipolyvece 200, Terény 100, Csánk 200, Szécsény 200, Egyhá-
zasdengeleg 300, Heréd 100, Bánhida 100, Nagyveleg 300, Székés-
iéivé r vár 100, Érsekújvár 200, Oroszvár 200, Dunaszerdaliely 300, 
Ipolymenti misszió 200, Mátyásföldi misszió 150, Érdi misszió 150, 
összesen 3.200 P; 

dunántúli egyházkerület: Balatonvidéki misszió 300, Csorna-Ka-
puvár 300, Győrság 300, Mohácsi misszió 200, Takácsi 200, Nagybarát 
300, Nyárácí 200, Antalszállás 1Q0, Sopronbánfalva 200, Pálfa 300, 
Hánta 200, Homokbödöge 100, Tapolcafő 200, Súr 200, Bakony-

i szombathely 100, Fonyód 200, Nemeshany 200, Adorjánháza 100, 
Kis- és Nagypirit 100, összesen: 3.800 P; 

tiszai egyházkerület: Székelyföld 500, Kolozsvári szórvány 300, 
Zselyk 100, Gömörhosszúszó 1.00, Várgede 300, Osgyán 100, Tornallya 
300, Kuntapolca 100, Pelsoc 200, Sajókaza 200, Ormospuszta 100, 
Jákfalva 300, Fancsal 200, Abaiyszántó 200, Ujcsanálos 200, Putnok 
100, Kassa II. 100, Nagytárkány 100, Ungvár 100, Kárpátalja 500, 
Ivisvárda 100, Rozsnyói polgári iskola 300, Olcsva 100, Kölese 100, 
Nagykároly 100, Szatmárnémeti 100, Tokaj 100, Ujklenóc 100, Nyír-
egyházi Nőegylet 100, Szolnok 100, icsszesen 5.300 P. 

Ezek a segélyössszegek 1944. évi január hó l-ig lesznek kifi-
zetendők és az 1943. évi szükségletekre felhasználandók. 

Az egyetemi lelkész járandóságainak százalékos emelésével kap-
csolatban az egyházegyetemet terhelő összeg levonása után az esetle-
ges maradvány az egyházkerületek között egyenlő arányban osz-
tandó meg évközi segélyezések céljaira. 

Az .egyetemes közgyűlés ismételten utasítja a folyamodó egy-
házközségeket és intézményeket, hogy a jövőben kérvényükhöz va-
gyoni. kimutatást és költségvetést csatoljanak. 

95. .(K.) Az egyetemes presbitérium jelenti, hogy az adóalapra eső 
összeg felosztását illetőleg már a tavalyi egyetemes közgyűlés határo-
zott, amely a rendes adóalapi segélyeket az 1942. évtől további intézkedé-

tíBig (ai következőképpen állapította meg: 
1. bányai egyházkerület: Csanádapáca 100, Mezőtúr 200, Nagymá-

gócs 300, Csepel 300, Ambrózfalva 150, Battonya 150, Csanádalberti 
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200., Makó 200, Nagyrév 300, Csengőd 200, Gyón 100, Pálii-Kaskanfcyú 95_ 
400, Csömör 300, Csővár 230, Domony 200, Fót 150, Galgagyörk 300, 
Gödöllő 150, Iklad 80, Mogyoród 300, Nagytárcsa 160, Pécel 100, Vác-
bottyán 300, Váckisújfalu 300, Zsidó 300, Maglód 150, Mende 500, Nyár-
egyháza 150, Vecsés 400, Kiszács 200, Óbecse 400, Palánka 200, Zom-
bor 400, összesen 7.870 P; 

2. dunáninneni egyházkerület: Esztergom 400, Vérteskethely 300, 
Gyúró 130, Bánk 300, Bér 500, Bokor 300, Csánk 150, Csesztve 240, 
Egyházasdengeleg 300, Felsőpetény 500, Heréd 150, Ipolyszőg 300, Kú-
tásó 250, Legénd 500, Lucfalu 500, Nógrád 110, Ősagárd 500, Patvarc 
220, Sámsonháza 200, Szúpatak 270, Terény 400, Zobor 120, összesen 
6.640 P; 

3. dunántúli egyházkerület: Csikváncl 120, Győrság 300, .Győrsze-
mere 300, Ménfőcsanak 300, Nagy barát 500, Tényő 180, Alsólendva 300x 
Barlahida 300, Csönge 80, Egyházashetye 150, Jánosháza 50, Káld 
160, Kememespálfa 220, Kemenesszentmárton 50, Pusztaszentlászló 
160, Vönöck 180, Zalaegerszeg 200, Antalszállás 150, Kaposvár 200, Li-
szó 210, Pogányszentpéter 130, Sand 300, Surd 300, Edve 50, Gyóró 
250, Sobor 250, Zsebeháza 110, Balf 90, Harka 150, Ág 160. Alsönána 
140, Bábonymegyer 400, Bátaapáti 260, Belecska 50, Bikárs 230, Bonnya 
100, Csikóstöttös 180, Dombóvár 300, Dunaföldvár 500, Ecsény 120, Ge-
rényes 80, Győré 80, Keszőhidegkút 260, Kölesd 220, Kötcse 140, Meké-
nyes 250, Mohács 250, Mucsfa 210, Murga 140. Nagyszokoly 300, Po-
gány 100, Polány 180, Sárszentmiklós 190, Somogyvámos 400, Szabadi 
180, Szá.razd 220, Szekszárd 500, Tarrós 270, Tékes 160, Torvaj 90, Zsib-
rik 80, Sárvár 200, Felsőcsalogány 100, Nemescsó 300, Rábabogyoszló 70, 
Szentgotthárd 230, Adorjánháza-Egeralja 140, Ászár 300, Bakonyszent-
lászló 400, Bakonyszombathely 200, Bakonybá-nk 50, Csót 220,, Csögle 
200, Fehérvárcsurgó 300, Gecse 80, Hánta 500, Homokbödöge 100, Iva-
rakószörcsök 140, Kerta 260, Kiskamoncl 80, Mezőlak 150, ^Lihályháza 
110, Nagyacsád 60, Nagygyimót 80, Nemeshany 190, Pusztamiske 100, 
Rigács 140, Sikátor 300, Súr 500, Takácsi 200, Tapolcafő 80, Tés 500, 
Vanyola 90, Zalagalsa ;500, Zalamedgyés 50, Alsó-Fe'sSdörgicse 400, 
Keszthely 400, Öcs 180, Sümeg 160, Taliándörögd 180, összesen 20.700 P ; 

4. tiszai egyházkerület: Székelyföldi misszió 300, Zselyk 280, Ba-
logpádár 500, Dusa 190, Gömörhosszúszó 400, Jolsvatapolca 500, Kusper-
lász 400, Kuntapolca 300, Miglészpataka 500, Mikolcsány 160, Osgyáai 
500, Pelsőc 100, Perjése 300, Rekenyeújfalu 130, Süvete 400, Várgede 500., 
Abaújszántó 400,~Eger 300, Fancsal 300, Hernádvécse 200, Putnok 100, 
Tállya 400, Űjcsanálos 160, Délszabolcsi misszió 300, Kisvárda 260, Ko-
rnádi 500, Nagykároly 170, Nagytárkány. 200, Szatmárnémeti 1.90, To-
kaj 200, Ungvár 150, összesen 9.290 P. 

A rendelkezésre álló 45.000 P-ből a fenti, összesen 44.500 P fel has z -
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95-97. nálása után 500 P fennmaradván, az egye'emes presbitérium javasolja 
annak a mult évi határozat értelmében az egyházkerületeknek rendkívüli 
adóalapi segély címén a megállapított kulcs szerinti kiadását, minek kö-
vetkeztében a bányai és dunántúli egyházkerületekre egyenként 166.66, 
a dunáninneni és tiszai egyházkerületekre pedig egyenként 83.33 P 
esnék. 

Az egyetemes közgyűlés a presbitérium l ejelentését tudomásul 
veszi s aszerint rendelkezik, javaslatát magáévá teszi, határozaterőre 
emeli és kimondja, hogy ha az államsegély összege évközben felemel-
tetnék, az elnökség abból az egyházkerületeknek segélyezési célokra 
megfelelő összeget juttasson. 

96. (K.) Azon nem lelkészi jellegű egyházi alkalmazottaknak nyug-
díj intézeti tagsága ügyében, akiknek a.z E. T. X. t.c. 2. §-a szerint nyug-
ellátásra igényük nem volt: 

az egyetemes közgyűlés az egyetemes pr esbitériumnak a ínyugdíj-
intézeti bizottság meghallgatásával tett előterjesztése alapján az E. T. 
X. t.c. 5. §-a értelmében az egyházegyetemnek, mint vagyonjogi 
alanynak az egye'emes nyugdíjintézet'el, mint jogi személlyel kötött 
—1 s azoknak a nem lelkészi jellegű egyházi alkalmazottaknak, akik 
a fent hivatkozott nyugdíjtörvény alapján a nyugdíjintézetbe eddig 
felvehetők nem voltak, — nygellátást biztosító és a jelen jkvi ha-
tározat kiegészítő részét képező szerződést jóváhagyja azzal, hogy 
az egyetemes közgyűlés elnöksége a nyugdíjintézet anyagi megerő-
sítésére alkalmas további feltételeket is a nyugdíjintézettel egyetér-
tőleg a szerződésbe pótlólag beiktathasson. 

97. (K.) Az egye'emes presbitérium bemutatja a Magyarországi 
Evangélikus Egyházegyetem Nyugdíjintézetére vonatkozó ügyvivői je-
lentést. 

1. A nyugdíjintézeti járulékoknak a mult évi egyetemes közgyűlés 
jóváhagyásával történt 20 o/o-os felemelése lehetővé tette az új nyugdíj-
intézet kötelékébe tartozott tagok és hozzátartozóik nyugellátási illetmé-
nyeinek 1943. január 1-től történt 10 <y0-os felemelését; míg a régi nyug-
díjintézet ellátottai részéről élvezett járandóságoknak 25 o/0-os felemelése 
az államsegélynek felemelése folytán vált lehetővé. 

Minthog3 r az általános drágaság oko zta megélhetési nehézségek foly-
tán — az egyházkerületek egyértelmű óhaja szerint — a nyugellátási 
összegek újabb emelése elkerülhetetlenül szükségessé vált, méltóstassák 
nyugdíjintézeti bizottságot felhatalmazni arra, hogy az összes illetménye-
ket egyrészt az államsegélynek az 1944. évi költségvetési évben vár-
ható többlete terhére, másrészt a járulékoknak újabb emelése útján 1944. 
január 1-től kezdődőleg újabb mathematikai szakvélemény alapján meg-
állapítandó mértékben felemelhesse. , ; , , , 
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2. A nyugdíjintézeti hátralékok törlesztésére az 1942. évi számadás 97, 
szerint mintegy 39.000 P folyt be. Bemélhető, hogy a mult évben, elren-
delt. s folyamatban levő behajtási eljárások alapján az 1943. évi számadás 
még nagyobb mérvű törlesztésről fog számot adni. 

3. A hazatért lelkészek a hazatérést megelőző szolgálati éveinek be-
számításához szükséges díjtartalék biztosítása tekintetében az államkor-
mánnyal folytatott tárgyalások még folyamatban vannak. A nyugdíjinté-
zeti bizottság azonban az ezen érdekeltség köréből már aktuálissá vált. két 
nyugellátás elbírálásánál az említett tárgyalások sikerének reményében 
a szóban forgó két esetben a hazatérés előtti szolgálati éveket beszámí-
totta. 

4. A nyugdíjintézeti bizottság néhány kisebb ingatlant vásárolt. Ezek 
egyike egy fonyód-bélatelepi 1800 négyszögöles balatonparti lelek (vé-
telára 40.000 P), mely egyelőre táborozási célokra, a befektetett tőke G 
lo'o-ának megfelelő bérösszeg meglfí/zetésének kötelezettségével, a KIE 
evangélikus ágának rendelkezésére bocsáttatott ; másika egy Káva köz-
ség határában fekvő, mintegy 22 holdas mezőgazdasági ingatlan (vé-
telára 119.440 P), mely a föld eddigi haszonbérlőinek adatott bérbe. Na-
gyobb birtokot nem lehetett vásárolni, mert a földművelésügyi minisz-
ter nyugdíjintézetek részére birtokvásárlást nem engedélyez és a felaján-
lott zsidó birtokok megvételét több elháríthatatlan akadály meghiúsí-
totta. A nyugdíjintézeti bizottság elnöksége az egyetemes főügyész és az 
ügyvivő a bizottság egyes tagjainak segítségével állandóan foglalkozott 
alkalmas föld és ház ingatlan vételének kérdésével, azonban a legszor- j 
gosabb utánjárás is eredménytelen maradt, 

5. A nyugdíjintézet dobozi birtokának haszonbérlője — ki haszonbér-
fizetési kötelezettségeinek újabban már eleget tett —- a mult hónapban 
meghalt; miután azonban kötelezettségei a szerződés szerint örököseire 
átszállanak, a birtok zavartalan hasznosítása továbbra is biztosítottnak 
tekinthető. A gazdálkodást az annak ellenőrzésével megbízott nyugdíjin-
tézeti szakértő kifogástalannak találta, A haszonbérleti gazdálkodást 
"-megnehezítő és nem fizető alhaszonbérlők a bérletből kimozdíttattak. 

0. Jelentem, hogy a nyugdíj intézeti bizottság a Luther-Társaság ré-
szére 10.000 P, a bányai egyházkerület részére 45.000 P, végül az egy-
íiázegyetiem gyenesdiási Belmissziói Otthona részére — épületjavítási cé-
lokra — 10.000 P kölcsönt szavazott meg. 

7. A nyugdíjintézet tagjaira és ellátottaira vonatkozólag a követke-
zőket jelentem: 

a) felvétettek: Ponicsán Imre, Csepregi Béla, Endre ff,y Zoltán, 
Miklóssy Endre, Bonnyai Sándor, Benczúr Zoltán, Szepessi Károly, Bár-
dosi Jenő, Spiegel-Schmidt Frigyes, Buthy Dénes, Baráth József, Békés 
József, Amminger Ferenc, Sexty Zoltán, Dönsz Tivadar, Fest Mik-
lós, Stovicsek Gusztáv, Lotz Tibor, Szabó Kálmán, Hammel János, Fecske 
Pál, Sikter László, Gartai István, Görög Tibor, Ptévész László, Szabó 
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97. Vilmos, Krec-sák Kálmán, dr. Ottlyk Ernő, Teke Zsigmond, Molnár La-
jos, Tilianyi János és Martos Ödön. 

b) Elhaltak: Bezegh Sámuel, Kardos Gyula, Mihalovics .Samu, özv. 
Kruttschnitt Antalné. » 

c) Nyugdíjaztattak: Mihalovics Samu, Podhradszky János. 
d) özvegyi ellátásban és betegápolási (illetve temetési) segélyben ré-

szesíttettek: Bezegh Sámuelnó, Mihalovics Samuné: 
A nyugdíjasok száma 59, az özvegyeké 157, az árváké 50. 
8. Jelentem még, hogy a nyugdíjintézeti bizottság tudomásul vette 

dr. Rásó Lajos jelentését, mely szerint a Margit-kőrút 62. számú házi 
tiszta jövedelme 18.HÓ.79 P-t, a Bangha Béla- (ezelőtt József-) utca 
4. számú ház tiszta jövedelme 14.288.54 P-t tett ki. A házak tehát a 
befektetett tőkét mintegy 3.60, illetve 3.77 o/o-kal kamatoztatták. 

9. Bemutatom a nyugdíjintézet 1942. évi zárszámadását. 
I. BEVÉTEL. 

Tagok és fenntartók járulékai . . . 198.470.35 P 
Államsegélyből 329.348.51» 
Az egyetemes közalapból . . . . 8.000.—» 
Intézeti ingatlanok jövedelméből . . 64.085.25» 
Kamatjövedelemből . . . . . . 26.288.11» 626.192.22E' 

II. KIADÁS. 
Nyugdíjak és segélyek . . . . . V 4"5.432.55 P 
Személyi járandóságok 5.140.—» 
Vegyes kiadások . . . . ' . . . 12.019.28» 
Leírások 8.875.05» 
A nyugdíjintézet i tőkéhez csatolva . 124.725.34» 626.192.22 B' 

NYUGDÍJINTÉtfETI TÖKE. 
1942 január 1-é.n 2.655.079.73 P 
1942. évi szaporulat 124.725.34» 
Alapítványok 10.615.01» 
Hrabovszky Pál óvadéka 8.004.56» 2.798.424.64 B 

'VAGYON KIMU TA T Á S. 
Készpénz és takarékbetétek . . . . 603.567.94 P 
Értékpapírok I. ~ 51.097.78» 
Intézeti ingatlanok 1.465.763.81 » 
Járulékhátralékok 424.325.79» 
Kihelyezett kölcsönök 253.669.32 > 2.798.424.64E 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul 
veszi, az annak 1. pontjában kért felhatalmazást níz elnökségnek 
megadja, s tekintettel a nyugclíjállamsegély-ügyi bizottság határoza-
tára, a jelentés 3. pontjával kapcsolatban hozzájárul ahhoz, hogy a 
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kérdéses díjtartalék létesítéséhez való hozzájárulás címén a nyűg- 97-
díjpótló-segélyalap teljes egészében a nyugdíjintézet vagyonáhoíz 
csatoltassék. 

98. (K.) Az egyetemes presbitérium bemutatja a nyugdíj intézeti bi-
zottság előterjesztésén alapuló jelentésével a tiszai egyházkerület felter-
jesztését, mely szerint a fenntartói járulékok a jövőben ne a nyugdíjigé-
nyek, hanem az egyházközségek vagyona és jövedelmei arányában le-
gyenek kivetve. Jelenti, liogy ezt a már régebben felmerült tervet a 
megejtett számítások alapján a napirendről egyelőre levétette, mert ez a 
reform a nagyobb egyházközségeknek oly nagy mérvű megterhelésével 
járna, amit azok a jelenlegii rendkívüli viszonyok között el nem viselhet- ' 
népiek. Ehelyett a bizottság a gyengébb egyházközségek érdekében köny-
nyítéseket léptetett életbe, s azok az új szabályrendeletben is biztosíttat-
tak. * ( 

A dunántúli egyházkerületnek a missziói körökben működő lelkészek 
érdekében benyújtott felterjesztésével kapcsolatban jelenti a presbitérium, 
hogy aziolk a szabályrendejetben ugyancsak biztosított könnyítések mel-
lett a nyugdíjintézet kötelékébe eddig is felvétettek s továbbra is felve-
hetők, de a járulékok megfizetése alól — más fedezeti forrás hiányában 
— nem mentesíthetők. j 

'Tudomásul szolgál. 

99. (K.) A régi nyugdíjasok érdiekében az egyházkerületek és a 
Papnék Szövetsége által előterjesztett keretemmel kapcsolatban az egye-
temes presbitérium javaslatára l i 

megállapítja az egyetemes közgyűlés* hogy az államsegélyemelés' 
arányában megtörténtek a helyzetük javítását célzó intézkedések, 
további emelésről azonban csak az államsegély újabb emelése esetén 
lehet szó, amelyet az egyházegyetem szorgalmaz. 

100. (K.) Az elnökség a következő javaslatot terjeszti elő: 
Az ország területének örvendetes megnövekedésével kapcsolatban a 

nyugdíjintézet munkája is oly mérvben felszaporodó't, hogy elkerülhetet-
lenné vált az ügyvivő mellett számvevő-szakértő alkalmazása, Rendelje 
el pzt a közgyűlés, a személy kiválasztását és illő tiszteletdíj megállapí-
tását a nyugdíj intézeti bizottság jóváhagyása mellett az elnökség hatás-
körébe utalva. ! 

Az egyetemes közgyűlés a javaslatot határozaterőre emeli. 

101. (K.) Az egyetemes közgyűlés a presbitérium előterjesztésében 
tárgyalja az egyházkerületekből felérkezett népmozgalmi jelentéseket. 

Az egyetemes közgyűlés elrendeli a népmozgalmi kimutatásnak 
a jegyzőkönyv függelékében való közzétételét. 
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102 ' 102. (K.) Végül az elnöklő egyetemes felügyelő a közgyűlés tagjai-
nak kitartó érdeklődésükért, D. Kapi Béla püspök pedig az elnöklő 
egyetemes felügyelőnek a tanácskozások bölcs vezetéséért az egyetemes 
közgyűlés nevében köszönetet mond, mire I). Kapi Béla.,püspök buzgó 
imája a közgyűlést befejezi. 

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

világi elnök. 

D. Kapi Béla s. k. 
püspök, 

egyházi elnök. { 

; Dr. Konkoly Elemér s . k. 
világi egyetemes főjegyző. 

Németh Károly s. k. 
egyházi egyetemes főjegyző. 

Dr. báró Radvánszky Antal s. k 
világi egyetemes aljegyző. 

Wolí Lajos s. k. 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Dr. Bendl Alajos s. k. 
v'lagi egyetemes aljegyző. 

Joób Olivér s. k. 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Dr. Makláry István s. k. 
v;lági egyetemes aljegyző. 

Hitelesítjük: 

' , Dr. Pesthy Pál s. k. 

Laszkáry Gyula s. k. 

Dr. Vladár Gábor s. k. 

Dr. Rásó Lajos s . k 

Kemény Lajos s. k 

Kuthy Dezső s. k. 
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FÜGGELÉK, 
i. 

A magyarországi Evangélikus Eggházegyetem 
1942. évi zárszámadása. 

I. Közigazgatási számla. 

BE V; ÉTEL: 
Mult évi maradvány 
Államsegély 
!A] szemináriumi alap kamata 
'Az egyházegyetem. székházának bérjövedelme 
iVegyes bevétetek . 

Maradvány 

7.229.81P 
57.170.35 » 

730.09 » 
8.497.— » 

11.670.87 » 85.298.12 B 

KIADÁS: 
Zsinat-7 közgyűlés, törvénykezés stb. költségei 9.511.74 P 
Lelkészképzési célokra 13.040.— » 
'A' reformátusokkal közös sajtószolgálatra . 3.718.03» 
Tanintézetek és diákok segélyezésére, . . . > 3.986.— 
Külföldi összeköttetésekre í 494.12» 
Missziói vonatkozású ügyekre 2.289.04» 
'Az egyházi irodalom és sajtó támogatására . 1.567.88 » 
5A levéltár-könyvtárra 1.005.51» 
Illetékegyenértékre 2.357.76» 
'Az egyházegyetem közigazgatására és az 

egyetemes egyházi iroda költségeire . 4.803.59» 
Személyi járandóságokra 9.614.92» 
iVegyes kiadásokra 5.450.37» 5 7 . 8 3 8 . 9 6 P i 

27.459.16 P. 

IÁI fenti saldóban az államsegély 1943-ban kifizetésre kerülő része is 
bennfoglaltatilc. 
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II. Mérlegszámia. 

1. Az egyház szabad rendelkezési tőkéje 
2. Átmeneti jellegű tételek: 

Fogházulissziói offertórium . . . . 
Postaportó, államsegély 
Sajtó vasárnapi offertórium 
Segédlelkészi kongrua 
A Theológusok Otthonának kölcsöne a 

Pénzintézeti Központtól 
Egyetemes folyószámla . . . . . . 
Egyetemes közalapi folyószámla . . 

371.623.75 B 

149.70 P 
5.161.— » 

129.30 » 
5.529.— » 

i 
i 10.101.—» 
I 27.459.16» 
' 19.419.69 » 67.948.85 E 

3. Alapok: 
Az 1928 előtti nyugdíjintézet tőkéje . 
Nyugdíjpótló-segély-alap . . . . 
Egyetemes közalap-tőke 
Szemináriumi alap . . . . . . . 
iTanárok nevelőház-alapja . . . . 
Theológiai alapok 
A pozsonyi theológíiai akadémia tőkéje . 

! 'Lelkészsegélyezési alap 
i Lelkészárva-alap 

Luther Márton szobor-alap . . . . 
i Luther Ot!hon-alap 

Tehetséges szegény tanulók alapja . 
Honvéd imakönyvek alapja . . . 

4. Alapítványok: i 
Gróf Teleki—Róth Johanna-alapítvány 
Szinovitz Lajos-alapítvány . . . . 
Lissovényi, gróf Blankenstein és Hunfalvy-

alapítvány 
Hrabovszky Zsigmond-alapítvány • • 
Báró Solymosy Lajos iskolai alapítványa 

ÍZelenay Gedeon-alapítvány . . . . 
Haubner Máté-alapítvány . . . . 
[Eőry Sándor-alapítvány 
Wesjfer Lajos-alapítvány 

• Szigethy—Halász—Brósz- alapítvány 
A Johannita-lovagreM alapítványa 
Saxlelmer András és neje alapítvány . 
Báró Prónay Dezső összevont alapítványok 

' 28 
' 109. 
j 28 
' 31 

22 
{ '2. 

1. 
f o 

i 
38 

! 4 
4 

A tőkék összege 

091.03 
386.94 » 
188.37 » 
,554.27 » 
,340.97 » 
315.52 » 
845.17 » 
238.64 » 
147.03 » 
.649.03 » 

—.16 » 
689.50 » 
824.50 » 

P 

277.271.13 F 

878.80 P 
3.939.18 » 

647.62 » 
51.80 » 

2.543.64 » 
' 50.—» 

50.— » 
50.— » 

I.005.56 » 
39.435.99 » 

9.561.46 » 
II.494.55 » 

867.22 » 70.575.82 » 
.787.419.55 P-
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III. R. tőkék elhelyezése. 

1. Takarékpénztári betétek és készpénz . 202.381.76 P 
2. Értékpapírok 1 07.034.83.,> 
3. Az Üllői-út 24. és a Szentkirályiéi. .51. sz. 

alatti egyetemes székház 370.000.— » 
4. A soproni Theológusok Otthona 57.932.59 » • >-
5. Alapítványi ingatlanok . . . . . . . . 32.000.—» 
0. Egyéb követelések 18.070.37» 

A vagyon összege . . . 787.419.55 P 
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II. 

A magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 
1944. évi költségvetése. 

i BEVÉTED; 
'Az 1848. XX. t. c. szerinti és egyéb ; 1 

államsegélyek < 752.724.— B 
A: szemináriumi alap kamata a theológusok 

segélyére 700.— P 
'Az egyetemes székház bérjövedelme .. . . 5.0( )0.— » 5.700.— B 

Összes bevétel: . . . 758.424.— B 
KIADÁS. 

Az államsegélyek eloszlása: 
'Az egyházkerületeknek közigazgatásra. . . 06.306.— 1* 
lAz egyetemes nyugdíjintézetnek 347.040.—» 
'Az egyetemes egyházi adóalapnak . . . . 45.0(X).— » 
rA' közalapnak . . . 13.730.—» 
Segédlelkészi kongrua . 174.960.—» 
(A: Theológusok Otthonának építési 

államsegélye ; . 8.293.—» 712.329.— R-
IMaraS a heveidből az egyházegyetem céljaira 46.095.—R 

A maradványból fedezendők: 
'7. Közgyűlés, törvénykezés, stb. 

a) Az egyházi elnök utíiátalánya . . . 1 000.— T 
b) Törvénykezési költségek 250.— » 

I1 \c) Napidí/ak és útiköltségek 7.000 —» 
d)' Nyomtatványok . 2.500.— 10.750.—P 
Lelkészképzést célokra: 
a) Theol. lakbér- és élelmezési segély . . 3.000.—F 

b) Tan- és vizsgadíjakra > 3.000.— » 
| ifi) A Theol. Otthonában ingyenhelyre. . . 800.—» 
j id) Énektanítás tiszteletdíja . . . . . . 480.—» 
I ->e) Külföldi tanulmányi segély . . . . 700:.—» 7.980 — •» 
3. A reformátusokkal közös sajtószolgálatra 4.500.—•. 
4. Külföldi összeköttetésekre 1.000.—1> 
5. Segélyekre: 

n) Lelkészsegélyezésre 1.500.—» 
b) A váci siketnéma-hitoktatásra . . . i 200.—» 

| c) A KIE segélye 200.—» 1.900.— T-
I , Átvitel: . . . 26.130 —Pí 
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Áüiozat^ . . . 26.130.—E 
6. Missziói vonatkozású ügyekre: 

a) Az .egyházegyetem missziói munkájára . . 2.500.— P 
b) A Gyámintézetnek 200.— u 
p) A Misszióegyesületnek 100.-—» 2.800.— » 

7. Az egyházi irodalom és sajtó támogatására: 
a) A Prot. Irocl. Társ-nak forrásmunkákra 500.— P 
b) Egyházi lapok segélye . . . . . . 300.—» 
c) Egyházi lapok előfizetése 500.—» 
d) A Luther Társaságnak 500.—» 1.800.—» 

8. A levél- és könyvtárra: 
a) A levéltáros tiszteletdíja 800.— P 
b) A könyvtáros tiszteletdíja . . . . . ! 300.—» 
c) A levéltáros irodaátalánya 200.—» 
d) Vegyes dologi kiadások 500.— » 1.800.— » 

9. 1 He l éke gypnért ékre 2.360.— » 
10. Az egyházegyetem közigazgatására: • 

a) A tanügyi előadók tiszteletdíja . . . 600,— P 
b) A pénztár átalánya . . . . . . . 1.200.—» 
C) A pénztár postakiadásai . . . . - . . 500.—» 
d) Nyugclíjintézeti fenntartói járulék . . 500.—» 2.800.—» 

1] .Az egyetemes egyházi irodára 
a) Telefon 2.000.—P 
b) Papír- és nyomdaszámla ' 1.000.—» 

i fi) Vegyes dologi kiadások 1.000.—» 
d) Személyi járandóságok 10.000.—» 
e) OTBA-költségekre . . . . . . . 1.200.—» 

15.200.— P 

Le az e célra kapott államsegély . . . . *».000.—r » 10.200.— » 

1:2. Előre nem látott kiadásokra . . . . 6.000.— » 

1944. évre költségelőirányzat . . • 53.890.— » 

Előirányzott bevétel 46.095.— P 
,, kiadás 53.890.—» 

Hiány • 7.795.—P 
Az 1944. évi költségvetési hiány fedezetéről az egyetemes felügyelő az 

év folyamán gondoskodik. í 
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III. 

A magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 
népmozgalmi kimutatása. 

s Az adat 
megnevezése 

Az egyházkerület megnevezése 

bányai dunán- dunán-
ínneni túli tiszai 

1. Lélekszám . . . . 327 578 52.404 176.937 67.855 624.774 
.2. Anyaegyház . . . . 109 . 49 138 47 343 
3. Leányegyház . . . 17 18 108 12 155 
,4. Fiókegvház . . . . 41 29 125 59 254 
5. Szórvány . . . . 263 2 96 1.446 917 2.922 
6. Rendes lelkész . . . 128 51 141 54 374 
7. Vallástanár, vallás-

tanító lelkész . . . 46 o 14 14 76 
.8. Segédlelkész . . . 37 12 48 13 110 
,9. Születet:t 6.525 860 3.269 1.206 11.860 
10. — ebből törvénytelen ? 38 113 9 151 
11. Meghalt . . ' . . . 4.486 ? 2.681 1.011 8.178 
12. Konfirmált; . . . . 3.843 648. 2.840 794 8.101 
13. Űrvacsorával élt . . 110.020 25.465 98.895 36.700 271.080 
14. Házasságkötések sz. 2.341 , ? 1.176 456 3.973 
15. —ebből tiszta . . . 1.258 9 714 196 2.168 
16. — ebből vegyes . . 1.083 ? 462 260 1.805. 
17. Reverzális javunkra . /573 9 215 121 909 
18. Reverzális kárunk ra . 481 9 108 93 682 
19. Áttért hozzánk . .c . 749 9 121 123 993 
20. Áttért tőlünk . . . 246 ? í 84 • 83 418 

2L Egyházi szertartás -

mellőzve 133 .•9. 22 84 239 
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JEGYZŐKÖNYV 
felvételen a Magyarországi Evangélikus Egyházcgyetem Gusztáv-Adolf-
Gyámintézetér.ek 1913. évi december 2.-án Budapesten tartott évi rendes 

'közgyűlésén. ' l 
Jelen voltak:, báró Feiliitzsch Berilíold m. kir. titkos tanácsos, vi-

lági elnök és Ziermann Lajos esperes, egyházi elnök vezetése mellett 
D. báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, I). 
Kapi Béla és Túróczy Zoltán püspökök, dr. Mesferházy Ernő 'és dr. 
Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelők, dr. Konkoly Elemér a G. A. 
Gyámintézet ügyésze, egy etemes Világi főjegyző, dr. báró Radvánszky Antal 
egyetemes világi aljegyző, Sárkány Béla, Marcsek János, -Nagy Miklós 
és dr. ('sengődy Lajos egyházkerületi G. A.-gyámintézeti egyházi el-
nökök, Péter László pénztáros-ellenőr, 

Fadgyas Aladár, Járosi Ande-r, dr. Mohácsy Lajos, Rónay B. Gyula, 
Böjtös László, Horváth Lajos, Takács Elek, Németh Károly, Kemény 
Lajos. Fábián Imre, Hering János, Rohály Mihály és Jónás Lajos es-
peresek. dr. Deák János, dr. Jánossy Lajos, Budakor Oszkár egyet, ta-

nárok, Blaí.niczky Jenő, dr. Szuchovszky Lajes, Medvegy Mátyás, Jávor 
Pál, Hézer Béla, Fürst ... Ervin, Menyhár István, Csákó Gyula, dr. Ko-
vács ' V i lmos . J'oób Olivér, clr. Förster Lajos, T.akó István, Tomcsányi 
László, Csaba Gyula. ívrecsák János, Dahhauser László, Piri Károly, Tor-
icfa Gyula, Drenyovszky János, Szilárd Gyula, Komjáthy Lajos, Hoíf-
marui Ernő, Hanzmann Károly, lic. Fizély Ödön, Stadtrueker Gyula, dr. 
Székács István, Kiss Samu, Teke László, Garam Zoltán, Nagy István, 
Lágler Méla, Zámolyi Gyula, "Lukács István, Sóstarécz Ferenc, Sehleifer 
Károly, az ÉPOSz' képviseletében: .-Nagy Istvánné és Botyánszky János-
aié. 

A közgyűlésről halaszthatatlan másirányú elfoglaltságával kimen-
tet'e magát: dr. Tomcsányi V. Pál, a kárpátaljai terü'etkcrmányzói biz-
tosa, in. kii', titkos tanácsos, a bányai egyházkerület G. A.-Gyáminté-
zetének világi elnöke,- dr. Neme-s Géza, a .tiszai egyházkerület G. A;..-< 
-Gyámint ézet ér ek világi elnöke. ' " 

1. Sárkány Béla esperes imádsága után báró Féilitzsclii BertlióÍH 
világi elnök ir.egn\ itó t-eszedében megemlékezett az elmúlt egybá^közigaz-
gatási év kimagasló eseményeiről és szerétettel köszöntötte a közgyűlés 
•tagjait, . ' . „ • • ' • -. 

2. A világi elnök, megnyitó beszéde után a közgyűlés a jegyző-
könyv vezetésére Nagy Miklóst, a dunántúli''egyházkerületi G. A. Gyáni-
infézet egyházi elnökét kérte még, "J 
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a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig1 Sárkány Béla, Marcsek János és 
<ár. Csengödy Lajos egyházkerületi gyámintézeti egyházi elnököket. 

3. Ziermann Lajos egyházi elnök előterjesztette következő évi jelenté-
sét: , ; 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Egyik ókori király szolgájának pz volt a feladata, hogy n!ap-nap 

után emlékeztesse urát arra, hogy ne feledkezzék meg elleuségéről. 
Magyarhoni Gusztáv Adolf- Gyámintézetünk, evangélikus .egyhá-

zunknak s magyar hazánknak ez a szerény és hűséges szolgája, e mos-
tani válságos időkben valami hasonlót kíván cselekedni... Emlékeztetni 
szeretné e kettészakadt világnak hatalmasait innen is, túlnan is, a bará-
tokat s az ellenségeket egyaránt arra: ne feledkezzenek meg arról, hogy 

sa£ egész citfHteált világ adósa Magyarországvuik. 

33 évvel ezelőtt az Északamerikai Egyesült Államok volt elnöke, lioo-
sewett- Tivadar Magyarországon járt s 1'9T0. április 16-án Budapestje)* 
az interparlamentáris magyar csoport előtt többek közt ezeket mondotta: 

»Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért 
Amikor Amerika még Európa méhében volt, Magyarország volt az a té-
nyező. amely meggátolta a barbarizmus terjedését, és amely a civilizált 
v ilág biztonságát őrizte. Az önök őseié az érdem, hogy azokat a támadáso-
kat visszaverték, amelyek a nyugati kultúra ellen a barbarizmus világá-
ból intéztettek, mert az önök őseinek teste állította meg a barbarizmus 
haladását... Nincs illusztrisabb történelem, mint a m a g y a r történelem. 
Én ismerem ezt a történelmet és nem tartanám magam művelt ember-
nek, hogv ha azt nem ismerném... Egy ponton állunk... küzdünk... 
az erkölcsiségért, küzdünk a vallásért és annak szabadságáért, amely 
égy erkölcsös országnak mindig támaszát és talpkövét képezi... 

Az én munkám alapja — így szólt tovább — egy okmány, amely lé-
gibb az amerikai alkotmánynál, de régibb Árpádnál íis, ez az okmány 
a decalogus—* a tízparancsolat...« (Az Újság' 1910. április 19.) 

Igen, az egész civilizált világ adósa Magyarországnak! Ezt sze-
retnők fülébe zúgni, szemébe mondani s szívébe vésni mindazoknak a 
hatalmasságoknak, melyek talán csakhamar Európa újrarendezéséinél 
nagyságuknál, hatalmuknál fogva hazánk jövendőjét és ezzel együtt egy-
házunk sorsát illetőleg is hallatni fogják szavukat. 

Oh, vajha szolgálatunknak ezen mai első sza.vja1 s szívbeli szent óhaja 
eljutna oda, ahova szánjuk', s a jó Isten, aki mindenek felett áll, ciki úgy 
igazgatja, a népek s emberek szívét, jmint a vizek folyását, most. is min-
deneket úgy igazgatna s olyan állapotokat s előfeltételeket teremtene,, 
hogy 
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Gtfámintézetibnk továbbra is áldott .pontifex lehessen. 

A régi pogány rómaiaknál a papot pontifexnek, hídépítőnek ne-
vezték. Ez a név- aztán átment a keresztyén egyház nyelvhasználatába i's^ 
olyannyira, liogy még magát a római pápát is pontifexnek, pontifex maxi-
musnak nevezik . Azt akarja ez a név mondani, hogy a papnak feladata 
hidat építeni; a föld és az ég között, hidat verni egyes társadalmi osztá-
lyok között, s összekötni a híveket egy nagy közösségbe, a »szentek kö-
zösségébe.« . • 

Gusztáv Adolf bár nem volt pap, mégis megérdemli a pontifex 
maximus nevet. Végső célkitűzését maga így határozza meg: »Corpus for-
mátum Evangelicorum per se subsistens in (ipso corpore Imperii Ro-
mánk, > az evangélikusoknak organikus, önálló szövetsége a Római Biro-
dalmon belül.« Hidat akart tehát verni a nagy Római Birodalmon belül 
az evangélikus egyházak között. ' 1

 ; 

A. Gusztáv Adolf nevét viselő egyletek ezt a hídépítő munkát foly-
tatták s ki terjesztették a nagy Római'Birodalom határain túl, s hidat ver-
lek nemcsak az egyes országok, hanem az egyes világrészek evangé-
likusai között is. 

Évszázadokon keresztül az volt az evangélikus keresztyénségnek 
nagy fájdalma, hogy szét volt szaggatva. Szétszaggatottságában ütőereje 
meg volt bénítva, küzdelme megcsorbítva, győzelme feltartóztatva. Nem 
ismerte fel szétszaggatottságában a saját (erejét, s ez így maradt mind-
addig, míg a német Gusztáv Adolf Egylet nem jelent meg a küzdőté-
ren. Igaz, hogy a német Gusztáv Adolf Egylet nem volt az evangélikus 
egyháznak egyedüli, összekötő szerve. Más szervek is kivették részüket 
az evangélikusokat egyesítő munkából. De a tulajdonképpeni pontifex, 
a hidat építő, aki elsőnek igyekezett az elmúlt században az evangélikus 
egyházakat, híveket és szíveket összekötni egymással, a Gusztáv Adolf 
Egylet volt s nevezetesen annak éppen most száz évvel ezelőtt a inajnai 
Frankfurtban először megalakult s mind ia> mai napig Lipcsében szé-
kelő központi választmánya. 

Ez a központi választmány 1912-ben atlaszt adott ki, amelyen 69 la-
pon látható és pl vasható az a sok.ezer evangélikus gyülekezet, amely a 
Gusztáv Adolf Egylet gondozása alatt áll. 1932-ben pedig egy 276 ol-
dalas könyvet adott ki; »Hundert Jahre Arbeit an dier Diaspora« »SzáZ 
éves munka a diaspora szolgá!atában«. Ez a könyv még részletesebben 
felsorolja mindazokat az országokat s evangélikus gyülekezeteket, ame-
lyeket a Gusztáv Adolf Egylet száz év alatt hűségesen szolgált. Ha azt 
a mappát jól megnézzük s azt a könyvet figyelmesen elolvassuk, azt lát-
juk, hogy a Gusztáv Adolf Egylet működési tere 'Lettországtól Délameri-
kának Rio Grandé de Sul tartományáig', Stockholmtól egészen Délafri-
kának Oranjéig, Portugáliától az Aranyszarvig és azon túl Kisázsiáig 
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terjed. A Gusztáv Adolf Egyleten tel/esedésbe ment a próféta szafa: 
^Szélesítsd ki a sátorod helyét és haj okodnak kárpitjait terjesszék ki; no 
tiltsd azt meg; hosszabbítsd meg a te köteteidet és erősítsél meg a te s:e-
geidet; mert mind jobb, minci balkézre megszaporodol.« (Ézs. 54, 2—3.) 

S aki valaha részt vett a Gusztáv Adolf Egylet nagygyűlésem s látta, 
• mily melegen üdvözlik ott egymást a különféle országokból s távoli vi-
lágrész bői összesereglett evangélikus testvérek, »mint ismeretlenek és 
mégis 'ismeretesek; mint megháltak és\im élők, mint ostorozottak és meg 
nem ölettek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, 
de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók és mégis mindennel bí-
j'ók«, (II, Kor. 6, 9—16.) az érzett valamit abból, amit a kátéval val-
lunk: »Hiszem a szentek közösségét^ s látott valamit abból, amit a pün-
kösditörténetben olvasunk1 :»Valának ott istenfélő férfiak minden nemzet-
ségek közül, kik az ég alatt laknak... s mindannyian felette nagy szeretet-
ben valának (Csel. 4, 33) és jószágukat leteszik vala az apostoloknak! 
lábainál és elosztják azt mindennek, amint kinek-kinek szükség vala.« 
Az utolsó időkben |is, amikor a világ nrndjobban elmerült már a gazda-
sági válságban, még mindig évente millió és millió márka pénzsegély ju-
tott a Gusztáv Adolf Egylet verte hidakon át a hit fest vérek kezébe. Aki 
a világ bármely tájékán keresi hittestvére't. vagy igénybe akarja venni 
azoknak segítségét, a Gusztáv Adolf Egylet ép í t e t t e hidakon megteheti 
azt. Megtörtént már, hogy a Gusztáv Adolf Egylet közvetítésével egv 
teljesen egyedülvalóvá lett szegény magyar asszonynak szerény kérése 
—• magyar énekes könyvet kért — Délamerikából eljutott hozzánk; és 
volt úgy, hogy a Gusztáv Adolf Egylet közvetítésével szegény híveink 
kérését messze, keleti országokba tudtuk eljuttatni. S ezek a Gusztáv 
Adolf Egylet építette hidak száz éven túl szolgáltak. Csak a mostani óri-

•iisi méreteket öltött világháború robbantott fel több ilyen hidat is. 
Ezeket újból meg kell építeni. S ebből a hídépítő munkából magyarhoni 
Gusztáv Adolf Gyámintézetünkre is fontos szerep vár s különösen is 

"arra a férfiúra, akit a közbizalom 20 évvel ezelőtt az egyetemes Gyám-
• intézet éléről Egyetemes Egyházunk élére hívott el, aki. bel- és külföl-
dön, az egész evangélikus világban általános tiszteletnek és közbizalom-
nak örvend, s aki már 1921-ben, amikor a Gyámintézet elnöki székét 
elfoglalta, rámutatott a Gyámintézetnek ezen hídépítő feladatára, 

- I). báró radványi és sajákazai Ttadvámzky Albért. 
a Gusztáv Adolf Gyámintézet világi elnöke 1921—23. 

Pachömius egyházi atya fiatal korában pogány volt s a.katonaság-
nál szolgált. Egy alkalommal vitéz társaival együtt egy eldugott kis fa-
luba került. A falu lakói feltűnő nyájassággal fogadták a pogány kato-
nákat s minden jóval ellátták őket. Arcukból, szemükbcl csupa szívjóság 
tükröződött vissza. Pachömius megtudta, Jiogy ezek a barátságos emberek! 
keresztyének, Megszerette Őket. Maga is nemsokára keresztyén lett. 



Vannak -emberek, akik puszta megjelenésükkel vonzanak. Vannak ke-r 
resztyének, akiknek szemükbe, arcukba belerajzolódott az ő nemes jel-
lemük és szívjóságuk. Vannak evangélikus keresztyének, akik anélkül, 
hogy maguk azt hangoztatnák, »Istennek választottak, s mint ilyenek 
»íelöltözték a könyörü'e ességnek indulatait, a kegyességet, alázatossá-
got, csendességet... mindezek felett pedig1 a szeretetet, mely a tökéletes-
ségnek kötele . . . s akiknek szívében az Istennek békessége uralkodik^. 
(Kol. 3, 12—15.). 

A mi D. báró Radvánszky Albertünk az ilyen emberek, az ilyen, 
evangélikus keresztyének közé tartoz'k. 

Nem csocla. A Raclvánszkyakiiál a sok nemes, igazi emberi es ke-
resztyéni, evangéliumi vonás szinte már örökségképpen s hagyomány-
képpen száll apáról fiúra, nemzedékről nemzedékre. 

Messze kell visszamennünk, ha a Radvárrszky-csnlád eredetétakar-
juk kutatni. A tudós Bél Mátyás szerint Lengyelországból jött be a ma-
gyarországi Radvánszkyakhak őse a NI. században. Lengyelországban 
is, hazánkban is csakhamar előkelő szerep jutott a családnak osztályré-
szül. Nemes, vitéz, híres, gazdag, istenfélő emberek voltak a Radván-
szky ak. Hosszú életű emberek hírében álltak. De azért folyvást gondol-
tak a halálra, amint erről a radványi, a Leperge t századok alatt római 
katolikus tulajdonba átment templomban egy verses, latin sírfelirat tesz 
bizonyságot. A vers magyar fordítása így hangzik: »Óh ember, mit ér 
a dicső híred és vagyonod? Mit ér fényes származásod s nagy erőd, 
gyenge árnyéka? Sorsát el nem kerülheti, |mert a halál nem ismer szeren-
csét. Gondolj azért arra is, nem tudhatod, hogy mikor üt utolsó órád...<c 

A XVI. században ,m:int a legtöbb magyar nemesi család, a Rad-
vánszky-család is hamar híve lett a reformációnak. De amikor a leg-
több nemesi család világi érdiekből, elhagyta evangélikus hitét, a Rad-
vánszkyak állhatatosak maradtak, liiven megálltak evangéliumi egyhá-
zunk melleit, sőt Radvánszky György hűségesen megállt 1674-ben a po-
zsonyi rendkívüli törvényszék előtt is. Nem tagadta meg bitét akkor 
sem, amikor 1687-ben az eperjesi vértörvényszék elé hurcolták. Ártatlan 
veit. Mindazáltal kínpadra vonták. Marcangolták. Tüzes vassal sütöget-
ték testet, Az elszenvedett kínok következtében a tömlöc szalmáján le-
helte ki hitvalló, bátor lelkét. Mindez azonban nem gátolta a vérszomjas" 
Caraffát abban, hogy Radvánszky György holttelemét is a vesztőhelyre 
vitesse, ahol előbb jobbkezét, a zu t án fejét vágatta le, testét pedig felné-
gyeltette. Ezt a fe'négyelt testet a vértanú fia: Radvánszky János 20 
aranyon megváltotta a hóhér nejétől, s éjjeli órákban, több más vértanú 
tetemével együtt eltemette te a közell'ekvő Szinnye község templomában. 

Ez a Radvánszky János, ki vértanú atyjával együtt szenvedett a 
börtönben, mentette meg a Radvánszkyak nagy vagyonát is. Sok évi ne-
héz küzdelmébe került ez. Magyarázgatták neki, hogy »vallásának meg-
változtatása legbiztosabb útja lelke üdvéinek és birtokai! visszanyerésé-
nek^ ámde ő így felelt: »Ak:it sem a szegénység, sem a bilincsek, sem a 
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"halál nem rémített meg, elég- bátor arra, hogy a szerencsét is megvesse«. 
410 év múlva végre sikerült az elkobzott vagyont visszaszereznie. EzaeJ 
édesatyja ártatlansága ország-világ előtt nyilvánvalóvá lett. Ő maga 
kincstárosa és bizalmas embere volt II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek. 

A Radvánszkyak mindig szerették, pártolták a tudományt és szívesen 
áldoztak a jó könyvekért is. Az idők folyamán nagv könyvtart szereztek, 
gazdag családi levéltáruk van. A család több tagja mint író tevékeny-
kedett. 

De különösen ott találjuk őket a vármegye és az egyház legelsői kö-
zött az eien. Nem egy felsőm agyai-országi evangélikus templom és iskola 
kövei, felszerelése nem egy evangélikus gyülekezet megszervezése 
szól arról, hogy a Radvánszkyak Gusztáv Adolf-egyleti munkát végez-
tek már akkor, amikor a Gusztáv Adolf Egylet és a Gusztáv Adblf 
Gyámintézet még nem is létezett. A virágzó miskolci gyülekezetnek más-
fél századdal ezelőtt való s nem könnyű megszervezését is a, Radvánszky-
csaláclnak köszönheti. (L. Zelenká P.: Emléklapok a miskolci egyház 
évszázados életkönyvéből.) 

A mult században különösen két Radvánszky: Radvánszky Antal és 
Radvánszky Béla szereztek maguknak elévülhetetlen érdemeket a haza 
és az egyház szolgálatában. Mi természetesen inkább csak egyházi vo-
natkozású működésükre terjeszkedhetünk jtt ki. 

Radvánszky Antal (szül.11807. jún. 7-én, meghalt 1882. ugyancsak 
jún 7-én) már fiatal korában bátran síkraszállt egyházunk igazai melleti. 
Rámutatott azokra a visszaélésekre, amelyekkel az evangélikus vallásra 
áttérni szándékozókat ismételten hat heti oktatásra utasítják, valamint a 
házasságok, nevezetesen a vegyes házasságok körül támasztott sok lehe-
tetlenségre és nehézségre. 1843-ban József nádor előtt is kifejthette erre 
vonatkozó nézetét. Fejtegetéseit ezzel fe/ezte be: »A protestáns egyház 
a királynál nagyobb földi tekintélyt nem ismer, azért ragaszkodik hozzá 
a legnagyobb hűséggel. Ellenben a katholikus egyház még a törvényes 
fejedelem felett álló tekintélyt is ismer, a pápát.« A királyi herceg mo-
solyogva ennyit mondott: »Ne féljen, nem! fog többé egy fejedelem sem me-
zítláb állani a pápa előtt.« 

Zsedényi Ede tiszakerületi felügyelővel és Máday Károly szuperin-
tendenssel s másokkal együtt hevesen küzdött a Pátens ellen, azon nyilt 
császári parancsolat ellen, mely az egyházra új szervezetet akart ráerő-
szakolni. Mikor a bét első harcos már börtönben sínylődött s Rad-
vánszky celláját is meszelték már, Benedek Lajos táborszernagy, az ország 
akkori kormányzója, Radvánszky Antal által informáltatta magát a Pátens 
mibenlétéről s azokról a tör vény telenségeV.ről, melyekkel a protestáns 

' autonómiát megsértették. Radvánszkynak sikerült Benedeket rávennie ar-
ra, hogy Bécsbe utazzék s a királyt élőszóval tájékoztassa az ügyek va-
lódi állásáról. Ez megtörtént. Zsedényi és Máday amnesztiát kapott. A 
Pátens ügyében folyamatban lévő vizsgálatokat beszüntették. Egy ki-
rályi kézirat pedig a Pátenst visszavonta s hatályon kívül helyezte. 
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Radvánszky Antal teljes életében, az 1848:20. tc.-nek. a felekeze-
tek közti egyenlőség és viszonosságnak megvalósításáért harcolt. Sajnos, 
ezt minden energiájának latbavetésével Bem tudta kivívni. 

Evangélikus egyházunk eme jeles fiát, miután több éven át a Bá-
nyakerület felügyelője volt, 1879-ben egyetemes' felügyelővé választotta, a 
király pedig hű szolgájának a Szent, "István rend kiskeresztjét s ezzel 
•együtt a báróságot adományozta és a báróságot érvényesítette unokaöos-
cseire: Radvánszky Gézára iés Bélára is. Később pedig a valóságos belső 
titkos tanácsosi címmel tüntette ki. 

Radvánszky Béla (szül. 1849 mláre. 1-én, meghalt 1906 máj .2-án) 
eleinte az irodalmi munkásságban lelte örömét s távolmaradt a közélet 
zajától. De végképpen pem vonhatta ki magát a közélet szolgálata alól 
sem. Főispán, koronaőr s 1887-től ari evangélikus egyetemes . egyházi 
Gyámintézet világi elnöke lett. Mint ilyen, híven őrködött, »nehogy a 
csendes vizekben való halászgatás által újból megfogy átkozzunk.« Áldo-
zatkész vezér volt. Két évtizeden át bölcsen és nagy körültekintéssel 
kormányozta a Gyámintézet hajóját. Elmondhatjuk, hogy ő alatta élte 
Gyámintézetünk a maga fénykorát. 

Gyámintézetünk nem lépett be,'mint pedig ezt különösen német rész-
ről óhajtották, főegylétként a Gusztáv Adolf Egyletbe, hanem ezen beol-
vadás helyett báró Radvánszky Béla és elnöktársa, Zelenka Pál püs-
pök megkötötte a német Gusztáv Adolf Egylet elnökével, dr. Fricke 
Gusztáv Adolffal 1886. december 29-én a szép, testvéries egyetértést, 
amelyben pontosan körvonalazták s megjelölték a segélynyújtás és se-
gélyigénybe vétel módozatait. Ez a testvéries egyetértés ma is fennáll, 
s ahhoz tartjuk magunkat. 

Ezek után nem esodálkozhatunkazon, hogy amikor a viilájgjbáborúi s &r4 
azt követő összeomlás, a kommün izmus és a teljes felfordulás után a Gyáni-
intézet hajója íiis zátonyra jutott, az egyház vezető férfiai megint egy 
Radvánszkyt hívtak a Gyámintézet élére, Radvánszky Béla unokaöas-
csét,, a nagy Radvánszky Antal unokáját: Radvánszky Albert bárót. 

Báró Radvánszky Albert Pusztavarsányban született 1880. szep-
tember 11-én. Szülei: báró Radvánszky János és felesége szül. báró Rad-
vánszky Sarolta voltak. Édesatyja zólyomvármegyei főispán volt. Az 
érettségi vizsgálat után a budapesti egyetem jogi karán államvizsgát 
tett. Majd a magyaróvári gazdasági akadémiának lett hallgatója. Saját 
birtokain való gazdálkodáson kívül kezdettől fogva élénk részt vett a 
közgazdasági életben. Jelenleg íús több pénzintézetnek és iparvállalatnak 
vezetőségében találjuk. Sok időt és etfőt szentel az emberbaráti munkának. 
Ma is több jótékony egyesületnek munkájában vesz részt. Működésének 
súlypontja azonban mégis evangélikus egyházára esik. Egyházi műkö-
dését, mint a galgagyörki gyülekezet felügyelője kezdi meg 1906-ban. Et-
től az időtől kezdve az egyházji közélet különböző terein kért szolgála-
tából kitsorsosainak bizalma. A pesti magyar egyházközségnek másod-
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felügyelője lelt, majcl a budapesti egyházmegye élén tölti be az egyház-
felügyelői tisztei. Elnöke lesz evangé'ikus egyházunk irodalmi társaságá-
nak, a Luther-Társaságnak, 1921. november 10-én az egyetemes Gyám-
intézet Budapesten tartott közgyűlésén egyhangú bizalommal ülteti Rad-
vánszkyt a világi elnöki székbe. Eln 'ki megnyitójában éles látással, me-
leg szívvel, hívő lélekkel mutatott rá arra a nagy feladatra, hogy a Gyám-
intézet segélyező munkájának nem szabad kimerülnie pusztán csak az 
anyagiakban való gondoskodásban, hanem ezt a munkát megfelelő módon 
a hitélet mélyítésének szolgálatába kell állítani. Magyar szívvel, evangé-
liumi szellemben mutatott rá Gyámintézetünknek az integritás szolgála-
iában is kifejtendő hivatására, amennyiben az evangéliumi szeretet-mun-
kásság van hivatva annak az elszakított testvéreinkkel összekötő hídnak 
a megalkotására, melynek egyik pjillére az igazságnak, másik pillére az 
összetartozandóságnak érzete. Szép programmjának kifejtése kapcsán lel-
kesedéssel mondotta: »Részt kívánok venni abban a szent munkában, 
melynek alapjait hitbuzgó elődeim már rég lerakták.« 

A következő évi közgyűlés Sopronban volt. Radvánszky ezt a köz-
gyűlést is értékes beszéddel nyitotta meg, amely a jelenlévőkre mély be-
nyomást tett és a Gyám intézet további működésére irányítókig hatott. 

Még1 a soproni, gyámintézeti gyűlés napjain híre kelt annak, hogy 
egyházunk mértékadó körei, a megüresedett egyete.nes felügyelői állást 
Radvánszky Albert báróval kívánják betölteni. Bár a Gyámintézetre ez 
igen érzékeny veszteséget jelentett, mégis a közegyház érdeké: szem 
előtt tartva, örültünk ennek a hírnek. 1923. március 22-én jktattákl 
be- Radvánszky Albert bárót az egyetemes egyházi és iskolai felügyelői 
székbe. Az új felügyelőt a Gyámintézet egyházi elnöke a kővetkező be-
széddel üdvözölhette: 

^Méltóságos Egyetemes Egyházi és Iskolai Felügyelő Úr! A magyar-
honi egye'emes egyház örül. Méltán. Hisz olyan férfiút ültethetett a fel-
ügyelői székbe, akinek, hogy az Írás szavaival éljek, »jó bizonysaga« va-
gyon, aki bölcseséggel, hittel, szerelettel. Szentlélekkel teljes, aki tu-
dományos képzettségé", nagy tehetségét, akaraterejét, hitbéli meggyőző-
dését és vallásos lelkületét tekintve, egyaránt hivatva van arra, hogy el-
ső legyen az elsők között. De ha a magyarhoni egyház örül, kétszeresen 
örül ebben az egyházban a Gyámintézet, mert úgy érzi, hogy ezt a férfiút 
ő adja az egyetemes egyháznak. Igaz, hogy a Luther-Társaság szintén 
dicsekedhetnék ezzel. Sőt azt is mondhatná, hogy ő már régebb idő 
óta magáénak vallhatja Méltóságódat. Ámde mégis azt hisszük, hogy 
egyetemes felügyelőnk már családi tradíciójánál, lelkületénél fogva is el-
sősorban a mi emberünk. Ilisz nála lege's,5 és legfelsőbb1 a szív, a könyö-
rülő szeretet. Azért egyházunk legrégibb szeretet-intézménye, a Gyám-
intézet különösen közelállónak érzi magát az egyetemes felügyelőhöz 
k úgy hiszi, hogy az őt ért kitüntetésből egy parányi rész a Gyám-
intézetre iis száll.« 
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Ánjde nemcsak tisztelet és dicsőség száll ma a mi egyetemes fel-
ügyelőnkre, hanem nehéz kötelesség és nagy feladat, súlyos teher és ke-
reszt is vár rá. A mi időnk hasonlatos a bibliai bírák idejéhez. Abban 
az időben a nép elhagyta az Istent és bálványokat imádott-. Azért Isten 
idegen népek kezébe adta őt. Egyenetlenség, széthúzás gyengítette az 
oiszágot, s mindenki azt tette, amit iakart. Abban a. bibliai nehéz időben 
Gedeont küldé az Űr az ő népe megmentésére. 8 Gedeont, küldetése kez-
detén Isten angyala így köszöntötte: »Az Űr veled, te erős férfiú!« 

A. mi magyar népünkre súlyosodé jelenlegi nehéz időkből természe-
tesen rész jut evangélikus egyházunknak is. Hadd legyen ebben a nehéz 
időben gyámintézetünk, a mindenkor csak áldást osztó Gyámintézet, Is-
tennek angyala. Iíadd (adja. á|t vezérét a szorongatott evangélikus egyete-
mes egyháznak, s hadd áldja meg őt, Méltóságodat, nagy ,nehéz fel-
adata küszöbén angyali szóval, isteni igével: »Az Űr veled, te erős fér-
fiúk (Bírák 6, 12). Igen, az Űr ilegyen veled, te erős férfiú! Ö áldja 
meg bemeneteledet és kimenete ledcle t mostantól fogva mindörökké! 
Ámen.« 

De Radvánszky Albert báró nemcsak abban a két rövid esztendőben, 
amelyben mint világi elnök állt a Gyámintézet éléin, hanem azután is 
buzgó, áldozatkész pártfogója volt a Gyámintézet szent ügyének. 

Segítségünkre volt abban, hogy itt bent és a külföldön is újból meg-
induljon a Gyámintézet áldott munkája. Itt bent missziói gócpontok 
megteremtésével, misszóü lelkészek kiküldésével több, ma már virág'-
zásnak induló gyülekezetnek vetette meg alapját. Amennyire lehetett, 
gondoskodott arról, hogy a diasporabeli hívek alkalmas traktátumokkal 
láttassanak el. A német Gusztáv Adolf Egylet ebben a törekvésben szíve-
sen támogatta, A nagy terhekkel küszködő- gyülekezetekre is állandóan 
kitérjesztette figyelmét. 

Mióta elfoglalta a Gyámintézet világi elnökit tisztét, majd meg az 
egyetemes felügyelői széket, nem volt olyan Gusztáv Adolf egyleti gyű-
lés, amelyen Gyámmtéaetünk ne lett volna képviselve. Nagy megértéssel 
arról is gondoskodott ,hog\y ez a külföldi képviseltetés az egyetemes 
Gyámintézet különös megterhel te tése nélkül történhessék meg. 

Amikor a Gusztáv Adolf Egylet kiküldöttei nálunk jártak, (D. dr. 
Rend'orff Ferenc elnök 1930-ban, D. Geiss^er Brúnó főtitkár 1923-ban és 
1932-ben, dr. Gerber János, Rendtorff Ferenc utóda 1035-ben, D. Bruhns 
Oszkár, a Gusztáv Adolf Egylet főjegyzője 1937-ben s 1932-ben a tő-
lünk elcsatolt területek gyám intézetének elnökei), egyetemes felügyelőnk! 
a Jegszivélyesebben fogadta és köszöntötte őket, D. Geisslert, dr. Gerber 
Jánost lés D. Bruhns Oszkárt az egyetemes egyház közgyűlésének színe 
előtt is. 

Mindent elkövetett, hogy a Gusztáv Adolf Egylettel való testvé-
ri jóviszonyunk megszilárduljon és bensővé legyen. A Gusztáv Aclolf 



Egylettel való jéviszonyt ápolta külföldi utazásai alkalmával is. Részl-
vctt a koppenhágai 11. lutheránus világgyűlésen és az Ágostai hitval-
lás 400 éves jubileuma alkalmából Augsburgban megtartott ünnepélye-
ken. Amikor 1931-ben hivatalos látogatást tett. Berlinben a német, 
egyház-szövetség vezetőségénél, többek között a: Gusztáv Adolf Egylet 
elnöke szintén •Berlinbe sietett őt köszönteni s az Egylet főtitkára 
meleghangú cikkben méltatta őt a berlini »Deutsclie Allgemeine Zei-
tungé hasábjain. Egyetemes felügyelőnk Berlinben »Staatsreeh':liche La-
ge und Verfassung der ungarlándischen Kirdhe A. B.« (»A magyaror-
szági ágostai hitvallású evangélikus egyetemes egyház államjogi hely-
zete és álkotmánya«) címen mondott értékes beszédét a Gusztáv Adolf 
Egylet hivatalos lapja, a »D!:e evangelische Diiaspora« közölte. Amikor pe-
dig a Gusztáv Adolf Egylet 1932-ben fennállásának 100 éves jubileumát 
ünnepelte Lipcsében, báró Radvánszky Albert intézkedése folytán a ma-
gyarhoni. evangélikus egyetemes egyház grafikai rajzot készíttetett, 
mely a németországi Gusztáv Adolf Egyletnek azon áldást osztó mun-
káját jelképezi, (illetőleg tünteti fel, amelyet Magyarország evangélikus 
egyházában a Gusztáv Adolf Egylet 100 éven át kifejtett. 

Mint egyetemes felügyelő több gyámintézeti gyűlésünkön is szemé-
lyesen vett részt. Nevezetesen 1929-ben Győrött, ahol a közgyűlés nap-
ját megelőző este a protestantizmus ökumenikus mozgalmáról tartott elő-
adást és rámutatott azokra az erős kötelékekre, amelyek bennünket, ki-
csi sereget,, az egész világ evangélikusainak nagy seregéhez kötnek. 
Ugyanekkor világli elnökünk távolléiében felkérésünkre a közgyűlést ve-
zette. 1932-ben pedig, amikor Gusztáv Adolf halálának 300 éves és a 
Gusztáv Adolf Egylet fennállásának 100 éves jubileumát ünnepeltük Bu-
dapesten, egyetemes egyházunk nevében meleg szavakkal köszöntötte 
Gyámintézetünket. 

A külföldi egyetemekre induló theológusamknak útját egyengette a 
Gusztáv Adolf Egyletnél. A Lipcsében külföldi theológusok számára épí-
tett Theológus Otthon (Rendtorff-Haus) és az Erlangenben létesített 
Theológus Otthon számára elküldötte egyetemes egyházunk ajándékát. 

Báró Radvánszky Albert külföldön és belföldön egyaránt nagy te-
kintélynek örvend. Egyik kitüntetés a másik után éri. 

Kormányzó (Jrunk az elscosztályú magyar érdemkereszttel tüntette 
fci, s a magyar királyi titkos tanácsosi méltóságot adományozta neki. 

A magyar országgyűlés felsőházának évek óta alelnöke. A mult év 
december 18-án a magyar országgyyűlés két háza. együttes ülésbon ha-
gyományos ünnepi formák között egyhangúlag koronaőrré választotta 
meg. Császári és királyi kamarás, a Johannita-rencl lovag ja, s a rend 
magyarországi osztályának helyettes kommendátora. A pécsi Erzsébet-
tudományegyetem evangélikus hittudományi Kara áldásos egyházi műkö-
déséért díszdoktorrá avatta. Elnöke a Protestáns Közös Bizottságnak. 
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1986-fiun a református egyház vezetőségével egyetértésben megala-
pította a magyarországi protestáns egyházaknak a világ protestánsainak 
tájékoztatására német és angol nyelven is megjelenő sajtószolgálatát, 
mely a belföldi nyilvánosság- és a külföldi egyházi körök informálását 
a »Magvar Értesítőd keretében látja el. 

Meghívására 1927-ben Magyarországon tartotta üléseit a Lutherá-
nus Világkonvent Végrehajtóbizottsága, 1928-ban pedig nagygyűlését a 
Protestáns Világszövetség. 

Az 1929. évi kopenhágai Evangélikus Világgyűlés tanácskozásain is ő 
elnökölt. Berlinben jártában Hindenburg, a Német Birodalom akkori el-
nöke fogadta és dedikált fényképének ajándékozásával tüntette ki. A 
németországi »Evangelischer Bund« az arany Luther-érmet ajándékozta 
neki. 

I)e mindez a sok kitüntetés nem tudja eltüntetni és befedni a kö-
nyörületes indulatot, a kegyességet, az alázatosságot, szelídséget, sem a 
csendességet, a szeretetet s a szívében lakozó békességet, melyek lelké-
nek alapvonásai. S ha évről-évre az egyetemes közgyűlés alkalmával 
megtartja a mi szeretett világi elnökünk mindenkor alaposságot, teljes 
tájékozottságot és határozottságot eláruló, klasszikus megnyitó beszédeit, 
s ha beszéde után az elnöki jelentésben felsorakoznak a tettek, a szívjó-
ság. az emberbaráti és keresztyén szeretet diktálta cselekedetek, akkor 
minden alkalommal olyanformán vagyunk, mint a íiiatal Pachomius: Gyám-
intézetünk volt világi elnökén keresztül újból és újból megszeretjük a 
mi magyarhoni evangélikus keresztyén egyházunkat és annak felügye-
lőjét: 1). báró Radvánszky Albertet. 

Gyáminléz etünk munkásairól és barátairól. , 
Mostani világi elnökünket, báró Feilitzsch Bertholdot, aki már 19 

éve áll a. Gyámintézet élén, és ismételten szolgálta bel- és külföldi ösz-
szeköttetóseivel ügyünket, a Kormányzó Űr őfőméltósága az elmúlt év-
ben a felsőház örökös tagjává nevezte ki, dr. Traeger 'Ernőt, választmá-
nyunk poétáját a magyar érdemkereszttel, liomorodi Lichíenstein Lászlót, 
tiszai egyházkerületi felügyelőt a magyar érdemrend középkeresztjével 
tüntette ki. 

D. dr. Raffay Sándor püspökünk betöltötte püspöki szolgálatának 25-
ik évét. Sárkány Béla, Bárdy Ernő lelkészi szolgálatuk 50-ik évét. Dr. 
Csengődy Lajost a nógrád-hont-barsi egyházmegye esperesévé választot-
ta. A dunántúli egyházkerület felügyelőjének, dr. Mesterházy Ernőnek 
20 téves felügyelői jubileumát ünnepelte meg. 

Gyámintézeti tisztüktől visszavonultak: Csaba Gyula péterii alespe-
reslelkész; helyébe a pesti középegyházmegyei Gyám intézet közgyűlése a 
Gyámintézet egyházi elnökévé Egyed Aladár ceglédi esperes-lelkészt, vi-
lági elnökévé dr. Oppel Jenő gimn. c. igazgatót választotta meg. A pesti 
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alsó egyházmegye pedig a Szarvasra meg választott Kiss György helyé-
be igyámintézeti egyházi elnökké dr. Murányi Gy'örgx kiskőrösi lelkészt 
hívta meg. . , • , ; 

Di'. Csengődy Lajos dunáninneni egyházi elnök lemondott tisztségé-
ről. Helye még betöltetlen. Világi elnökké a dunáninneni egyházkerü-
leti Gyámintézet neográdi Horváth Sándor alispánt választotta meg. 

A győri egyházmegyében Szalay Mihály lovászpatonai lelkész, egy-
házi elnök lemondott; helyette dr. Györffy Béla felpéci lelkész vette át 
az egyházmegyei Gyámintézet Vezetését. A kemenesaljai egyházmegyéin 
Koltai Vidos József helyett szentmártoni Radó Kálmán sömjénmjihály-
fai nagybirtokos lett a világi elnök. A tolna-baranya-somogy i egyházme-
gyében Cséry Lajos dombóvári lelkész, egyházi elnököt, dr. Schlitt; 
Gyula majosi esperes váltotta fel. A vasi középegyházmegyében Kutak 
Kálmán szombathelyi lelkész, gyám intézeti eevházi elnök helyébe lépett 
Luthár Ádám battyándi lelkész; a világi elnöki széket Bankó József 
muraszombati nagyiparos tölti be. A somogymegyei Gyámintézet egyházi 
elnöki székébe Liska Endre légrádi lelkész került. 

Szívből köszöntjük a kitüntetetteket és az új munkásokat. A tiszt-
ségüktől megváltaknak hálásan megköszönjük az eddigi szolgálatukat. 

Barátaink, jóltevőink közül többen elhagyták ez árnyékvilágot. 
Még a múlt év őszén elköltözött tőlünk Zongor Béla esperes, néhány 

napra rá szentmártoni Radó Lajos; a vasi középegyházmegye felügyelője. 
Ez év nyarán hirtelen halállal kimúlt Kardos Gyula, dunáninneni 

püspök és a nyár folyamán özv. dr. Sonnewendt Frigyesné. 
Zongor Béla és szentmártoni Ralo Lajos végt'sztességénGyámintéze-

tünket képviselhettem. Kardos Gyula püspök temetésén hivatalos elfog-
laltság miatt nem vehettem részt. Sonnewendt Frigyesné kegyes'elkű öz-
vegye volt dr. Sonnewendt Frigyes táblabírónak. F. évi augusztus 18-án 
halt meg Tompaládonyban. Egyházszere tetet végrendele tében is kif eje-
zésre juttatta, A nagygeresdi gyülekezetre 18 hold földet, az iskolára tete-
mes pénzösszeget, a Harangszóra 200 P-t hagyott. Gyám intézetünkről sem 
feledkezett meg, amelynek szintén 200 P-t juttatott, Ezt az összeget 
get a központi gyűjtésre fordítottuk. 

Bizony elmondtak nékem mindent, amit cselekedtél. (Halit 2, 11.} 

így szólt egykor Boáz Rúthnak. Nem világrengető dolgokról volt szó. 
Csak annyit mondhattak el Boáznak, hogy az az idegen özvegyasszony; 
— Rúíh — híven kitartott özvegy napa mellett. Otthagyta öreg édes-
atyját, édesanyját, elment vele a Moabita-fökiről Júda földjére és meg-
osztotta vele a szegénységet. Odaállt a legnyomorultabb néposztály közé 
éís' a forró napon kemény munkát végzett, százszor és ezerszer mélyen le-
hajolt az árpaföldre és szedegette kora reggeltől késő estig a szegé-
nyeknek szánt kalászokat, s azokkal táplálta Naómit, akinek megfogad-
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ta : »Ahová, te mégy, oda megyek és ahol te megszállsz, ott szállok meg; 
néped az én népem és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott ha-
lok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az TJr, akármit, 
hogy csak a halál választ el engem tcled.« (Rúth 1, 10—17). Ezért di-
csérte meg őt Boáz, azért mondta néki: »Fizesseu meg az Űr a te cse-
lekedetedért és legyen teljes a te nyugalmadé 

Előttünk t'eküsznek az egyházkerületi gyámintézeti jelentések, ame-
lyek az egyházmegyei és egyházközségi gyámintézeti jelentések alapján 
készültek. S ezek elmondanak nékünk mindent, amit a magyarhoni 
Gusztáv Adolf Gyámintézet munkásai az elmúlt esztendőben cseleked-
tek. Ezekből megtudjuk, hogy egyes kicsi, szegény gyülekezetekben a sze-
gény iskolás gyermekek, mint annakidején Rúth kalászt gyűjtöttek a me-
zőn, másutt gombát és epret az erdőn és ezeknek árát a Gyámintézet 
oltárára tették le. Volt olyan gyülekezet, ahol a diákgyerekek a nékik 
járó harangozási. dijat ajánlották :fel a Gyámintézetnek. Volt olyan is-
kola. ahol, perselybe gyűjtötték a fillérekét, s a fillérekből pengők lettek; 
S. az iskolás gyermekek példáját követték egyes családanyák és család-
apák. 8 a presbiterek és jószívű gyűjtők végigjárták a gyülekezeteket 
és maguk járván elől jó példával,,összeszedték a »kalászokat«, s volt 
olyan, aki kévéket , sőt »kereszteket« ajánlott fel a Gyáminté/jet cél-
iair.v úgyhogy a koldusszegény Gyámintézet aratása a mult esztendőben 
70.000 P körül járt, amely megfelel — ha jól informáltak a szakértők — 
egy körülbelül 500 hold nagyságú gabonatermő föld egyévi jövedelmé-
nek. üli, hányszor kellett mélyen meghajolni, míg ezt a,z aratást a 
Gyámintézet összeszedte! Hányszor kellett kérni, könyörögni, keresni, zör-
getni élőszóval és írással, míg ez az eredmény meglett. De hát szíves 
készséggel, örömmel teljesítették a Gyámintézet munkásai feladatukat. 
Kérjük őket: Ne is restüljenek meg ebben a munkában a jövendőben 
•sem. Még sok, igen sok a tennivaló. A. legbuzgóbb egyházkerületben 
is kb. 15 lillér gy ám intézeti adomány esik egy fejre s a legbuzgóbb 
gyülekezetben egy lélekre 27 fillér. Mennyi templomot, iskolát tudnánk 
felépíteni, mennyi papot és tanítót, bibliát és énekesköinyvet kiküldeni 
a veszélyeztetett helyekre, ha a Gyámintézet jövedelmét fel tudnók emel-
ni fejenként egy pengőre- Vagy túlbecsültem erőnket? Én azt gondolom:-
nem! Sőt, az a meggyőzőilésem, Jiogy a fejenkénti egy pengő is csak 
adomány lenne és nem áldozat, mert hiszen az áldozatban már l enne van 
az önmegtagadással járó fájdalom is. És ha még ezzel járna is az ilyen 
fokozott gyám intézeti adomány, akkor is mji lenne a mi áldozatunk ah-, 
hoz az áldozathoz mérten, amit elődeink hoztak, akik vagyont, vért és 
életet áldoztak evangélikus egyházunkért? S mi lenne a mi áldozatunk 
álihoz az egyetlen áldozathoz mérten, amelyet Jézus Krisztus hozott 
érott.ühk, >;aki a bűneinket maga vitte fel testében a fára«? (I. Pét. 
2, 24.) Adja a jó, Isten, hogy nemsokára még summásabb adományok-' 
ról és boldog áldozatokról számolhasson be a Üvámiiitézet elnöki jelen-
ítése. . . " • • 
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A mostani eredményről a részletes jelentés a következő r 
A bányai egyházkerület bevétele 21.362.61 P 

A mult' évinél több 8293.04 P-vel. 
A dunáninneni egyházkerület bevétele 4923.70 P 

A mult évinél több 1758.45 P-vel. 
A dunántúli egyházkerület bevétele 25.419.60 P 

A mult évinél több 7323.17 P-vel. 
A tiszai egyházkerület bevétele 11.979.76 P 

A mult évinél több 4.003.04P-vel, 
Összesen tehát befolyt : 63.685.67 P 

A dunántúli egyházkerület Qyámintézete a 10.816.48 P házi gyűj-
tésen kivűl az Ihász-féle hagyatékból 3000 — P-t kapott. Ehhez járni 
még szenlmártoni Radó Kálmánnak,a kemenesaljai egyházmegyei Gusz-
táv Adolf Gyámintézet újonnan megválasztott világi elnökének 1000.-
P adománya, továbbá virtsologi Rupprecht Antal felsőházi tag 1000.— P-jo 
a Rupprecht—Káldy-féle alapítvány növeléséhez, Traeger Ernő egyház-
kerületi gyámintézeti világi elnök 100.— P-je, Mühl Nándor gyáininté-
zeti Nőegyet maii adománya; egy soproni Gusztáv Adolf G vám intézeti 
Nőegylet 1343.12 P bevóte'e. Nincsen beszámítva a soproni Gyámiinté-
zeti Nőegylet mái adománya; egy egyházkerületnek 100. . kettőnek 50 
—50, tehát összesen 200.— P adamánya, valamint a Légrádnak szánt ol-
tárterítő 300.— P értékben. ; • » 

A központi gyűjtésből 3276.— P folyt be. A zselyki gyülekezetnek 
D. Kapi Béla püspök fáradozása következtében külön társadalmi 
gyűjtésből tudtunk 600.— P értékű énekeskönyvet adni, úgyhogy összjö-
vedelmünk 67.532.08 P. Ha ehhez hozzászámítjuk a Bognár- és Thébusz-
alapítvány jövedelmeit, akkor örömmel állapíthatjuk meg, hogy a mult 
évi gyáml:ntézeti összbevétel a 70.000.— P-t túlhaladja. Legyen érte kö-
szönet és hálaadás a jó Istennek és a Gyámintézet munkásainak és bar-
rátainak Külön is köszönetet mondok 1). báró Radvánszky Albert egye-
temes felügyelőnknek, D. Kapi Béla, D. dr. Raffay Sándor és Túróczy 
Zoltán püspökeinknek, akfk körleveleikkel és ájanlósoraikkal ismétel-
ten felhívták a hívek figyelmét a Gyámintézet támogatására. D. Kap? 
Béla püspökünk felkérésére ez év őszén Nagy Miklós dunántúli Gyám-
intézeti egyházi elnök gyám intézeti rác&ós istentiszteletet tartott. — 
Kérjük püspök urunkat, hogy minden esztendőben tartasson ilyen, at 
rádió által közvetített gyám,intézeti istentiszteletet. 

A nemei országi Gusztáv Adolf Egyl&Hel való viszonyunk:. 
Mint. eddig mindig, úg.v az elmúlt esztendőben is elküldtem gvámiui-

tézeti munkánkról szóló rövid jelentésünket a Gusztáv Adolf Egyletnek. 
Spiegel-Schmidt Frigyes missziói lelkész elnöki jelentésemnek egyes ré-
szeit közölte a Wehr und Waífe című lapban. A Gusztáv Adolf Egylet, 
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ezt köszönettel tudomásul vette és noha. ismételten kijelentettük már, 
hogy ezekben a német testvéreinkre járó vészteljes időkben nem kíván jutó 
pénzbeli segítségüket igénybe venni, most is 1000.— RM-t, 1362.03 
P-t) küldött. Ebből az összegből 146.23 RM központunknak jár, amelyi 
felett diszponálnunk kell. Légrád kapott harangbeszerzési hozzájárulás-
ra 300.— RM-t, a bácsmegyei Üj sóvénák 148.77 RM-t, Székesfehérvár -
nak 200.— RM-t, Zalaegerszegnek 205 — RM-t küldöttünk. Csikostöttös 
számára 760 RM fekszik a Gusztáv Adolf Egyletnél. Ennek az összegnek 
á!utalása eddig nem volt lehetséges. 

A Gusztáv Adolf Egylet Németországban tanuló hallgatóinknak! 
(Pusztai László, Heímler Henrik) stipendiumokat juttatott, 

Láng Péter Sándornak szintén ösztöndíjakat szavazott meg, de 6 
ez idő szerint nem vette igénybe azokat. 

A Gusztáv Adolf Egylet központi választmánya egyéb ügyekben is 
szíves készséggel kezünkre járt. így a szászországi conslistoriuninál ki-
eszközölte azt, hogy az általa Luther születésének 400 éves év fordul ója, al-
kalmával kiadott német énekeskönvvet, amely mind tartalmánál, mímel ki-
állításánál fogva építő és nevelő hatású énekeskönyv, s amely a buda-
pesti és vidéki és soproni felső evangélikus egyházmegyében hosszú év-
tizedek, illetve évek óta használatban van, a mi hazai viszonyainknak 
megfelelő némi átdolgozással, új címlappal e,l látva minden ellenszolgál* 
tatás nélkül idehaza nyomathassuk és kiadhassuk, ami, ha sikerül, nagy 
ecyházi gazdagodást fog jelenteni. 

A mult évben a Gusztáv Adolf Egylettel való 110 éves kapcsola* 
tunk jeléül 1000.— P-nyi adományi küldtünk a Gusztáv Adolf Egylet-
nek, illetve annak közvetítésével a Bielefeld melletti Bei 1 lelnek és a kai-4 

serswerthi diakonissza-intézetnek. Az adományt Bodelschwingh Erigyes, 
a betheli világhírű intézetnek lelkipásztora köszönte meg. Levelében azt 
mondja, hogy ez a szeretet-adomány újabb jele az egyházaink közti kap-
csolatnak. A háború alatt is — így szól tovább — ismételten vendégül 
láthattak Béthelben fiatal magyarországi •Iheológusokat, akiknek nagyi 
örömmel és szíves készséggel betekintést engedlek a munkába. Kife-
jezésre juttatta azután azt a reménységét, hogy nemsokára eljön az az idő, 
amikor a bennünket összekötő kapcsolatok még szilárdabbak lesznek, 
és kölcsönös adással és elfogadással hozzájárulunk ahhoz, hogy ott is és 
itt is erőteljes kifejezői lesznek annak a hitnek, amely a szeretetben 
nyilvánul meg. Végül szívből jövő üdvözletét küldi a Gyámintézet munká-
sainak, megáldja távolról azoknak munkáját. 

Kémei országot az amerikai és angol bombázók most éjjel és nappal 
támadják. Elpusztítják legszebb városait, legértékesebb nmem ekeit, leg-
díszesebb templomait és a földdel egyenlővé s kietlen pusztává akarják 
tenni a>, egész országot. Százezreket hajléktalanná, földönfutóvá tesznek, 
akik éhesen kelnek és éhesen feküsznek le. Ilyen körülmények között 
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lelkiismeret lenség számba menne, hu telük secélyí kérnénk. Inkább azon 
legyünk, hegy a mi szegénységünkből ez idén is juttassunk nékik 
akkora 'összeget, mint tavaly. Küldjük azt a Gusztáv Adolf Egylet köz-
ponti választmányának, mely az idén érkezett el 100 éves évfordulójá-
hoz, s fejezzük ki azt az óhajunkat, hogy ezt .az Összeget Réthelnek jut-
tassa. 

, 'Az utadban fekvő kő. 

Az elmúlt esztendőben Gyámintézetüuk segítégéves újból több temp-
lom épülhetett fel. Vannak azonban gyülekezetek, amelyek a háború 
okozta nehézségek következtében nem tudták építő munkájukat befe-
jezni és részben meg sem kezdeiui. Ezekhez tartozik a sopronkőhidai fegy-
intézeti szabadlakók gyülekezetének kis temploma is A magyar igazság-
ügyminiszter hozzájárulásával gondoskodtunk ott a megfelelő telekről, 
építési tervről, építési engedélyről, a szükséges kő- jés faanyagot a hely-
színre vittük. Az iparügyi minisztérium anyaghivatala azonban a még 
szükséges anyagot nem tudta engedélyezni. A z ilyen akadályok azonban 
ne kedvetlen ítsenek el bennünket. A hírneves Feesche M. egy helyütt 
azt írja: (»Meinst du, es láge auf der Strasse deines Lebens aucli nur 
©in Stein, ein hindernder, vergebens? Er mag mm hásslich gross sqln 
nder klein, glaub* nur, da wo er- liegt, da muss er sein. Gewi.-s nieht uin 
dein Weit.ergehen zu hindern, gewiss nieht, um dir Mut und Kralt zu 
mindem! Nur darum legte in den ebnen Sand des YVeges ihn dir eine 
gütige Hand, damil du dir den Stein recht sollst líesehauen und dann 
mit Gott in gláubigem Vertrauen darüber re den sollst und sollst ilm Ira-
kén, was er dir mit dem Hindernis will sagen. Und bist du Gott an je-
dem. Stein begegnet, so liat dich jeder Stein genug gesegnet. ) Azt gon-
dolod, hogy élet utadon itt, is, ott is csupán azért fekszik egy-egy kő-
darab, hogy előbbrejutásodat akadályozza? Akármilyen ormótlan nagy-
nak látszik is a te szemedben — liidd el nékem — mégis ott kell an-
nak lennie. Bizonyára nem azért, hogy utadban végleg megállítson s 
kedvedet, erődet letörje! Sima utadra csak azért helyezte azt a követ egy 
jóságos kéz, hogy jól megnézzed és azután hívő bizodalommal a te Iste-
neddel, igen a te Isteneddel beszéM meg: Mit akar néked azzal az aka-
dállyal mondani? És ha minden utadba került kőnél találkoztál és lue-
széitől Isteneddel, akkor már minden kő megáldott téged.« 

Megszívlelendő igék. 

Külföldön us, belföldön is gyakran láttam már, hogy egyes forgal-
masabb középületek kijáratánál díszes keretekbe foglalt aranvmondáso-
kat« helyeznek el. Egy-egy ilyen aranymondás megállítja egy pilla-
natra. és elgondolkoztatja a távozót. Summázza, összefoglalja azt, amit 
az imént hosszú tárgyalás során hallott. Az aranv mondás egy kis útrava-
ló kiván lenni. 



' Nemsokára mi is elhagyjuk közgyűlésünk tárgyaló termét. Nem áll 
módomban, hogy: oda a. kijárat fölé hamarjában néhány aranymon-
dást helyezzek el. Azért néhány megszívlelendő mondatot liacld ragad-
jak ki. az előttem fekvő jelentésekbűi s hadd adjam őket útravalóul köz-
gyűlésünk tagjainak és vendégeinknek! véssék azokat szívükbe. 

Sárkány Béla, 
bányai egyházkerületi! gyám intézeti egyházi elnök ezeket mondja: 

A nehéz idők mindenkitől áldozatot követelnek. Áldozatot nemzetünk-
ről, áldozatot egyházunktél, áldozatot minden, hazáját (igazán szerető 
magyartól. A haza meghozza a maga áldozatát, mert l'iaji ott küzde-
nek a messze harctereken, ott állanak őrt a sokszoros ellenséggel 
szemben, hogy távol tartsák hazánk határaitól a háború szörnyű pusztí-
tását. Egyházunk hívei is megértették, hogy ezekben a nehéz időkben ne-
kik is fokozottan kell gyakorolniok a testvéri szeretetet, és bár az 
egyre fokozódtó drágaság miatt maguk is nehéz gonddal küzdenek, jó-
tékony adományaikkal, mindent meghaladó jótékonysággal, segítségére 
siettek szegényebbsorsú testvéreiknek. Erről tesz bizonyságot 'az - a. 
gyönyörű eredmény is, amelyet egyházaink a gyámintézeti munka ál-
dott mezején ez évben felmutattak. Mert arnig 19-11-ben 9.143 P volt 
gyámintézeti gyűjtésünk eredménye, 1942-ben pedig 13.069:5? P-t tett 
ki a gyűjtött összeg, addig ez évben 21.362:61 P-re emelkedett egyház-
kerületünk egyházainak gyámintézeti adománya. Olyan eredmény ez-
amelyért a legnagyobb elismeréssel és hálával kell adóznunk mind az 
egyházmegyei és egybázközségjL Gyámintézetek elnökéinek, mind a 
Gyámintézet nagylelkű adakozojinak. Legyen az Úr áldása mindazokon; 
akik e nemes célra megértő szívvel adakoztak, és jótékony adományaik-
ból fakadjon áldás egyházainkra, 

; 11 Dr. Csengődy Lajos: 
A másokkal való szeretetteljes együttérzés kifejeződése minden fil-

lér, amely hangosan és messzeszólón hirdeti, hogy ha az egész világból 
száműzetik is a cselekvő szeretet szelleme, de kiirtani ezt mégsem, lehet 
és nem engedhetjük. 

így válik ennek a cselekvő szeretetnek egyik magyar fellegvárává 
egyházunk Gyámintézete, s amikor ennek a fellegvárnak az elmúlt esz-
tendőben való életéről beszámolunk,nem kívántunk mást, mint azt, hogy 
vajha át tudna terjedni a mi nemzetünk egészére is és meg tudná értet-, 
ni, hogy az általános és napról-napra növekedő drágítás és a mások nyo-
morából aranyakat kisajtoló és a maisok megszorultságából vagyonokat 
gyűjteni igyekvő lelkiségnek, ha. valahol, úgy a; mi egyébként ís 'olv ke-
veset számláló magyar népünk életében nem lehet helye, mert itt a leg-
kisebb és leggyengébb üs .a, mi édes testvérünk, akiknek soraiban a lég-
kisebbet sem szabad elveszteni és elesni hagynunk, hanem [még áldozatok 
á r á n is azon kell lennünk, hogy e hallatlanul nehéz időket kibírja, át-
vészelje és megmaradhasson a boldogabb és jobb idők számára mjijld, ki 
e magyar föld porából való. • 
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i JSagy Miklós: 
Avagy meg tudja-e vallani bűnbánattal egész egyházunk ,hogy szol-

gálatát azért nem értékelik eléggé s az új világ tartópillérei közül azért 
akarják kivetni az egyház tartó oszlopát, mert nem termette eléggé a 
hitnek szeretetten megmutatkozó gyümölcseit? Már pedig minden ke-
resztyénség megízetlenült sóvá lesz, ha a rábízott Isten-ige nem realizá-
lódik hívei életében s tagjait nem tudja testvéri közösségbe vonni. Ai 
megízetlenült sónak pedig meg van írva ítélete: semmi, egy él ire nem va-
ló, hanem, hogy kivessék és az emberek eltapodják. 

Töredelmes szívvel meg tudjuk-e vallani, mi, lelkészek, hogy szóban 
való igehirdetésünk azért erőtlenedett meg és azért lett sokszor hitelét 
vesztetté, mert prédikálásunk mögött nem volt ott- a szeretet-szolgálat 
arany-fedezete... í 

Meg tudják-e vallani evangélikus ifjúságunk nevelői, hogy a kö-
zösségért való felelősségvállalás nélkül ebben a. forrongva alakuló világ-
ban ifjúságunk meg nem állhat s a Gusztáv Adolf gyámintézet hűséges 
szolgálata nélkül egyházunk jövendője fövényre épül, melyet elsodor az 
árvíz, felkapj a szél és nagy lesz annak romlása! És végül tudatára éb-
redt-e már az evangélium népének minden gyülekezete, hogy egymás-
nak tagjai! vagyunk s úgy állunk egymás mellett ,mint egy nagy erdői 
fái. Együtt és egyszerre érkezik hozzánk a tavasz, együtt és egysaer-
re hervaszt bennünket az ősz, s az ítélet napján együtt és egyszerre vet-
tetik a fejsze a Iák gyökerére. 

És mégis, hányszor kitör belőlünk a Kain lelke, a testvért vesz-
ni hagyó felelőtlenség könnyelmű beszéde. 

Avagy nem megdöbbentő-e, hogy ezeket a kérdéseket még mindig 
lelkiismeretünknek kell szegezni, pedig a Gusztáv Adolf Gyámintqzet 
idestova már 100 esztendeje hirdeti, hogy csak egymás terhét hordozva 
tölthetjük be a Krisztus törvényét. ' J 

, 1 Mar esek János: 

Istennek legyen hálaadás a gyámintézeti szolgálatért. Evangélikus 
anyaszentegyházunk áldott intézménye a Gyámintézet, amely a szeretet 
magvetéséből a szeretet gyümölcseit termi. Legyen hálaadás a gyáminté-
zeti munkásokért, akik ezt 'a szeretetmunkát Végzik. Mikor előttem vol-
tak az egyházmegyei gyámintézeti jegyzőkönyvek, megnyitóbeszédek, el-
nöki jelentések, boldog öröm járta át a lelkemet, mert mindenütt az 
evangéliumi egyházhoz méltó lelkek megnyilatkozását éreztem. Az evan-
gélium lelke szólalt meg a világi elnökök beszédeiben, az egyházi el-
nökök jelentéseiben, és az egyetértés szelleme érvényesült közgyűléseink-
ben. ' ., j } 

De nemcsak lefelé érezhető a szeretet és megértés szelleme, hanem 
érezhető ez felfelé is: az egyházkerületi és egyetemes Gyámintézet ta-
nácskozásai alkalmával is. Nincsenek1 viták, nincsenek személyeskedő tá-
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madások, hiszen itt a szeretet oltáránál vagyunk és megértéssel né-
zünk egymás felé. hiszen a szeretet igazságos akar lenni mindenkor éa 
mindenben. Legyen hálaadás az anyaszentegyház Urának ezért a szerte-
sugárzó szeretetközösségért. Legyen hálaadás az elért eredményekért isi 
Hálaadás, növekedés van a gyámintézeti munka egész vonalán. Ez a nö-
vekedés még nem a teljesség. Mindenütt vau még tennivaló, csak az 
egyik helyen több. a másikon kevesebb. 

Dr. Nemes Gézar 
A juttatás és jótékonyság kétféle: vagy személyes (szolgálattalr 

vagy pénzzel teszünk jót a szűkölködő vei. A jótékonyság mindkét meg-
nyilvánulására tág teret biztosít a Gyám intézet.. Ha az emberek tud-
nák, hogy milyen jól esik a jótét nemcsak annak, aki kapja, hanem an-
nak is, aki adja, akkor a jóttevés felemelő érzetét többre becsülnők a 
futó örömnél, amely gyorsan múlik, míg a jótétemény tiszta utóíze sok-
szor életünk fogytáig sem vész el. 

Dr. Traeger Ernő„ 
Dr. Traeger Ernő a »Zsoltárok könyvévek című verses kötetében 

pedig azt mondja: 
Boldog ember az, aki, mint bőven termő fa 
Idejében érett gyümölcsét megadja, 

í Zöldelő levele nem hervadcz el és s 

Minden munkájában áldott, jó, szerencsés.« 
£s valamennyi megszívlelendő igéből az az égy arany mondás csen-

dül ki: »Azért míg időnk vagyon, mindenekkel jót tegyünk, kiváltkép-
pen pedig a mi hitünknek cselédivel.« (Gál. 6. 10.). 

4. A közgyűlés az egyházi elnök jelentését1 érdeklődő figyelemmel 
hallgatta meg és elhatározta, hogy a jelentést egész terjedelmében jegyző-
könyvébe foglalja. Ugyanakkor az elnöki jelentéssel kapcsolatosan el-
fogadta a következő javaslatokat: 

a) Az egyházegyetem G. A. Gyámintézetének közgyűlése meg-
nyugvással gondol arra, hogy a múltban idegen népek vezetőinek igaz-
ságérzete is meglátta azt a felbecsülhetetlen szolgálatot, melyet magyar-
nemzetünk telt az egész kultúrvilágnak, s jó reménységgel várja, hogy 
az elismerés a jövőben tettekben is mcgnviIvánul. 

b) Az egymással ma még ádáz harcban álló népek és ezek evangéli-
kus egyházai között nem lankadó lélekkel kívánja folytatni és diadal-
ra vinni hídépítő munkáját. 

c) Az egyházegyetem G. A. Gyámintézete boldog örömmel sorozza 
munkásai és pártfogói közé I). báró Radvánszky Albert egyetemes fel-
ügyelő úr Önagyméltóságát és személyéről, valamint nemzetsége nagyjai-
ról hálás szívvel megemlékezve, tisztelettel kéri támogató szeretetét és 
nagyra értékelt szolgálatát a jövőre is. 

d) Mély tisztelettel köszönti az örökös felsőházi tagsággal kitün-
tetett világi elnökét, báró Feilitzsch Bertholcf Önagyméltóságát, s vek* 
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együtt köszönti mindazokat- a G. A. Gyámintézeti munkásokat, akiket 
az egyház vagy az állam részéről az elmúlt egyházközigazgatási év-
ben megérdemelt kitüntetés ért. 

Köszönetmondással búcsúzik a G. A. Gyámintézet különböző fóru-
mainak őrtálló helyeiről távozó munkásoktól, s a helyükre elhivatottakat 
szeretetének és jó bizodalinának szavával köszönti, külön is megemlé-
kezve Fürst Ervin orosházi lelkésznek, a Hézér-csatádnak, valamint 
Ruzicska László budapesti vallástanárnak buzgó G. A. Gyámintézeti 
munkájáról. 

Az elhunytak emlékét szívünkbe zárjuk és néhai Kardos Gyula volt 
dunáninneni püspök és özv. dr. Sonnewendt Frigyesné temetői nyugvó-
helyét megáldjuk. 

e) Az egyházkerületi G. A. Gyámintézetek elnöki jelentéseiből ré-
szint örömmel látja a közgyűlés, hogy minden egyházkerületünkben ki-
szélesedett és elmélyült a G. A. Gyámintézet szeretet - munkája, más-
részt mégis ezekben az apostol igékben látja a jövendő évek pro-
gramját: »Nem mondom, hogy már elértem volna a célt, vagy hogy mái-
tökéletes volnék, hanem igyekezem!« 

Hálával emlékezik meg a közgyűlés a sok névtelen adakozóról, va-
lamint a gyűjtők önzetlen fáradozásáról. 

f) A németországi G. A. Egylethez való testvéries viszonyunkat a 
jövőben is fenntartani kívánjuk, mindig érezvén, hogy velük egyetem-
ben mindnyájan egy testnek tagjai vagyunk. 

A G. A Egylet magyarországi segélyezésére vonatkozólag még az 
I s t e n kegyelméből elkövetkező esztendőre is fenntartjuk mult évi határo-
zatunkat 

g) A közgyűlés örömmel gondol arra, hogy Mohácson, Nagytótlakon, 
Sopronkőhidán és még több más helyen a megvalósulás állapotába ke-
rült a templomépítés ügye, s a pillanatnyilag akadályt jelentő anyagbe-
szerzési nehézségek bizonyára nem törhetik meg Isten elhatározását s 
a hívek templomépítő buzgóságát. 

h) A G. A. Gyámintézet munkásainak az elnöki jelentésbe foglalt 
megnyilatkozásait, amelyeknek mindegyike lélekből fakadt és megértő lel-
keket keres — minden őrtálló figyelmébe ajánlja. 
. •• 5. Nagy Miklós felkért jegyző előterjeszti az 1943, december 1-én 
tartott választmányi ülés javaslatait, amiket a közgyűlés az alábbiak 
szerint határozati erőre emelt: 

a) Tudomásulveszi a válaszfmány és a közgyűlés, hogy a G, A. 
Gyámintézeti alapszabály-módosítás ügye még nem került formába önt-
hctő állapotba. Újra megkéri dr. Konkoly Elemér ügyész urat a szük-
séges lépések megtételére.. ! : i ! - J I i i ; í. ! 1 i i M > 

b) A. Bognár-alapítvány lovászpatonai ingatlanainak állapotáról és 
jövedelméről beterjesztett ügyészi beszámolót tudomásul veszi a köz-
gyűlés, mégis annak megállapításával, hogy az alapítvány pápai házáról 
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ós annak jövedelméről a közgyűlés napjáig még nem érkezett í>e jelen-
tés; ennek megsürgetését kívánja.. 

c) A Thébusz Aladár-alapítványi liáz állapotáról és jövedelméről szó-
ló ügyészi beszámolóval kapcsolatosan tudomásul veszi a közgyűlés a kö-
vetkezőket : 

A. házat az eddigi bérlő elhalálozása folytán Csilléry Bszkrt. igaz-
gató óhajtaná bérbevenni három esztendőre. Az elnökség és az ügyész 
felhatalmazást nyert, hogy a szerződést megszövegezze azzal a két ki-
kötéssel, hogy a béremelésre a kormány hatóság i intézkedések lesznek 
az irányadók, s a közterheket, javításokat és az esetleg felmerülő 
légoltalmi kiadásokat is a bérlő viselje. 

d) A választmány javaslata alapján kimondotta a közgyűlés, hogy 
a Leopoídianumra az eddig szokásos bevételi 5<>/o-t egyelőre nem tőkésí-
ti, hanem segélyezésül minden évben más-más egyházkerületnek osztja 
ki. A segélyezési összeget 1943-ban a dunántúli, 1944-ben a bányai, 1945-
ben a dunáninneni és 1946-ban a tiszai egyházkerületi G. A. Gyáminté-
zet kapja. 

6. A Péter Lajos pénztáros-ellenőr által előterjesztett számadást éa 
költségelőirányzatot, mely a számvizsgáló bizottság jóváhagyó záradé-
kával van ellátva, a választmány javaslatára a közgyűlés is elfogadta, 
a pénztárosoknak a felmentvényt a múltra nézve a fenntartandók fenn-
tartásával megadta, s fáradozásukért hálás köszönetet mondott. 

7 A választmány a közgyűlésnek elfogadásra ajánlotta a követke-
ző segélykiosztási tervezetet: 

a) Nagyszeretetadomány P. 6003.20 plusz az offertórium fele 107.44 
kapja a végösszeg felét a dunáninneni egyházkerületből Felsőpetény, má-
sik felét a titszai egyházkerületből a Székelyföldi misszió — Sepsiszent-
györgy — a kézdivásárhelyi templom építésére. 

b) A hat kisszeretetadományt, egyenként 300.— P összegben kap-
ják a következők: Gádoros, Kisapostag, Csákvár, Diakonissza-anyaház 
Győr, Felsőcsalogány, Kárpátaljai misszió Munkács. 

c) A központi gyűjtés eredményét 1000 P összegben ezidén a bá-
nyai egyházkerület kapja, melyből Dunaharaszti és Öbecse egyenként 
500—500.— P segélyben részesül. 

d) A németországi G. A. Egylet 198.— P összegű adományát a 
dunáninneni egyházkerületben Bánk gyülekezete kapja. 

e) A németországi G. A. Egyletnek — megemlékezve arról, hogy 
a Központi Valasztmány most 100 éve alakult meg — átutalandó 1000 
pengő. 

_ 0 A még szabad rendelkezésre álló segélyösszegek részesedési ará-
nyát a választmány a következő kulcs szerint állapítja meg: bányai 
egyházkerület e/2l rész, dunáninneni egyházkerület s/21 rész, dunántúli 
egyházkerület 7/21 rész, tiszai egyházkerület 5/2i rész. 
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Ezen kules szerint a szabad rendelkezésre álló összegből a követke-
rzők részesülnek segélyben : 

Bányai egyházkerület egyenként 200.— P: Pestszenterzsébet, Rád. 
iSződliget, Makó, Ambrózia! va, Gyomrő, Gyón, Szarvasi Árvaház, Sze-
gedi Egyetemi Luther-Szövetség 128.— P: Mátyásföld; egyenként 100 
•P: Békési misszió, Kispest. PiliiLsvörcsvá.r, Hódmezővásárhely^ Pécel, 
.Vácbottyán, Veresegyháza, Galgagyörk, Mende, Monor, Vecsés, Gödöl-
lő, Helvécia 

Dunáninneni egyházkerület 164.— P: Nagy vei eg; egyenként 150.— 
P: Vérteskethely, Kétbodony, Érsekújvár, Oroszvár, Székesfehérvár; 
egyenként 100.— P: Érd, Esztergom, Tordas, Dunaszerclahely, Szé-
osény, Csánk, Vanyarc. 

Dunántúli egyházkerület egyenként 250.— P: Dunafölclvár, Mező-
lak, Takácsi, Csögle, Balatonalmádi; egyenként 150.—P: Győrság, Nagy-
barát, Pusztaszentlászló, Antalszállás. Nagykanizsa, Csorna, Dombóvár, 
Sárvár, Sur, Veszprém, Hánta, Keszthely, Mencshely, Győrszemere, 
Zalaegerszeg, Alsólendva; 116.— P. Kemenespálfa. 

Tiszai egyházkerület 300.— P: Nagykároly, Missziói Kör, Putnok. 
ÍTállya, Tokaj, Ungvár; 200.— P: Gömörhosszúszó, Rekenyeújfalu, és 
•GNagytárkány, Sátoraljaújhely, Ujcsanálos; 190.— P: Ormospuszta. 

A Bognar-alapítvány jövedelméből segélyt kapnak a következő gyü-
lekezetek: Bányai egyházkerület egyenként 10Ö.— P: Csanádapáca. 
Rákóczitelep, Csillaghegy, Pestújhely, Nagyrév, Battonya; 114.— P: 
€sengőd. 

Dunántúli egyházkerület egyenként 150.— P.: Barcs, Felszopor, 
Tarrós, Szentgotthárd, Tapolcafő; 50— P: Nagvtótlak; 34.— P: Ke-
menespálfa. 

Dunáninneni egyházkerület 357.— P: Legéncl 
Tiszai egyházkerület 300.— P: Délszabolcsi misszió Nyíregyháza; 

•295.— P: Eger. 
A Thébusz Aladár-alapítvány jövedelméből: 
Bányai egyházkerület 100.— P; Nagymagocs, Penc. 
Dunáninneni egyházkerület 100— P: Ipolyvece. 
Dunántúli egyházkerület 150.— P: öskü; 80.— P: Csögle,, 3.— P 

Kemenespálfa. 
Tiszai egyházkerület 166.— P; Jolsvatapolca. 
A Leopoldianum ezévi 5o/o-os járulékából: 
Dunántúli egyházkerület 150.— P: Adorjánháza, Kapolcs, Felsődör-

gicse, Őrségi misszió Őriszentpéter; 50.— P: Nagytótlali. 
A soproni G. A. Gyámintézeti Nőegylet ezévi ajándékaiból: 
az oltárterítőt Légrád gyülekezete, 100.— P-t a bányai egyházkerü-

let, 50.— P-t a~ dunáninneni egyházkerület, 50.— P-t a tiszai egyház-
kerület G. A. Gyámintézete kap. t .1 i L . 
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Az egyházegyetem G. A, Gyám intézete a négy egyházkerületben 
összesen 23.649.— P-t osztott ki. 

A közgyűlés a felosztási tervezetet minden változtatás nélkül elfo-
gadta. 

8. A rendelkezésre álló énekeskönyvekből a bányai egyházkerület 30, 
dunáninneni 15, a dunántúli 35, és a tiszai 25 drb-ot kap. 

9. Az egyházegyetem G. A Gyámintézete által kiadandó beszámoló-
ra 500.— P-t irányoz elő a közgyűlés. 

10. A közgyűlés tisztelettel megkérte egyházegyetemünket, hogy a 
G. A. Gyámintézet jegyzőkönyvét ez idén is vegye fel kinyomtatandó 
jegyzőkönyvébe • > 

11. A jövő évi közgyűlés helyének és idejének megállapítását a 
közgyűlés az elnökségre bízta. 

12. Indítvány nem érkezett, így a közgyűlés Sárkány Béla esperes 
imádságával és bí iró Feilitzsch Berthold világi elnök zárószavaival vé-
get ért. , . 

Befejezésül a közgyűlés a »Ne csüggedj el kicsiny sereg!« kezdetű 
énekünket énekelte el. i j 
í • • . i . I 

' Jegyezte: 
Nagy Miklós s. k. 

felkért jegyző. 
i 

Hitelesítjük: 
' ' ' ' ! 

Ziermann Lalas s. k. Báró Feilitzsch Berthold s. k. , 
egyházi elnök. világi elnök. 

Sárkány Béla s. k. 

Mar esek János s. k. 

Dr. Csengődy Lajos s. k. 

egyházkerületi G. A. Gyámintézéti 
egyházi elnökök. 
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V. 

Az egyházegyetem tisztviselőinek, presbitériuma, 
törvényszéke, számvevőszéke, gyámintézete és Dízottságaí 

tagjainak névsora. 

A) Rz egyházegyetem tisztviselői: 

Egyetemes egyházi és iskolai felügyelő: 1). báró Radvánszky Albert 
(Budapest, VIII., Üllői-út 16/a,). 

Az egyetemes közgyűlés egyházi elnöke, mint hivatalára nézve legidő-
sebb püspök: D. Kapi Béla (Győr). 

Egyetemes világi főjegyző: dr. Konkoly Elemér (Budapest, IV.. Károly 
király-út 18.). )• i - » ,v> 

Egyetemes egyházi főjegyző: Németh Károly (Lébény,). 
Egyetemes világi aljegyző: dr. báró Radvánszky Antal (Budapest. I., 

Lisznyay-u. 11.). ^ ^ n. 
Egyetemes világi aljegyző: dr. Bendl Alajos (Budapest, Vili., Baross-

utca 21.). 
Egyetemes világi aljegyző: dr. Makláry István (Budapest,, V., Csáky-

utca 20/a.).- Y^ , >) , .í ' • d ví • ; 
Egyetemes egyházi aljegyző: Wolí Lajos (Budapest, XI.. Bocskay-

utca 10.). J ' "Jvo^ve-
Egyetemes egyházi aljegyző: Joób Olivér (Nyíregyháza). 
Egyetemes főügyész: dr. Rásó Lajos (Budapest IV.. Veres Pálné-u 7.). 
Egyetemes főellenőr: dr. Lamotte Károly (Budapest. IV., Vigadó-utca 2.). 
Egyetemes főtitkár: Kuthy Dezső (Budapest, VIII., tillői-út 24.). 
Egyetemes pénztáros: Kesztler László (Budapest, IV., Deák-tér 4.)-. 
Egyetemes ellenőr: Péter Lajos (Budapest, IV., Deák-tér 4.). 
Egyetemes levél- és könyvtáros: dr Scholtz Oszkár (Budapest, VIII , 

Üllői-út 24), J U J , . . . . 

B) Rz egyetemes presbitérium tagjai. 

I. Hivatalból: 

Az egyetemes felügyelő, a ,püspökök, az egyházkei ü'etek felügyelői, 
az egyetemes főjegyzők, az egyetemes ügyész, az egyetemes főtitkár. 
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* ' ; 11. Választás útján (1944-ig): * 

a) Rendes tagok-: ^ ^ 

Az egyházegyetem részéről: Arató István, &H Bruekner Győző, I>. 
div-PrőtoeKároly, Somogyi Béla; a bányai egyházkerületből: JBmkéear * 
Dániel, dr. Mikler Károly; a dunáninneni egyházkerületből: dr. Jánossy fecuvÁ 
Lajos, Pnrgly Lajo&; a dunántúli egyházkerületből: ^iermanrv Lajos,v dr. 
Ostffy-fca^os; a tiszaíi egyházkerületből: EjmiiLMv iu t dr . Streicher Andor. 

b) Póttagok: 

Az egyházegyetem részéről: dr. Bánkúty Dezső, János. 
Malitor Gusztáv, dr. Szentiványi Géza; a bányai egyházkerületből:ör-
mény íiftjos, dr1. §zékács_ István; a dunáninneni egyházkerületből: Fad-
gyas Aladár, dr. V l a ^ ^ ^ á b o r ; a dunántúli egyházkerületből: Budaker 
Oszkár, Koritsánszky-"Qfío; a tiszai egyházkerületből: dr. Pass László, 
dr. Schneller Károly, 0 — ~ ~ 

C) Az egyetemes törvényszék tagjai. 
Világiak: dr. Bertha Benő (további intézkedésig), Hunyady László 

(további intézkedésig), dr. Landgráf Dezső (1944), ch-rtftre-icfaer Andor 
(további intézkedésig), dr. Szelényi Aladár (1944), dr. Tomcsányi Vil-
mos Pál (1944), dr. Vladár Gábor (további intézkedésig), dr. Vietórisz 
Gyula (1944). .. . ,. h • 

íigy háziak: dr. Csengődy Lajos (1944), önszifcrfcajos (1944)*, Járosi 
.Andor- (1947), Zulauf Henrik (1944), Kuszy Emil (további intézkedésig)!, 
Molitórisz János (további intézkedésig), Sárkány Béla (további intézke-
désig), Ziy iopm Lajos (1944). ^ f ^ J ^ "i-v-w 

Tanárok: dr. Bólay István (további intézkedésig), dr. Mikler Károly; 
(1944), dr. Zsedényi Béla (1944). — 

Tanítók: Somogyi Béla (további intézkedésig), Zollor Sámuel (to-
vábbi intézkedésig). Vjpr* 

Jegyző: dr. Borostyánkőy László (további intézkedésig). -t? 

D) Az egyetemes számvevőszék 
Becht Albert és dr. Pass Lászlói .elnöklete mellett: az egyetemes, 

ügyész, az egyetemes ellenőr, továbbá: Benyó Vilmos, Bódi Pál, dr. 
Gedeon Imre, Hanzmann Károly, dr. fforvay Róbert, Sárkány Béla> 
Szűcs Sándor, Varga László. j | 

E) Gusztáv Adolf-Gyámintézet. 
Elnöksége: báró Feilitzsch Berthold világi elnök, Ziermann Lajo* 

egyházi elnök. . , j í a 1 l j p 
Iaj^Wax i JVty\AA 'A r í ; 1/v. S--
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F) A bizottságok Hévsóra. 

1. Az egyházunkat és a réjoi'máMsfe-gyt&zat közösen érdeklő ügyekre 
kiküldött bizottság: 

Egyházunk kiküldöttei (az 1913—1945. é\'i ciklusraj: a) rendes ta-

| - \-P.J( \ 

^ 
Bélaj chvSzelényi Aladár, dr. Tomesáhyr VIItííös Pál; fr) póttagok: -Bnsaik 
I^ajfts, JFTnsyy Emil, Kuthy Dezső, dr. Mikler Károly, dr. báró Radván-

' „.A református egyház kiküldöttei .(az é.vi; ciklusra)'; a) 
rendes tagok :.dr, .Kováts J.; István, dr. Ravasz-László; dr. Tashádi Migv 
tjA.ndrás, gróf Teleki Józsefe dr. -Balogh-Jen©, Győry'Elemér, dr. !Jókiiy-
Ihász Miklós, dr. ..gróf Bánffy Miklós, .dr-d gróf Bethlen' Györg-y, gróf 
ITeleki Artúr, Vásárhelyi • János, >Bernáth Aladár,'- <ír.- Enyedy .Andor, 
Farkas falvi Farkas Géza, dr. Boé-r Elek, Harsány i Pál, llr. Révész' Imre. 
di-. Szentpéteri Kún Béla, báró Vay László; b) póttagok: dr. Benedek 
Zsolt, Kiss Zsigmond, dr. vitéz Nagy Nándor-; Kádár Géza, dr. Tavasza-
Sándor, Janka Károly, dr. Juhász r.«Na§y. Sándor,. dr. Ivállay Káhpán. 

ll. A katonai egyházközségek szervezését'eb .kapcsolatos kérdé'sth'-
!.„ ': . • ' tárgyalására alakít ál ti közös bizottság. f • * r. 

Elnökség: D. dr. Ravasz László, D. báró Radvánszky Alberti.''Ta-
gok: a) a ref.. egyetemes • konvent részéről: dr. Balogh Jenő, Dr dr. 
Ravasz László, dr. Kun Béla, b) egyházunk-, részéről-: báró Radván-
szky Albert, D. Kapi Béla, dr. Rásó Lajos; c) a-m. fcir. kormány részé-
ről: dr. Jalsoviczky Károly, vitéz Jány Gusztáv,-.D. Soltész,Elemér, aki 
egyben a bizottság előadója. . . , ' . ,,»,» 

'III. A Lutheránus Vilíggyűlés magyar külön bizottsága'. 
Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett: a püspökök, az egyházke-

rületi felügyelők, dr. Gaudy László, -Kuthy Dezső, dr. báró Podinaniczky 
Pál, D. dr. Prőhle Károly, dr. Tomcsányi Vilmos Pál. 

\JL. 

i , ' IV. Finn-ugor diaszpora-bizottság. 
' A püspökök, a Gusztáv Adolf Gyámintézet .elnökei, Dediiíszky 

Gyula, Garam—Lajos, dr. Jánossy Lajos, Joób Olivér, Németh Karoly, 
ŐT. báró Pödmaniczky Zászkaliczky Pál. 

V. A Magyarországi Ökumenikus Tanács (1943—1945). 

r világirekiök; D. ;bát*ó Radvánszky1Alhert, egyházi elnök: 
D. dr. Ravasz László, társelnök: D. Kapi Béla, FarkasfaM Farkas Géza, 
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ügyvehető .alelnök.: dr.. Boér Elek, helyettese: (Ír. báró Radvánszky An> 
rak titkár: dr. Vasiady Béla, dr. báró Radvánszky Antal, jegyző 
Harsányi György, ]V n~fírn~ •"TfiitTry nrrí~2 ^Mírf ju '• '! 

Evangélikus tagok: D. D.^Rafía.vtSá.ndöiv Turócz'y Zoltán, ch\ PeSfhyj 
Pál, dr. Tomcsányi Vilmos. Pál, D. d-u.—ÍZtéWe—Ká«i]y, dr. báró Pod-
maniczky Pál, Kemény Lajos,. Wolf Lajos.'* 

Református tagok: gróf Teleki József, dr. fVictor János, Murakozyj 
Gyula, dr. Pap László, dr. Lázár Andor, dr. Tas nádi-Nagy- András, 
Győry Elemér, dr. Balogh Jenő, Fáji Fáv István, dr. Trócsányü Dezső* 
Vásárhelyi János, gróf Teleki Artúr, Mester- Mihály, dr. Enyedy Andor; 
dr. Szabó Zoltán, Varga Imre, Csorba Zoltán, dr. Révész Imre, báró Vay 
László, dr. Kállay Kálmán, dr. Kiss József és dr. Soós Géza, . 

lUc, 

T7. Zsinati anyagot gyűjtő bizottság. 
D. báró Radvánszky, Albert egyetemes felügyelő és D. Kapi Béla 

püspök elnöklete mellett, az egyházkerületek' elnökségei, az egyetemes 
főjegyzők és ügyész, továbbá dr. Mikler Károly, dr. VI ad ár Gábor, Ke-
mény Lajos, D. ch'i Prőhte~-K7árol.yo dr. Bért ha Benő, dr. Remport Elek, 
dr. Bruckner Győző, dr. Lányi Márton, vitéz Baráth Károly, dr. Hándel 
Béla, dr. Gsengődy Lajos. • ' : • 

U j u ^ 

TII. Tanügyi bizottság. 

D. Kapi Béla püspök elnöklete mellett: dr. MeTíéfT János alelnök, 
Sé&ötjgyr~f5éia0 népiskolai előadó, dr. Ruhmann Jenő középiskolai- elő-
adó. Molitor Gusztáv tanítóképzőintézeti előadó, dr. Gaudy László, miint 
a vallástanítási albizottság elnöke, vallástanítási előadó, a püspökök,, az 
egyházkerületi felügyelők, a hittudományi kar miindenkori dékánja, • to-
vábbá: Aiató. István; Ba-i tsch !>ahaor, dr. Bánkúty Dezső, r-Mrrciv Ede', 
BéFCes-iajos, dr^JBrueknei Gy('M>T~dr. Domanovszky Sándor, dr. Fel-
kay Ferenc, Hanzmann Károly, dr Jánossy István, dr. Kárpáti Ede, 
Ivttiüény Péte^. Mendelényi János, lk-tf Tál;- y, d-fv-^i--
ínon—Lászlóx, dr. Schneller Károly, .-U^Hsror^Oytt+tt, dr. Ziimmermann 
Ágoston. Vjt^ÁiMtS ^^CÍ/^i Txiy^ Sjy^U/^ f — 

/ NA/W* . jlUJLT J* i íTllU 
• VIII. Vallástani tusi albizottság. j y f , 

Dr. Gaudy László elnöklete mellett: a. hittudományi.kar. mindenkort 
dékánja, továbbá: dr. Gsengődy Lajos, Kemény Lajos, Lábossá Lajos, 
.Jk^T Pál dr-r R^zessy -Zoltán, ^mug^ i Béla, ' Szekej András, Vargha 
Sándor, ^^muTin T a j^ . Í7 . í ) . . 

A^Ni Ifjúsági belmissziói bizoltság$^S( tJti^vJLl 
Német-h- Károly elnöklete mellett : 4r. Dánkúfy Danhkuser 

László, dr. íteák -Jánus; Egyed Aladár, Erős Sándor, vitéz Faragó Ede, 
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dr. Gaudy László, Hegedűs Ilona, Kemény Lajos, Kimer Gusztáv. Lá-
bossá Lajos, Marcsek János, dr. Mády Zoltán, Mohr Henrik, dr. Molnár 
Gyula, Németh Gyula, dr. báró Podmaniczky Pál, dr. Sólyom Jenő, dr. 
Scholtz Oszkár. Schulek Tibor, dr. Szuchovszky Lajos, Zulauf Henrik. 

' X. Theológiai bizottság. 
Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett: a püspökök, az egyház-

kerületi felügyelők, a tanügyi bizottság elnöke, a hittudományi kai-
mindenkori dékánja és prodékánja, mint az egyházkerületek által ki-
küldött tagok dr. Gaudy László, ör-á^-Eröhlű-KároIy^ 

'JLnJ,^ /t dr. Sólyom Jenő, dr. Vető Lajos, .Ziormmm Lftjoas. póttagok : Járosi 
.Andor ,dr. Keken András, dr. Csengődy Lajos, a szervezendő három 

.-{ . V t ' ' albizottság elnökei, a Theológusok Otthonának igazgatója. 

XI. Lelkészjelölteket minősítő bizottság. 
Az egyetemes közgyűlés egyházi elnökének elnöklete mellett: a 

hittudományi kar dékánja, prodékánja, dr. Kiss Jenő és D. dr. Prőhle 
Károly, mint. a hittudományi kar két. választott kiküldöttje, a soproni, 
mint helyi egyházközségből: Budaker Oszkár, Hanzmann Károly, dr. 
Hering Zoltán, 5fceffmmfH4»ajos. , 

XII. Lelkészképesítő bizottság, 

üI Közös gyűlések. 
Az egyetemes közgyűlés elnökségének elnöklete mellett: a püspö-

kök, a hittudományi kar mindenkori dékánja és prodékánja, az egye-
temes ügyész, az egyetemes tanügyi bizottság elnöke és az egyházke-
rületi osztályok rendes tagjai. Jegyzője és előadója egy esetről-esetre 
megbízott tag. 

b) Egyházkerületi osztályok. 
A bányai egyházkerületi osztály elnöke a püspök, rendes tagok: 

Dedinszky Gyula, dr. Gaudy László, Kemény Lajos, Wall-J^ajqs; pót-
tagok: Jl^yefl AhrrtaT1, Sehol/ Lás%4é. ... /"/; J . 
Ki/M Himáninneni egyházkerületi osztály elnöke a püspök, rendes ta-

gok: dr. Csengődy Lajos, dr. Jánossy Lajos, lie. Fizély Ödön, Szekej 
András; póttagok: Péter Henrik, -Parigvn-b • A ladá r -

A dunántúli egyházkerületi osztály elnöke a püspök, rendes tagok: 
Budaker Oszkár, Kiss Samu, Neüimtr-Károly, Takács Elek, 
ÍTö^os^pottagök: Szabó József, Molitórisz János. \ . . 

A tiszai egyházkerületi osztály elnöke a püspök, rendes tagok: 
Marcsek János, dr. Pa«s László, dr. Vietórisz István; pót-

tagok: Joób Olivér. Rőzse István. 
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XIII. Alkotmány**. éJ jogügyi bizottság*, .) 

Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett: a püspökök és az egy-
házkerületi felügyelők, vagy ezen állások egyikének üresedésben léte 
esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, az egyetemes 
jegyzői kar, az egyetemes ügyész, továbbá: dr. Bertha Benő, dr. Bruck-
ner Győző, dr1. Vladár Gábor, lier^iaély^idüii, dr. Haendel Béla, Irányi 
Jvamiü, dr-. báró Kaas Albert, Kemény Lajos, dr. sárvári Landgráf De-
zső, dr. Lányi Márton, dr. Kéler Bertalan, dr. Mikler Károly, dr. Nagy 
Vilmos, dr. Nendtwich Andor, dr. Pazár Zoltán, dr. Rásó Béla, Sár-
kány Béla, dr. Szenti ványi Géza, Takács Elek, dr. Tomcsányi Vilmos 
Pál, dr. Zsedényi Béla, dr. Zsigmondv János 

i i XI V. Pénzügyi bizottság. ' • ' 
Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett: a püspökök és az egy-

házkerületi felügyelők, az egyetemes ügyész, az egyetemes főellenőr, az 
egyetemes pénztáros, az egyetemes ellenőr, továbbá: Bothár Vilmos, dr. 
Czirják Mihály, Duszik Lajos, dr. Farkass Béla, Hanzmann Károly, 
dr. Jászai Károly, dr. báró Kaas Albert, Koczor Gyula, dr. Konkoly 
Elemér, dr. sárvári Landgráf Dezső, dr. Mikler Gusztáv, dr. Mikler 
Károly, Osztroluczkv Miklós, dr. Ajkay István, Schulz György, dr. Strei-
cher Andor, Varga László, dr. Zoltay Róbert, dr. Zsigmondy Kálmán, 

XV. Egyetemes számvizsgáló bizottság. 

Az egyetemes számvevőség elnökségének elnöklete mellett: dr. Ge-
deon Imre, Sárkány Béla, Majba Vilmos. 

XVI. Alapítványi bizottság. 
Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett: a) hivatalból tagok: az 

egyetemes főjegyzők, az egyetemes számvevőszék elnökei, az egyete-
mes ügyész; b) .választott tagok: Benyó Vilmos, Hanzmann Károly, Mau-
rer Frigyes, dr. Zsedényi Béla. 

XVII. Hrabovszky- és Ilunfalvy--alapítványi bizottság. ( > 

Lichtenstein László és D. D. Raffay Sándor elnöklete mellett: di\-
Bánó József, Kemény Lajos, Majba Vilmos, Szántó Gyula, dr. Vetsey 
Aladár, Wolf Lajos, úgy is, mint jegyző. > 

XVIII. Szigethy—Halász—fírósz-alapílványi bizottság (1941—1947), j 
Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett: Kuthy Dezső egyetemes 

főtitkár, aki egyben előadó is, továbbá dr. Bánkúty Dezső, dr. Konkoly 
Elemér, dr. Rásó Lajos, Wolf Lajos. 
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» XIX. Egyetemes egyházi nyugdíjintézeti bizottság. 

D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és D. Kapi Béla 
püspök elnöklete mellett hivatalból tagok: dr. Rásó Lajos egyetemes 
főügyész, dr. Scholtz Oszkár ügyvivő, Kuthy Dezső egyetemes főtit-
kár, Kesztler László egyetemes pénztáros, Péter "Lajos egyetemes el 
3enőr, íu MELE részéről annak elnöke, D. D. Raffay Sándor püspök; 
az egyházkerületek ajánlása alapján választott tagok: Hanzmann Károly, 
Kirchner Rezső, Palkovics Pál, Sárkány Béla. 

XX. Egyetemes levéltári és könyvtári bizottság. 

Sárkány Béla elnöklete mellett: Hamvas Béla, dr. Keken András, 
dr. Klein Gáspár, dr. Kossányi Béla, dr. Kring Miklós, dr. Mády Zol 
tán, dr. Melich János, dr. Paulinyi Oszkár, dr. Rexa Dezső, Schmidt 
János, clr. Sólyom Jenő, clr. Vácz Elemér, dr. Wellmann Imre. 

XXI. A Luther-Otthon nagybizottsága. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete |és Sándy Gyula ügyvezető alelnök-
Bége mellett: az egyházkerületi elnökségek, a Luther-Otthon igazga-
tója és jogtanácsosa, továbbá Arató István, dr. Bánkúty Dezső, dr, 
Bélák Sándor, dr. Domanovszky Sándor, dr. Jugovics Lajos, Kemény 
Lajos, dr. Melich János, dr. Scholtz Oszkár; tanácskozási joggal a Lu-
ther-Otthon orvosa és az egyházegyetem pénztárosa, örökös tiszteletbeli 
tagok: dr. Mágócsy-Dietz Sándor, dr. Mikler Károly. 

X X I I A Luther-Otthcm kisbizottsága. 

Sándy Gyula elnöklete mellett : dr. Bélák Sándor, dr. Scholtz Osz-
kár, Kuthy Dezső igazgató, dr. Borostyánkőy László jogtanácsos. 

t XXI11. Egyetemes énekügyi bizottság, 

D. Kapi Béla püspök elnöklete mellett : dr. Bánkúty Dezső, Fodor 
Kálmán, clr. Gaudy László, dr. Gárdonyi Zoltán, Hamar Gyula, Kapi 
Gyula, Kapi-jKrálik Jenő, Kemény, Lajos, Kertai János, Kuthy Dezső, 
Linder László, Peskó Zoltán, dr. Scholtz Oszkár, Schulek Tibor, Sulyok 
Imre, Uhrin Károly, dr. Vtietórisz József, Zalánfy Aladár, Zászkaliczky 
Pál. . 

XXIV. Leik ész se gélyez ési-a top bizottság„ 
D. D. Raffay, Sándor és Liáhtenstein László elnöklete mellett: a 

•Világi egyetemes főjegyző, az egyetemes ügyész, az egyetemes pénz-
Mros, továbbá: Duszik Lajos, Kemény Lajos. 
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XXV. A Theológusok Otthonának helyi bizottsága. ' 
Ziermann La jó? elnöklete mellett rendes tagok: Budaker Oszkár, 

a Theológusok Otthonának igazgatója, a hittudományi kar mindenkori 
dékánja és prodékánja, továbbá: Hanzmann Károly, dr. Heimler Károly, 
dr. Hertay Zoltán, Prickler Károly, D. dr Prőhle Károly, dr. Karner 
Károly, dr. Scheffer Oszkár, dr. Schindler András, dr. Sólyom Jenő, 
Vándor Zsigmond, dr. Zergényi Pál. ( 

XXVI. A Belmissziói-Öt 1hom gazdasági bizottsága. , 

Menyliár István és dr. Roósz Ádám elnöklete mellett: dr. Hajós 
G-yula, Kolbay Károly, dr. Manninger G. Adolf, dr. Fekete Zoltán, az 
Otthonban szolgálatot teljesítő megbízott missziói lelkész. 

XXVII. Adóalapi bizottság. , v ; !*l i 

Az egyetemes közgyűlés elnökségének elnöklete mellett hivatalból 
tagok: az egyházkerületek elnökségei, dr. Konkoly Elemér és Németh1 

Károly egyetemes főjegyzők, dr. Rásó Lajos egyetemes főügyész, Hanz-
mann Károly, mint előadó és jegyző, egyházkerületenként választott ta-
gok: Bódi Pál, Fadgyas Aladár, K|sss Samu, dr. Lehoczky Brúnó, Mar-
,góesy Emil, dr. Ajkay István, Sárkány Béla, Túrmezei Sándor. 

XX VI11. Nyugdíjállamsegélyügyi bizottság. , 

Az egyetemes felügyelő, a püspökök, dr. Konkoly Elemér egyete-
mes főjegyző, dr. Mikler Károly és Kuthy Dezső egyetemes főtitkár. • 

XXIX. Liturgiái bizottság. 
D. Kapi Béla püspök elnöklete mellett: Baráth Károly, Beelit Jó-

zsef, Dörmer Frigyes, dr. Gaudy László, mint előadó, -Járási Andor, 
Kuthy Dezső, Marcsek János, D. D. Raffay Sándor, Sárkány Béla, 
Scholz László, Szekej András, Túróczy Zoltán, Ziermann Lajos. 

XXX. Sajtó- és irodalomügyi bizottság (1949-ig). i 
D. Kapi Béla, mint hivatalára nézve legidősebb püspök elnöklete 

és Kemény Lajos ügyvezető alelnöksége mellett: a hittuclományii kar 
egy képviselője, továbbá, mint egyházi lapok szerkesztői: lic. dr. Kar-
ner Károly, Lukács István, Szabó József, Kemény Lajos, Friedricli La-
jos, Bonnyai Sándor, Molitórisz János, Somogyi Béia, dr. Remport 
•Elek, Németh Károly, Zulauf Henrik, dr. Bánkúty. Dezső, Itfczés Mi-
hály, Yeöreös Imre, vitéz Sréter Ferenc, Farkas Sándor, a Luther Tár-
saság részéről dr. Mályusz Elemér, Wolf Lajos és az egyik főtitkár, az 
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egyházi lapok munkatársai közül: dr. Gaudy László. Dezsérv László és-
Scholz László. , 

1 XXXI. Egyházművészeti tanács építészeti osztálya (1949-ig). 

Elnök egyetemes jellegű épitkezés esetén az egyetemes felügyelő, 
egyéb esetekben pedig az illetékes egyházkerület püspöke; rendes ta-
gok: Kemény Lajos, Révész István, tlT. 'Kring Jenő, Oppel Imre; Sándyj 
Gyula, Friedrich Lóránd, Arvé Károly, dr. Kultsár Barnabás; póttagok: 
Zászkaliezky Pál, Sárkány Gyula, Münnich Aladár, Gregersen Hugó, 
Tömbülv Dénes. 
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