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A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 1921. évi szep-
tember hó 7-én, Tordason megtartott rendes közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 

A közgyűlésen mélt. lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő 
és nagytiszt. Kiss István püspökhelyettes, mint társelnökök, elnököltek. 

Jelen voltak: 

I. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 

1. Egyházkerületi törvényszéki birák: Balogh István, dr. Kail Antal, 
Orosházy János, Nemes Győző, Kardos Gyula, Seybold Károly, dr. Händel 
Béla, Kirchner Gyula, Kalmár László, dr. Rásó Lajos, Belák Géza. 

2. Egyházkerületi jegyzők: Balogh István, dr. Händel Béla, Belicza 
András, dr. Petrik Zoltán rendes, Kirchner Rezső és lándori dr. Kéler 
Bertalan tiszteletbeli jegyzők. 

3. Egyházkerületi pénztáros: Bendl Henrik. 
4. Egyházkerületi számvevő: 
5. Egyházkerületi ellenőr: Kirchner Gyula. 
6. Egyházkerületi ügyész: dr. Petrovics Rudolf. 

II. Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei tisztviselők: 

1. A nógrádi egyházmegyéből: Kiss István esperes, Okolicsányi 
Gyula felügyelő. 

2. A fejérkomáromi egyházmegyéből: Balogh István esperes, dr. Kail 
Antal felügyelő. 

3. A mosoni egyházmegyéből: Seybold Károly esperes. 

III. Választás útján: 
1. A nógrádi egyházmegyéből megbízólevéllel: Rákóczy István, 

Meskó Károly, Jeszenszky Károly; jegyzőkönyvi kivonattal: Zatkalik 
Károly, Csővári Géza, Kardos Gyula. 
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1. . 2. A fejérkomáromi egyházmegyéből megbízólevéllel: Belák Géza, 
lándori dr. Kéler Bertalan; jkvi kivonattal: Kótsch Mihály, Kövesi Béla, 
Magyar Géza, Gáncs Aladár, Podhradsžky János, Nagy Lajos, Piri Károly, 
Nagy László, Pöntör Béla, Ormosi Lajos, Kalmár László, Haás István. 

3. A mosoni egyházmegyéből megbízólevéllel: Zimmermann János; 
jkvi kivonattal: 

IV. A tanítók képviseletében: Plutzer Károly. 

V. Számos vendég. 

A gyűlés. 

1. (K.) A közgyűlés tagjai szeptember 7-én reggel 8 órakor az 
Isten házában gyülekezvén, meghallgatták Belicza András sziráki lelkész, 
nógrádi alesperesnek gondolatokban gazdag, magasszárnyalású szent-
beszédét. Istentisztelet végeztével, a püspökhelyettes buzgó imája 
után lándori dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő a következő beszéddel 
nyitja meg a kerületi közgyűlést: 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

Ez ünnepélyes órában, amikor újból egybe gyülekeztünk, hogy az 
elmúlt egyházi közigazgatási esztendő eseményeit számba vegyük s a tör-
téntekről beszámoljunk, elsősorban mélységes fájdalommal kell megállapíta-
nunk azt, hogy megcsonkított szerencsétlen magyar hazánkban, de meg-
csonkított kerületünkben is mindazon reménységek, amelyek lelkeinket még 
a múlt évi közgyűlés alkalmával eltöltötték, valóra nem váltak,—szenvedtünk 
tovább, de különösen szenvedtek az elcsatolt részen lakó hitsorsosaink. 

Reméltük, hogy a minden emberi és isteni jog ellen Párisban hozott 
halálos ítéletet nem fogják végrehajtani. 

Sajnos, ennek épp ellenkezője történt. 
Az a belső egység és érzés, melynek legutolsó közgyűlésünkön 

már is kifejezést adtunk, ezúttal is törhetetlenül él szíveinkben, s köte-
lességemnek tartom e helyről s ez alkalommal is kifejezésre juttatni azt, 
hogy elcsatolt, tőlünk erőszakkal elszakított magyar testvéreinkkel, hit-
sorsosainkkal együtt érezünk, az ő fájdalmuk a mi fájdalmunk, az ő 
örömük a miénk is s így minden igyekezetünk a jövőben is odairányul, 
hogy a világot meggyőzzük, hogy a trianoni úgynevezett „békemű" a 
legnagyobb igazságtalanság volt, amely megváltoztatást, igazságos repa-
rációt és a régi állapot visszaállítását követeli. 

El kell ennek következni, mert az igazság kitör és eget kér! 
Lehetséges, hogy igazságunk elérése még hosszú időt fog igénybe 

venni, de míg azt meg nem kapjuk, tiltakozásunk állandó marad. 

Ennek okából tisztelettel javasolom, hogy múlt évi köz-
gyűlésünk jegyzőkönyvének 70. pontja alatt hozott tiltakozó 
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határozatunk fenntartásával és megismétlésével kimondassék: 1. 
miszerint azt mindaddig megismételjük, míg a régi állapo-
tokat kiküzdöttük! 

De lehetséges az is, hogy míg igazságunk elkövetkezik, még további 
igazságtalanságokat is kell eltűrnünk. 

Legalább is ezt sejtetik a legutóbb lezajlott események. 
Hisz most már Nyugatmagyarország azon területének elcsatolása 

van napirenden, amelynek lakossága és köztük nagyszámú hittestvéreink, 
magyar hűségből ragaszkodik a régi hazához és evangélikus hitéhez, s 
minderről tiszteletreméltó s régi hazájok szeretetétől áthatott védekező 
fellépéssel tesznek tanúságot. 

Kell, hogy közgyűlésünkön lelkünk mélyéből fakadó felháborodással 
tiltakozzunk ezen újabb elszakítás ellen és az együttérzés erejével biz-
tosítsuk az elszakítottság minden $nesszeségén keresztül is nyugat-
magyarországi véreinket és hittestvéreinket, hogy velük érzünk s habár 
elhelyezkedésük rövid vagy hosszabb időre változást is fog szenvedni, 
visszavárjuk őket és szeretettel fogjuk keblünkre zárni mindazokat, akik 
a felsőbb parancsra kikényszerített elszakadás óráiban tettel bizonyították 
hűségüket és ragaszkodásukat a magyar haza és a magyarhoni evan-
gélikus egyház iránt. 

Hisz ha ez az elszakítás valóra váina, megcsonkított egyházkerü-
letünket, az eddig már is elszenvedetteken felül, újabb veszteség érné. 

Elvesztenők ugyanis a zurányi, a gálosi, a miklóshalmi és a német-
járfalvi egyházakat, úgy hogy a mosoni esperességben csak négy egy-
ház maradna a legutóbb anyásított magyaróvári egyház beszámításával. 

De mintha egy mogcsonkított haza minden egyes tényezője — habár 
csak átmenetileg és ideiglenesen is — a megélhetés és boldogulás biz-
tosítására a változott viszonyok szerint igyekszik berendezkedni, kerüle-
tünknek is számolni kell az adott helyzettel s nekünk is meg kell tenni 
mindazon intézkedéseket, amelyek megélhetésünket, boldogulásunkatés egy-
házi életünk zavartalan folyását biztosítják s amelyek felett a tárgysorozat 
rendjén módja és alkalma lesz a mélyen tisztelt közgyűlésnek határozni. 

Minden egyes határozatunk bizonyítsa azt, hogy átérezve és érté-
kelve úgy az elcsatolt részeken levő hittestvéreink, valamint a derék 
határlakók lelkes ragaszkodását a magyar hazához és egyházunkhoz, 
akkép kívánunk rendelkezni, hogy visszatértükkor azt a szabadságot és 
hitüknek azon zavartalan biztosítékait és védelmét újból megtalálják, 
amelyben a régi csonkíttatlan Magyarországban mindég részük volt! 

Ezirányú törekvésünk nem lesz hiú ábránd, mert azt igazságunk 
állandó hangoztatásával okvetlenül el kell hogy érjük. 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy már a francia sajtóban is — 
mely eddig legádázabban agitált ellenünk — dereng a jobb belátás, ami-
kor több kiváló publicistája (köztük M. Muret) saját tapasztalata alapján 
bevallotta, hogv Nyugatmagyarország elvétele az úgynevezett „békemű" 
legnagyobb őrültsége volt! 

/ 
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1. De elsősorban reményt nyújt nekünk egy jobb jövő kiküzdésére az a 
tény, hogy a világ legnagyobb és leghatalmasabb népének, Amerika, jóin-
dulatát és erkölcsi támogatását már is bírjuk, mert új elnökének, Hardingnak, 
igazságszeretete és segíteni akarása lehetővé tette a különbéke megkötését. 

Nem hagyhatom említés nélkül azokat a nagyértékü anyagi segít-
ségeket, amelyekkel amerikai hitsorsosaink egyházunk segítségére siettek 
s egyházkerületünk intézményeit s tisztviselőit is részesítették — és 
azon jóakaratú kijelentéseit az amerikai protestáns egyházak vezetőinek, 
melyek szerint hasonló segítségben magyarhoni egyházunkat a jövőben 
is támogatni kívánják s azon készségüket, mely magyarhoni egyetemes 
egyházunknak a külföld protestánsainak világszolidaritásába való be-
kapcsolódását s így hitéletünk erősbbítését lehetővé teendi. 

Ezen összeköttetés létesítését, fenntartását és kimélyítését a bánya-
kerület érdemdús püspökének köszönhetjük. 

Midőn mindezt különösen is hangsúlyozom, elmulaszthatatlan 
kötelességem azt javasolni: hogy kerületünk dr. Raffay Sándor, a bánya-
kerület püspökének, az „ország papjának" fáradhatatlan búzgóságáért 
és tevékenységéért leghálásabb köszönetét nyilvánítsa. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 

Amint már előbb jeleztem, a megcsonkított magyar haza is kény-
telen a megváltozott viszonyok szerint berendezkedni és oly törvények 
megalkotása van tervbe véve, amelyek magyarhoni egyházunkat közelről 
érintik. 

Értem ezalatt elsősorban a főrendiház reformját. Az eddig köz-
tudomásra jutott javaslat szerint a magyarhoni evangélikus egyházakat 
megillető képviselet lényegesen megcsökkentetnék. 

Ugyanis, amíg az 1885. évi VII. törvénycikk 4. §-a egyházunk 
egyetemes felügyelőjének és hivatalban legidősebb két kerületi felügye-
lőjének és hivatalban legidősebb három-három püspökének biztosítja a 
főrendiházban való tagsági jogot, addig az ismertté vált javaslat szerint, 
a jövőben csakis az egyetemes felügyelő és a hivatalban legidősebb 
felügyelő és a hivatalban legidősebb két püspök bírna tagsági joggal 
az új felsőházban. 

Egymagában a tagok számának csökkentését sérelmesnek deklarálni 
a mai viszonyok között nem igen lehetne, de tekintettel arra a körül-
ményre, hogy a római katholikus egyház nagyjai, nevezetesen pedig 
valamennyi megyés püspöke, továbbra is megtartaná a tervezett felső-
házban való tagsági jógát, a javaslatot ezirányban egyházunkra nézve 
sérelmesnek kell felismernünk. Ugyanis, habár egyházunk az elcsatolt 
területrészek folytán lélekszámban csökkent, ez a csökkenés a katholikus 
egyház lélekszámával szemben nem oly arányú, hogy egyházunknak a felső-
házban való képviseletének csökkentése ezzel indokolható lenne, akkor, 
amikor a katholikus egyház képviselete saját hívei lélekszámának csökke-
nése dacára, majdnem változatlan marad. 
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Ebben a kérdésben tehát a mélyen tisztelt közgyűlésnek okvetlenül 1. 
álláspontot kell foglalnia. 

Hasonlókép nagy megfontolást és gondos mérlegelést igényel az 
egyetemes egyház elnöki értekezlete azon leiratának elbírálása, amely 
felvetette azt a gondolatot, hogy ugyancsak a változott viszonyokra való 
tekintettel, de különösen financiális szempontból, nem lenne-e lehetséges 
és célszerű a dunáninneni és a tiszai egyházkerületeknek átmenetileg 
való egyesítése, úgy hogy a két kerület közigazgatása a dunáninneni 
kerületnek felügyelője és a tiszai egyházkerületnek püspöke által — 
miután mindkettő erre a tisztségre még a megcsonkíttatlan egyházkerület 
által lettek megválasztva — vitessék, a zsinat végleges döntéséig. 

Meg vagyok győződve, hogy ez a fontos kérdés is a mélyen tisztelt 
közgyűlés által mindazon szempontok figyelembevételével fog letárgyal-
taim és eldöntetni, melyeket részünkre az érvényben levő egyházi alkot-
mány előír és melyeknek betartása elsőrangú kötelességünk, de figyelmen 
kívül nem fogja hagyni azt az elvet sem, hogy mi mindannyian a jelen-
legi sajnos állapotokat az erőszak szüleményének tartjuk, mely ha 
ideig-óráig ki is kényszeríthető, jogosan meg nem állhat és fenn nem 
tartható s így át fogja érezni azt, hogy jogfeladást követnénk el, ha a 
kerületünk részére biztosított jogokból, nevezetesen pedig kerületünket 
megillető önnállóságunkból bármit is engednénk. 

Ugyanilyen álláspontra kell helyezkednünk abban a viszonylatban 
is, hogy habár tisztelettel fogadjuk az egyetemes elnöki értekezlet azon 
jóakaratú s tanácskép jelentkező felhívását, hogy kerületünkben a püspöki 
állás betöltését ez időszerint mellőzzük, az ezirányú intézkedési és ren-
delkezési jogot egyházalkotmányunk 114. §-a alapján, egyházkerületi 
közgyűlésünk hatáskörében — minden más befolyástól mentesen — 
legjobb meggyőződésünk szerint kívánjuk gyakorolni. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 

Szeretett hazánk szétdarabolása egyházunknak a többi egyházakkal 
szemben való számarányán lényegesen változást nem tett, azonban 
sajnálattal kell megállapítanunk azt, hogy lélekszámban nagyon is meg-
fogytunk és hogy a forradalom, a kommunizmus és a még most is 
lappangó és sajnos, sikeresen működő destruktiv irányzat az erkölcsöket 
s ezzel kapcsolatosan hívőink egyházszeretetét, hitükhöz való ragasz-
kodását és áldozatkészségét nagyon is meglazította és csökkentette. 

Ezen sajnálatos események kell, hogy mindannyiunkból kiváltsák 
azt a törekvést, hogy szorgos és búzgó munkával összefogva, egy jobb 
jövő megteremtésén és egyházunk megerősítésén vállvetve dolgozva, a 
tetszetősen előadott téveszmékkel ideig-óráig megtántorított népünket az 
evangélium egyedüli igaz boldogító forrásához visszavezethessük. 

Meg kell állapítanom, hogy kerületünkben azok a sajnálatos jelen-
ségek, amelyeket megtévedt és megtántorodott egyének idéztek elő, 
lassan bár, de biztosan kiküszöbölhetők-lesznek. 
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Mindezt elsősorban a n. t. lelkészi kar odaadó munkásságának 
és a tanítói kar búzgóságának tulajdoníthatjuk, miért is őket kell, hogy 
kerületünk elismerése illesse. 

De nem hagyhatom szó nélkül azt sem, hogy a lelkészi és tanítói kar 
munkája az egész vonalon csak akkor lesz sikeres, ha ebben egyházunk 
összes világi férfíai, különösen pedig azok, kiket a közbizalom emelt egy-
házunkban elfoglalt tisztségükre, szintén búzgó tevékenységet fejtenek ki. 

Ez alkalommal is kérem a mélyen tisztelt felügyelői kart, vegye-
nek részt gyűléseinken, karolják fel minden téren szent egyházunk 
ügyeit és foglalkozzanak azoknak elintézésével szeretettel és buzgóság-
gal, amint azt sokat szenvedett apáink tettei és áldozatkészségei világító 
példaként elénkbe tárják. Keressék fel mindig Isten házát s példaadás-
sal hirdessék belső érzésüket és lelkeik azon meggyőződését, hogy 
egyedül a Mindenható képes a lesújtott lelkeket felemelni és a tépelődő 
magyar szívet megnyugtatni és új munkára serkenteni! 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
A mostani nehéz időkben örömmel tapasztaljuk a református test-

véregyház támogató és megértő segítségét mindazon kerdésekben, ame-
lyek a protestáns közös érdekek megvalósítását célozzák. 

Ezen együttműködés egyik kívánatos eredménye, hogy a protestáns 
tábori püspökség létesítése a megvalósulás stádiumába lépett. 

A minden tekintetben erősebb református egyház testvéri szerete-
tére és támogatására a jövőben is számítunk, nevezetesen pedig a 
dunántúli református egyházkerület legutóbb megválasztott gondnoka 
Balogh Jenő jóindulatára, kit ezen új állásában melegen üdvözölünk. 

Örömmel emlékezem meg arról is, hogy egyházunk régi vágya, 
hogy teológiai fakultást kapjunk, a legközelebbi jövőben szintén ténnyé 
válik, mert illetékes helyen minden megtörtént arra vonatkozólag, hogy 
az az Erzsébet pozsonyi egyetem kebelében még az évfolyamán felállítassék. 

Addig is az egyetemes teológiai akadémia Budapesten fenntartatik. 
Kerületünk különös megelégedésére jelenthetem, hogy magyaróvári 

leányegyházunk anyásítását sikerült megvalósítani, amiről különben a 
püspökhelyettes úr jelentése bővebben fog beszámolni. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 

A proletárdiktatúra kitörésekor megszűntek összes egyházi lapjaink 
és a múlt év végéig teljesen evangélikus sajtóorgánum nélkül voltunk. 

Újjáéledésünk egyik jelét képezi, hogy a folyó évben Kirchner 
Rezső titkárunk szerkesztésében megindult az „Evangélikusok Lapja", mely 
hivatva lesz mindazt felkarolni és hirdetni, ami egyházunk javára szolgál. 

Arra kérem a közgyűlés mélyen tisztelt tagjait, hogy ezen — ezidő-
szerint egyedüli — egyházi lapunkat karolják fel, támogassák és minden 
lehetőt kövessenek el annak terjesztésére, mert megfelelő sajtó nélkül 
nem boldogulhatunk. 
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Ezzel kapcsolatosan foglalkoznunk kell egy evangélikus nyomda 1. 
létesítésével, amely nélkül a jövőben nem fogunk tudni lépést tartani a 
többi felekezetekkel. 

Követendő példa gyanánt megemlítem, hogy a református testvé-
reknél már meg van a Bethlen-nyomda, amely anyagilag is hasznot 
hajtó vállalkozásnak bizonyult, nem is szólva azon erkölcsi sikerekről, 
amelyet a réven elérni képesek. 

A nyomda hiánya az oka annak, hogy evangélikus sajtónk eddig 
is erőtlen volt. 

Pedig dicső eleink ennek fontosságát mindég felismerték és mél-
tatták, amit bizonyít az, hogy a reformáció utáni korszakban, Miksa 
király uralkodása idejében, midőn az evangélikus búzgóság és öntudat 
fellángolt, lelkes apáink könyvnyomdákat létesítettek és vallásos köny-
vek kiadásáról gondoskodtak. 

Hogy mi a haladás és fejlődés útjáról lemaradtunk, okát abban 
leli, hogy a világi javakkal és anyagi eszközökkel bővelkedő római 
katholikus egyház a mi őseink kipróbált fegyverével igyekszik most már 
bennünket legyőzni és könnyelműen elhagyott szellemi fegyvereinket 
észrevétlenül elfoglalva, ügyesen ellenünk fordítja. 

De különösen ellenünk fordítja fegyvereit az a sajtó, amely minden 
viszonylatban a destruktiv irányzatot szolgálja és visszaél azzal a sajtó-
szabadsággal, amely elsősorban volna hivatva az emberiségre nézve 
áldást teremteni. 

A mi sajtónkat, a mi nyomdáinkat csakis szent célokra kívánjuk 
használni s annak erejével akarunk híveinkre hatni, hirdetve a vallásos-
ságot, egyházszeretetet és a munkásságot ébresztő gondolatokat. 

Arra kérem tehát a mélyen tisztelt közgyűlést, hogy az evangélikus 
nyomda létesítése kérdésében állást foglalni és e tárgyban egyetemes 
egyházunk közgyűléséhez felterjesztéssel élni méltóztassék. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 

S immár meg kell indokolnom az elnökség azon intézkedését, hogy 
mai közgyűlésünket miért hívtuk Tordasra össze. 

A nagyhatalmak könyörtelen rendelkezése lehetetlenné tette, hogy 
gyűlésünk megtartására Pozsonyba, kerületünk megszokott Mekkájába 
zarándokoljunk. 

Ez volt az indító oka annak is, hogy tavalyi közgyűlésünket 
Székesfehérvárott, de kerületünk területén tartottuk. 

Ez a példa váltotta ki úgy a balassagyarmati, mint a tordasi nemes 
egyházközségekből azt az elhatározást, hogy mindketten megtiszteltek az 
ő -szíves meghívásukkal és felajánlották vendégszerető hajlékaikat és meg-
értésüket, hogy közgyűlésünk munkáját az ő körükben nyugodtan végez-
hessük el. 

Hálásan vettük a balassagyarmati nemes egyház szíves meghívását, 
mert tudjuk azt, hogy boldogemlékezetű dr. Baltik Frigyes főpásztorunk 
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1. idejében minden jó és szép gondolat, minden érték innen került ki s 
ha nagyot, szépet, nemeset és nagylelkűt kellett cselekedni, főpász-
torunk s a vezetése alatt álló egyház ezekben mindig előljárt. 

De megtisztelő és kitüntető ez a meghívás annál is inkább, mert 
hisz kerületünk legnagyobb egyházmegyéjéből, a nógrádi esperességből 
eredt, mely pedig az egyházi érdekek istápolásában, a hazaszeretet hir-
detésében, minden szabadságmozgalom felkarolásában, de különösen 
veszély idején a kemény és önérzetes állásfoglalásban mindég előljárva 
példát mutatott. 

S hogy mindezek dacára ez alkalommal nem vettük igénybe a 
megtisztelő meghívást, hanem annak igénybevételét elhalasztottuk, okát 
abban leli, hogy Balassagyarmaton megtartandó közgyűlésünk keretében 
lehetetlenségnek tartjuk annak elmellőzését, hogy boldogult főpásztorunk 
hervadatlan érdemeire vissza ne emlékezzünk és végső nyugvóhelyét 
felkeresve, soha el nem múló hálánkat le ne rójjuk és ennek külsőleg 
is kifejezést ne adjunk. 

Igaz, hogy boldogult főpásztorunk egész életmunkájával már is 
maradandó emléket állított magának, de hogy az egyházkerület hálája 
külsőleg is megtestesüljön és ezen tényével magát is megbecsülje, meg 
kell ragadnunk az alkalmat arra, hogy a Balassagyarmaton tartandó 
közgyűlés keretében boldogemlékezetű főpásztorunknak méltó síremléket 
állítsunk. 

Hogy ezen emlék felállításához szükséges anyagi eszközöket gyűjtés 
útján összehozzuk és a síremléket el is készíthessük, időre van szükség. 

Ennek folytán az elnökség javaslata odairányúl, hogy a mélyen 
tisztelt közgyűlés vegye tudomásul a balassagyarmati nemes egyház 
szíves meghívását és határozza el, hogy azt akkor fogja igénybe venni, 
ha boldogemlékü dr. Baltik Frigyesnek síremlékét már felállította és 
az a kerületi közgyűlés keretében ünnepélyesen felavatható lesz. 

Ez az oka annak, hogy a tordasi egyház meghívását elfogadva, 
testvéri bizalommal jöttünk azon egyház körébe, mely hitéért üldözött 
s legtöbbnyire a felvidékről idemenekült nem magyar nyelvű szegény 
népből alakult, de idővel teljesen magyarrá lett s így idevonzott ben-
nünket az a jó szellem is, mely Tordast a fejérkomáromi esperesség 
büszkeségévé tette. 

Itt minden alkotás a pásztor bölcsességéről, gondos vezetéséről, 
az egyházhívők szorgalmáról és hitbúzgóságáról, valamint a nagylelkű 
helyi nagybirtokos jóságáról tesz tanúságot s mindezek az itteni meg-
értést és együttérzést dicsérik. 

Kegyelettel léptük át a vendéglátó egyházközség határát, mert 
egykori lelkésze, néhai Jankó Dánieltől indult ki az a gondolat, mely 
egyik fontos intézményünk, a „Luther Társaság" megalapítására vezetett-
Legyen áldott emlékezete! i 
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Mélyen tisztelt közgyűlés! 1 

Szerfelett óhajtandó, hogy gyűléseink vidéken való megtartása a 
jövőben is kerületünk más-más gyülekezete szives meghívása révén 
lehetővé tétessék, mert él bennünk az a meggyőződés, hogy a kerület 
összességének megjelenése és a kifejtett munka nemcsak felemelő és 
erősítő lesz a vendéglátó gyülekezet egyházi életére, hanem annak 
környékére is. 

Ezzel a kérdéssel is az igen tisztelt közgyűlés lesz hivatva bőveb-
ben foglalkozni. 

Midőn végezetül a nemes tordasi egyháznak a megtisztelő meg-
hívásért, lelkészének és vezetőinek szíves fáradozásukért a leghálásabb 
köszönetünket nyilvánítanám, azon óhajomnak adok kifejezést, hogy 
amily áldás szokta kísérni az itteni hívők szorgalmas és békés földi 
munkásságát, ép oly békesség vezesse és áldás kísérje a mi közgyű-
lésünk munkáját is. 

Az egybegyűlteket egyenként és összesen melegen üdvözölve és 
munkálkodásunkra Isten áldását kérve, a közgyűlést ezennel megnyi-
tódnak nyilvánítom. 

A közgyűlés az elnöki megnyitó beszédet élénk helyes-
léssel fogadja, azt a püspökhelyettes indítványa értelmében 
teljes terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvéteti. 

2. (K.) A közgyűlés megnyitása után a jegyzői kar bemutatja a 
kerületi közgyűlés jogosult tagjainak összeállított jegyzékét és jelenti, 
hogy a választott tagok igazolóokmányai rendben vannak, minek folytán 

a világi elnök a közgyűlést szabályszerűen megalakultnak 
jelenti ki. 

3. (K.) A jelen gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére a közgyűlés 
az elnökség és a jegyzői karon kívül 

Okolicsányi Gyula, dr. Rásó Lajos, Kirchner Gyula, Seybold 
Károly és Piri Károly közgyűlési tagokat kéri fel. 

4. (K.) A tárgysorozat 4. pontjával kapcsolatosan a püspökhelyettes 
felolvassa következő jelentését: 

Méltóságos kerületi közgyűlés! 

Az 1920—21-iki közigazgatási évről jelentésemet van szerencsém 
a következőkben beterjeszteni. 

1. A trianoni békekötés folyó évi július hó 26-án életbelépett 
s ezzel hazánk és egyházunk szétdarabolása megpecsételtetett. „A terü-
leti integritásra vonatkozó reményünkből egy hajszálnyit sem adunk fel, 
mert igazságunkat olyannak érezzük, amely a koporsóból is kitör és 
eget kér. Annyi azonban e szomorú valósággal mindenesetre .történt, 
hogy a korábbi reménykedések, az erőszakosan elszakított területek rövid 
időn belüli visszakerülésére vonatkozólag, nem bizonyultak reálisaknak. 
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4. A trianoni békekötés ratifikálása, mint rideg valóság áll előttünk, ame-
lyei számolnunk kell s esetleg a konzekvenciákat is levonnunk bizonyos 
viszonylatokban. 

2. Ugyancsak a trianoni békekötés folyamánya Nyugatmagyarország 
elszakítása, ami egyházkerületünkre nézve újabbi négy egyházközség 
elvesztését jelenti. 

3. Azonban, mint általában az életnek, úgy különösen az egyházi 
életnek is véghetetlen gazdagsága és sokoldalúsága hozza magával, hogy 
nem érhet baj, csapás, veszteség anélkül, hogy abból valami jó is ne 
származzék. így évezredes hazánknak, amely földrajzilag s gazdaságilag 
is egységes állami életre predesztinált terület s vele együtt az évszáza-
dos együttfejlődés s a közös történeti múlt által egybeforrott s egy szer-
ves egésszé tömörült egyházunknak botor s népjogellenes erőszakos 
szétdarabolása hovatovább mindinkább felénk fordítja a higgadtabb meg-
fontolásra s józanabb Ítéletre képes nemzetek érdeklődő s résztvevő 
figyelmét, elsősorban is azokét, akik velünk közös hit alapon állanak. 
Ennek az érdeklődő résztvevő figyelemnek már is mutatkozó eredménye 
az az örvendetes körülmény, hogy hovatovább mindinkább szorosabban 
kapcsolódunk bele a külföldi nagy evang. nemzetek világszolidarításába. 
'Nagy* horderejű esemény ez, mélyen tisztelt kerületi közgyűlés, olyan 
nagy aminőt csak keveset jegyezhettünk fel az utóbbi időben hasonló 
jelentéseinkben, mert ettől a szolidaritástól, az anyagi előnyökön kívül, 
amik már is jelentkeztek s valószínűleg a jövőben sem fognak elmaradni, 
remélhetjük különösen hitünk elmélyítését s általában egyházi életünk 
fellendülését szebbé, gazdagabbá tételét, amiben külföldi hitrokonaink 
annyira felettünk állanak s amire talán még jobban rászorulunk, mint 
az anyagiakra. 

4. Hogy a rosszból is származhatik valami jó, látjuk ezt szegény 
megcsonkított országunk határain belül is. Mintha a közös baj, közös 
veszedelem és nyomorúság közelebb hozta volna a honfitársak szívét, 
ha nem egy templomba járnak is, ha nem egy nyelven beszélnek is. 
így, amiért elődeink hosszú évtizedeken át hiába küzdöttek, aminek meg-
valósítása elé még csak közvetlen a háború előtti években is folyton 
meg-megújuló nehézségek gördültek: az most minden különösebb küz-
delem nélkül is érett gyümölcsként hullott az ölünkbe. Értem a pozsonyi 
„Erzsébet" egyetembe szervesen belekapcsolt evangélikus teológiai fakul-
tást, amely egyelőre Pécsett nyer elhelyezést. Ezelőtt a nagy vívmány 
előtt nem haladhatunk el közönyös szívvel, akár az előzményekre, azokra 
az évtizedes hosszú küzdelmekre gondolunk, amiket elődeink az ügyhöz 
méltó SZÍVÓS kitartással folytattak, akár az előnyökre, amik abból egy-
házunkra hárulni fognak. Nem haladhatunk el különösen anélkül, hogy 
hálás szívvel ne gondoljunk a kormányra, amely az erre vonatkozó tör-
vényjavaslatot benyújtotta s a nemzetgyűlésre, amely ezt a törvény-
javaslatot az összes pártok hozzájárulásával egyhangúlag megszavazta. 
Mert a teológiai fakultás hivatva lesz a jövendőbeli lelkészeknek a kor 
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színvonalán álló magasabb tudományos képzettséget megadni, amire 4. ' 
evangélikus egyházunk mindenkor nagy súlyt helyezett. Hogy pedig az 
egyház gyakorlati érdekei is kielégítést nyerjenek, szükségesnek tartom 
a fakultással kapcsolatosan lelkészképző-szeminárium felállítását s nagy 
súlyt helyezek reá, hogy már mai közgyűlésünkből felterjesztés intéz-
tessék az egyetemes közgyűléshez egy ilyen lelkészképző-szeminárium 
felállítása tárgyában. 

5. Vívmánynak kell tekintenünk a protestáns tábori püspökség 
szervezését is, amelyet a két hazai protestáns egyház arra kijelölt s 
kinevezett férfiai felváltva fognak betölteni, mégis úgy, hogy tekintettel 
a reformátusok számbeli többségére, ez állást elsőizben a református 
lelkészek sorából kijelölt s kinevezett férfiú fogja betölteni. A protestáns 
tábori püspökség szervezése megszünteti azt a régi sérelmünket, hogy 
a protestáns tábori lelkészek a róm. kath. tábori püspök fennhatósága 
alá tartoztak. 

6. Itt az egyházkerületünket is érdeklő, de szorosabb értelemben 
véve, az egész magyarhoni egyetemes egyházat érintő ügyek között van 
szerencsém még jelenteni, hogy egyetemes egyházunk az amerikai evang. 
egyetemes egyházzal a lefolyt közigazgatási évfolyamán formális szerződésre 
lépett. A szerződés egész terjedelmében közölve van a múlt évi egyetemes köz-
gyűlés jegyzőkönyvének 25-ik pontjában. Ennek a szerződésnek 6-ik pontja 
„a lelkek megszakítás nélkül való gondozása érdekében" kötelességévé 
teszi mindkét szerződő félnek a ki- és bevándorlásról, illetve visszaván-
dorlásról rendszeres kimutatás vezetését, mit azután a szerződő felek 
egymással kölcsönösen kicserélnek. S minthogy az egyetemes közgyűlés 
a szerződés végrehajtása körüli teendőkkel és általában a külfölddel 
való összeköttetés fenntartásával dr. Raffay Sándor püspök úrat bízta 
meg, ez alapon intézett Őméltósága felhívást az összes lelkészi hivata-
lokhoz, hogy az egyházközség területén minden egyes Amerikába történő 
ki- és visszavándorlási esetről a bányakerületi püspök úrat értesítsék. 
Minthogy ennek a felhívásnak a hátterében egy hatalmas és nagyon 
komoly hitrokon néppel kötött szerződés áll, erről a helyről is ismétel-
ten felhívom az egyházkerület minden egyes lelkészét, hogy ennek a 
felhívásnak a legnagyobb pontosággal és lelkiismeretességgel, felelőség 
terhe alatt, tegyenek eleget. 

7. Amint látjuk amerikai hitrokonaink lehetőleg barátságosabban 
közelednek felénk s a maguk részéről elkövetnek mindent, hogy érint-
kezésünk mennél gyakoribb s a kölcsönös kapcsolat mennél szorosabbá 
váljék, amit természetesen mi is hasonló érzelmekkel s ugyanolyan 
előzékenységgel viszonozunk. Emellett köztudomású, hogy nemcsak 
erkölcsileg, hanem anyagilag is támogatnak. Kilátásunk van rá most is, 
hogy még az ősz folyamán megjelenik körünkben dr. Morchead professzor, 
hogy elhozza az amerikai testvérek szeretetadományát. 

8. Amire szükség is lesz, főleg a népesebb s a házon kívül gyer-
mekeket nevelő lelkészcsaládoknál, mert az állam által nyújtott drága-
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é. sági segély mindig szűkebb és szűkebb térre szorúl. Míg a 400 koronás 
havi drágasági segélyt kerületünk minden lelkésze és segédlelkésze meg-
kapta, mert egyiküknél sem haladta meg a lelkészi javadalomhoz tartozó 
földek terjedelme az 50 kat. holdat, addig a havi 800, illetve 600 koro-
nás segélyt már csak 12 lelkész, illetve segédlelkész élvezi, mert csak a 
10 kat. holdnál kevesebb földdel rendelkezők bírnak arra igényjogosúlt-
sággal s végül a legújabbi rendkívüli segélyben, amelyre csak az 5 
holdnál kevesebb lelkészi földdel birók tarthatnak igényt, már csak 6 
lelkész, illetve segédlelkész részesül. Emellett azonban örvendetes, hogy 
a kormány a folyó évben nemcsak a lelkész özvegyeknek, de a nyugal-
mazott lelkészeknek is nyújt rendkívüli segélyt. 

9. És most áttérek egyházkerületünk saját ügyeire, elsősorban is 
a személyi ügyekre. Az isteni gondviselés az elmúlt közigazgatási év 
folyamán szólította ki az élők sorából Wladár Miksa volt nógrádi és 
Schuh Ágost volt mosoni főespereseket, régibb idő óta nyugalmazott 
lelkészeket, akik mindketten patriarchiai korban tértek meg „Atyáikhoz". 

v Annak idején búzgó, adaadó munkásai voltak egyházkerületünknek. 
Áldott legyen emiékezetök. 

Nagy veszteség érte a testvér dunamelléki református egyházkerü-
letet Petri Elek püspök halálával, aki nehéz időkben nagy bölcsességgel 
kormányozta egyházkerületét. Egyházkerületünk részvétét Kirchner Rezső 
püspöki titkár személyesen is kifejezte a dunamelléki református 
püspöki hivatalban. 

10. Jelentem továbbá, hogy a mosoni egyházmegye főesperesévé 
Seybold Károly zurányi, alesperesévé Zimmermann János rajkai lelkészt, 
egyházmegyei felügyelővé dr. Steltzer Mátyás levéli egyházfelügyelőt és 
másodfelügyelővé Csatáry Elek mosoni alispánt, a magyaróvári egyház 
felügyelőjét választotta meg. A fejérkomáromi egyházmegye pedig 
felügyelőjévé dr. Kail Antal kúriai birót, a székesfehérvári királyi tör-
vényszék elnökét választotta meg. A megválasztottakat, mint egyház-
kerületünk új munkásait örömmel üdvözlöm s kívánom, hogy Isten áldása 
kisérje minden jóra irányuló törekvéseiket! 

Végre jelentem, hogy a testvér dunántúli református egyházkerület 
Balogh Jenő volt igazságügyminisztert választotta gróf Tisza István örö-
kébe főgondnokká. A dunamelléki református egyházkerület pedig 
dr. Ravasz László kolozsvári teológiai tanárt választotta meg püspökévé. 
r 

Ugy a részvétnyilatkozatokra, valamint az üdvözlésekre is, jelentésem 
végén teszek majd előterjesztést. 

11. Méltóságos kerületi közgyűlés! Örömmel jelentem, hogy a 
magyaróvári fiókegyház anyásítása, amire nézve még 1910-ben tétettek 
meg az első lépések, végre-valahára sok nehézség legyőzése után, a 
kerületi felügyelő úr Őméltósága személyes közbenjárására, valóra vált. 
Ezzel a mosoni egyházmegye egyházközségeinek száma 8-ra emelkedett 
s Nyugatmagyarország elszakításával is még 4 marad. Örvendetes ered-
mény, mert ezzel a magyaróvári 302 és a szórványban élő 192 lélek 
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megfelelő lelkipásztori gondozás alá kerül, amit a 7 km.-nyire lakó 4. 
levéli lelkész csak nagy fáradsággal s az utóbbi időkben még így is 
csak hiányosan végezhetett. Sajnos, hogy ugyanezt nem jelenthetem a 
lapujtői leányegyház, illetve a lapujtői missziónárius- lelkészi állomás 
szervezésére vonatkozólag is. Van ugyan már közel 100,000 koronánk, 
mert az amerikai segélyből külön e célra 80,000 koronát fordítottunk 
s egyéb segélyek kieszközlése körül is forgalódtunk, azonban a mai 
nagy drágaság mellett még ilyen aránylag nagy összeggel sem fog-
hatunk hozzá az építkezéshez s így még várnunk kell jobb időre. 

12. A wormsi birodalmi gyűlés 400 éves évfordulóját, mint kiváló 
alkalmat az evangélikus öntudat erősítésére, a kerület összes gyülekezetei 
felhívásomra folyó évi április hó 17-én, vasárnapon, ünnepélyes isten-
tisztelettel, az iskolák pedig április hó 18-án, a döntőszó kimondása 
napján, iskolai ünnepélyekkel megünnepelték. Ugyanekkor offertoriumok 
s iskolai gyűjtések is tartattak a nehéz viszonyokkal küzdő budapesi 
Protestáns Árvaház javára, ami 3229 korona 26 fillért eredményezett. 

13. Lélekemelő ünnepélyességek keretében szenteltem fel folyó évi 
június hó 12-én a bánki (Nógrádmegye) templomot, amelyet az alig 
500 lelket számláló, de hitbúzgó, áldozatkész s jól vezetett gyülekezet 
hívei önerejükből renováltattak. A renoválás költsége, a nagy összegre 
rúgó igás és kézi napszámon kívül, mit a hívek ingyen teljesítettek, 
330,000 koronát tett ki, amiből eddig csak 30,000 korona fedezetlen. 

14. A nem evangélikus iskolákban végzett hitoktatás a lefolyt 
tanévben sok nehézséggel járt. Sok helyen részint a növendékek csekély 
száma, részint a megfizethetetlen fuvarbérek miatt szünetelt is. Ahonnan 
kellő időbén értesültem a vizsgák idejéről, oda vizsgabiztosokat is küld-
tem, így Zeman Mihály kerületi tanügyi előadót a balassagyarmati, 
Kardos Gyula balassagyarmati lelkészt a szécsényi és Kalmár Józsefet a 
székesfehérvári nem evang. tanintézetek vallásvizsgáira. Felhívom az 
illetékes hitoktatókat, különösen a népesebb tanintézetekben működőket, 
hogy ezentúl a hittani vizsgák idejéről a püspöki hivatalt a kellő idő-
ben értesítsék, annyival is inkább, mert a jövőben az önállóan szervezett 
hitoktatói állások mellett a vizsgabiztosok kiküldése mellőzhetetlen lesz. 

15. A levéli lelkészválasztás törvényellenesen ejtetvén meg, t. i. a 
jelöléshez nem lett kikérve a ker. elnökség jóváhagyása s oly jelöltet 
választottak, aki korhiány miatt nem volt választható, az egyházkerületi 
ügyész utasíttatott, hogy a választás ellen keresetet nyújtson be. Az ügyben 
delegálás folytán a fejérkomáromi esperesi törvényszék ítélkezett, mely a vá-
lasztást megsemmisítette és új választást rendelt el. Az egyház kívánságára a 
választás megejtéséig adminisztrátorul Konráth Frigyes ágfalvai segédlelkész 
rendeltetett ki. Kérem az intézkedést jóváhagyólag tudomásul venni. 

16. Sajnálattal jelentem, hogy Mihalovics Samú ker. pénzügyi előadó 
és több ker. bizottság tagja, kivéve a ker. törvényszéki tagságot, összes 
bizottsági állásairól lemondott. Minthogy, mint pénzügyi előadó, a nála 
lévő iratokat már is visszaküldte s a közgyűlést megelőzőleg mint pénzügyi 
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4. előadó sem működött, a közgyűlésen sem jelent meg, lemondását, mint ahogy 
lemondó levelében jelzi is, visszavonhatatlannakkelltekintenünks így helyét 
betölteni az egyes bizottságokban a mai közgyűlésnek lesz feladata. 

17. Végre felhívom a kerület összes egyházközségeit, hogy 
amennyiben az még meg nem történt volna, minden egyes egyház-
község a maga körén belül alakítsa meg az Országos Evangélikus 
Szövetség fiókját, egyben indítványozom, hogy a kerület is, mint ilyen, 
alakítsa meg a maga körén belül ezt a szövetséget s válassza meg 
annak tisztikarát. Az Országos Evangélikus Szövetség céljai, eszközei 
sokkal ismertebbek, semhogy ez a felhívás bővebb megokolásra szorulna. 
Itt legfeljebb még arról lehet szó, kívánatos és szükséges-e, hogy a kerület, 
mint ilyen lépjen be az Orsz. Evang. Szövetség szervezetébe ? Én erre a kér-
désre a magam részéről határozott „igen"-nel válaszolhatok, mert az Orsz. 
Ev. Szövetség törekvéseire csak felemelő és fejlesztő hatással lehet, ha a 
Szövetség munkájában egy olyan tekintélyes és oly sok intelligens elemet 
magában foglaló tag is vesz részt, mint aminő egy egyházkerület. 

Évi jelentésem végéhez érve megcsonkított egyházamat és hazámat 
a megtorló igazságos Isten oltalmába, magamat pedig a méltóságos 
ker. közgyűlés jóindulatába ajánlom. 

18. Ezzel áttérek részletes évi jelentésemre: 
A figyelemmel meghallgatott évi jelentésért a kerületi 

közgyűlés köszönetét fejezi ki s annak egész terjedelmében a 
jegyzőkönyvbe való felvételét elrendeli. 

Változások a hivatalos személyzetben. 
I. Változások az esperességekben. 
Megválasztattak: Seybold Károly mosoni főesperesnek, Zimmermann 

János mosoni alesperesnek; dr. Steltzer Mátyás mosoni, dr. Kail Antal fejér-
komáromi esp. felügyelőknek, Csatáry Elek mosoni esp. másodfelügyelőnek. 

Lemondott: Lándori dr. Kéler Zoltán fejérkomáromi esp. felügyelő. 
II. Választások a lelkészi karban. 
Meghaltak: Schuh Ágost gálosi, Wladár Miksa sziráki, Sárkány 

Emil alsózellői nyug. lelkészek. 
Megválasztattak: Ottmár Béla szügyi segédlelkész Legénden. 
Lemondtak és távoztak: Steinacker Roland levéli és Bienik János 

legéndi lelkészek. 
III. Változások a felügyelői karban. 
Lemondtak: Okolicsányi József felsőpetényi felügyelő. 
Megválasztattak: Gömbös Zoltán Pusztavámon, Hoffmann Rezső 

másodfelügyelőnek Tordason. 
IV. Változások a tanítói karban. 
Meghaltak: Obetkó Gusztáv terényi tanító. 
Megválasztattak: Hattwagner József Levélen, Siebenstich János 

Zurányban, Ludván Endre Bokodon. 
19. Az egyházkerület népmozgalmi, belmissziói és anyagi viszonyairól 

az alábbi kimutatások nyújtanak tájékoztatást: 



I. Az egyházkerület népmozgalmi kimutatása az 1920. évről. 
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II. Istentiszteleti adatok az 1920. évről. 

Hány egyházban van istentisztelet Hány leány- Hány szór- Hány egyházközségben 

Az 

kizárólag 
vagy 

nagyobbrészt 
felváltva 

mely nyelve-
ken i s ? 

egyházban 
van isten-

tisztelet 

ványban 
van isten-

tisztelet 

va
n 

if
jú

sá
gi

 
is

te
nt

is
zt

el
et

 

van hétköznapi 
istentisztelet 

van 
vasárnapi 

isten-
tisztelet 

mutatkozik 
a templom-
látogatás-

ban 
buzgalom C0 05 

F
ol

yó
sz

ám
 

e gyházmegye 
neve 

m
ag

ya
ru

l 

né
m

et
ül

 

tó
tu

l 

m
ag

ya
r—

tó
t 

m
ag

ya
r—

né
m

et
 

né
m

et
—

tó
t 

m
ag

ya
r—

 
né

m
et

—
tó

t 

m
ag

ya
ru

l 

né
m

et
ül

 

tó
tu

l 

m
ag

ya
ru

l 

né
m

et
ül

 

tó
tu

l 

m
ag

ya
ru

l 

né
m

et
ül

 

tó
tu

l 

va
n 

if
jú

sá
gi

 
is

te
nt

is
zt

el
et

 

eg
és

z 
év

en
 

át
 

id
ős

za
ko

nk
én

t 

ír
ás

-
m

ag
ya

rá
za

tt
al

 

im
áv

al
 

ír
ás

-
m

ag
ya

rá
za

tt
al

 

im
áv

al
 

ka
te

ch
iz

ác
ió

 

ig
en

 

ne
m

 

va
n 

sz
ok

ás
ba

n 
eg

yh
áz

ke
lő

 n
ő 

av
at

 
va

n 
sz

ok
ás

ba
n 

cs
al

ád
i 

áh
ít

at
os

sá
g 

1 Fejérkomárom 9 1 — 1 1 4 2 6 4 1 9 6 5 1 10 1 10 6 

2 M o s o n — 7 — — — — — 2 2 — 2 2 — — — — 2 3 4 7 — 7 — 7 7 . — 7 5 

3 Nógrád 4 10 4 1 10 _ 8 9 15 3 12 4 15 3 16 5 14 7 18 1 17 13 

Ö s s z e s e n 13 8 10 5 1 — — 12 2 — 11 2 9 19 — 3 16 13 23 11 25 18 19 15 35 2 34 24 

Az 1919. évi 
kimutatással 
s zemben . . . + 2 + 1 0 — 11 — 1 — 1 + 2 - 3 — 1 _ + 1 + 2 - 1 + 1 — 1 — + 1 — 1 — — 



III. Belmissziói adatok az 1920. évről. 
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IV. Az egyházmegyék egyházainak 

Az e g y h á z k ö z s é g e k 

E Az egyházmegye 

neve 

évi pénztári 

N cn •o 

Az egyházmegye 

neve 
bevétele kiadása marad-

. ványa hiánya 
alapja alapítványa 

U- korona korona korona 

1 Fejérkomárom 744,413-46 700,014-84 44,398-62 — 262,778-79 78,600'— 

? M o s o n . . . 438,390-43 

J 

901,603-01 

284,588-28 

838,615-14 

153,802-15 

62,987-87 

96,927-92 51,608-38 

3 Nógrád 

438,390-43 

J 

901,603-01 

284,588-28 

838,615-14 

153,802-15 

62,987-87 300,115-— 92,708-— 

Összesen 2.084,406-90 1.823,218-26 261,188-64 — 659,821-71 222,916-38 

Az 1919. évi kimuta-
tással s z e m b e n . . . + 

1.293,082-41 
+ 
1.168,145-58 

+ 
121,588-09 3348-74 + t 302,Í40-— 31,409-81 

M 
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anyagi viszonyai az 1920. évben. 

A z e g y h á z k ö z s é g e k 
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\ 

gabona készpénz 

korona korona korona korona korona korona korona q korona 

23,945-— 12,274-— 34,407-80 2 7 , 8 0 0 - - — — 145,594-— 8865'— 140 3030-— 

41,841-24 — — — — — 3 2 , 5 0 0 - - • 6 — 

4 9 , 3 9 7 - - 34,179-— 33,098-— 15,266-— 490-— 129,647-— 2-5 892-— 

115,183-23 46,453-— 67,505-80 43,066-— 490-— — 307,741-— 8865-— 148-5 3922-— 

+ 
77,438-52 

• 

3728-72 
+ 
61,113-68 

+ 
30,258-77 16,659*— 5000 

+ 
231,192-74 31.161-62 40-97 53,966-55 
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4. V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1920. évben. 
II 
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• 

Az esperesség i l eg kezelt 
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II 
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 I
I 

K f K f K f K f i 1 

1 Fejérkomárom 31154 94 

/ 

26634 

\ / 

48 

»k 

4520 46 6063 41 

. 

i 

1. Fischer-alapítvány íolyó 
kiadásokra ... 200 — ! 

2. Hering L. emlékalap ... 2310-80 i 

3. báró So lymossy-Zichy-
alapítvány 6698*69 1 

4. Kéler segítőalap .. 515060 j 

5. Kéler napidíjalap 1030-13 ! 

6. Tanítóképviseleti alap ... 269-05 ; 

7. Tatatóvárosi szórványalap 2927-12 ; 

8. Ref. jubil. alap ... 55624 

9. Egyházm. könyvtáralap 1147 65 

2 M o s o n , 5395 18 4334 31 1060 87 2003 77 1. gróf Zichy-féle iskolai 
alap - 4542-70 

3 Nógrád . . . . . . 106893 85 106852 

x 

V 

86 40 

i 

99 19409 47 1. Egyházm. közig, tartalék-
alap -•- 2366 12 

2. Egyhm. monografiaalap 5292-30 

3. Egyházm. missziói alap 1119-74 

4. Egyet. Lutheranium 1601-74 

5. Egyházm. diakonisszaalap 11226 44 

6. Lapujtői anyasítási alap 8479682 

7. Pásztói missziói alap . . . 205*38 

8. Farkas-Markó alapítv. . . . 876 50 

9. Glatz-alapítvány 587-84 

10. Laszkáry-Tihanyi-alapít-

vány iskolai célokra . . . 18057-46 

11. Meskó-Zatkalik-alapítvány 1008 22 

12. Szontagh-alapitvány . . . 43687 
13. Szécsényköri tanítók ösz-

töndíj-alapítvány 737-96 

14. Szirákköri tanítók ösz-
töndíj-alapítvány 1411-58 

15. Szinóbányai reform, jub. 
alapítvány 70498 

16. Beniczky Árpád-alapítv. 56114-56 
Ö s s z e s e n : 143443 97 137821 65 5622 32 27476 65 Az esperességek által kezelt 

alapítványok összege 211386 49 

Az 1919. évi 
kimutatással 
s zemben 

4 -
129290 10 

4~ 
127964 69 - f 1325 41 —4174 27 Az 1919. évi kimutatással 

szemben ... +13922772 



VI. Egyházmegyei papi segélyzőintézetek kimutatása az 1920. évről. 
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1 Fejérkomárom 10,691 66 357 19 5 1 á 231-48 
4 á 154-32 848-76 20 24 — — — — 380-64 — 

? 
v 

Moson . . . . . . . . . . 58,782 

118,962 

Ol 408 Ol 4 3 á 800-— 
1 á 409-80 

1 á 480-— (2 évre) 
2 á 400-— (2 évre) 
1 á 260-— 

2809-80 102.38 120*— 

3 a Nógrád ... . 

58,782 

118,962 77 5196 80 17 

3 á 800-— 
1 á 409-80 

1 á 480-— (2 évre) 
2 á 400-— (2 évre) 
1 á 260-— 4260-— 200 

s 

780 3025-26 1734-36 3 a 

58,782 

118,962 80 

< 
3 á 240"— 

10 á 200*— 

s 

780 3025-26 

3 b Bánóczy-féle alapítvány 28,695 60 16 28 13 
1 á 96 (2 évre) 
8 á 48 680. 

3c Beniczky Árpád-féle ala-
pítvány . . . __ 56,114 56 2661 34 _ 

4 á 50 
___ 

Összesen . . . . . . 273,246 60 8639 62 39 — , 8598-56 — — — 780 3508-28 1854-36 

Az 1919. évi kimutatás-
sal s zemben + 8639 62 + 2046 81 

+ 5 
— 

+ 
2245-80 — — — — 4621 

v 

— 44-72 
+ 
1553-32 
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20. Segélyezések. 

I. Közalapi segélyek. 
Az 1919/20. évi közalap terhére segélyben részesültek: 

A) Hitoktatók: 
* K 

1. Székesfehérvári lelkész, mint hitoktató 600 
2. Csabdii lelkész, a bicskei hitoktatás címén 200 
3. Magyaróvári hitoktató-lelkész 500 
4. Frankendorfer Róbert, magyaróvári hitoktató-tanító 200 
5. Mosoni hitoktató-tanító ... 100 
6. Pásztói hitoktató 300 
7. Kétbodonyi lelkész, a romhányi hitoktatás címén 200 
8. Lombos A. János, balassagyarmati hitoktató 100 
9. Surányi hitoktató 100 

10. Szécsényi hitoktató-tanító 100 -

B) Missziói hitoktatói állások és szórvány-gondozás. 
1. Balassagyarmati egyháznak, a hitokt. állás fenntartására ... 600 
2. Szécsényi lelkésznek szórványai gondozására 600 
3. Salgótarjáni szórványok hitoktatóinak 600 
4. Királyhidai hitoktatónak 500 
5. Tatatóvárosi hitoktató-tanítónak 500 
6. Szügyi lelkésznek, szórványai gondozására 400 
7. Sziráki lelkésznek, szórványai gondozására 400 
8. Lapujtő lelkipásztori gondozására 400 
9. Erdőtarcsai hitoktatás céljaira ... 400 

10. Tordasi lelkésznek, szórványai gondozására ... 400 
Összesen 7200 

II. Lelkészözvegyek rendkívüli ál lamsegélye: 

Zatkalik Mihályné 400 K, Krman Lajosne 400 K, Scholtz Gyuláné 
400 K, Lanstyák Lajosné 940 K, Gaal Mihályné 620 K, Hering Lajosné 
1200 K, Binder Adolfné 1000 K, Ringbauer Gusztávné 1000 K. 

III. Gyermeknevelési segélyek. 

Balogh István 500 K, Horváth Sándor 1000 K, Piri Károly 1500 K, 
Podhradszky János 500 K, Seybold Károly 1000 K, Zimmermann János 
2000 K, Csővári Géza 1000 K, Kossaczky Mihály 900 K, Kótsch Mihály 
1000 K, özv. Krman Lajosné 1000 K, Mihalovics Samú 1000 K, Zatkalik 
Mihályné 500 K. 
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IV. Adóalapi segélyek 1921. évben. 
j 

Fejérkomáromi esperesség: 
K 7. 

1. Bokod 771 8. 
2. Csákvár 354 9. 
3. Gyúró 953 10. 
4. Nagyveleg ... 516 11. 
5. Pusztavám ... 531 12. 
6. Szák 448 

Vérteskethely... ... 534 13. 
7. Szend 251 
8. Tordas ... 653 14. 

5011 

Nógrádi esperesség: 

, K 

1667 

Salgótarján 282 
Sámsonháza 1217 
Szúpatak 434 

Kisbágyon 313 

K 

1. (Balassagyarmat) 15. 
Erdőszelestyén ... . .. 302 16. 

2. Bánk 1990 17. 
Nógrád 565 18. 

3. Bér 2014 
Bokor 700 
Cserhátszentiván... .. 143 
Kutassó 184 

4. Egyházdengeleg ... .. 267 
Heréd 130 

5. Felsőpetény .. 1705 
6. Galgaguta .. 1117 

Csesztve . 297 
Ipolyszög 198 
Mohora 269 
Patvarc 253 

15. Terény 1873 
16. Vanyarc 1237 
17. Nagybörzsöny 1082 
18. Ipolyvecse 506 

Ipolyság 359 
Összesen: 24764 

Összesítés: 
K 

Fejérkomáromi egyhm. 5011 
Nógrádi egyházm. ... 24764 

Összesen: ... 29775 

V. Amerikai élelmiszerek. 

I. Balassagyarmati Evang. Nőegylet: 
200 kg. cukor, 100 kg. rizs, 1 láda tej, 4 doboz hűs, 8 doboz zsir, 

50 kg. cacaó és 4000 K készpénz. 

II. Székesfehérvári Evang. Nőegylet: 
150 kg. cukor 100 kg. rizs, 1 láda tej, 4 doboz hús, 8 doboz 

zsir, 100 kg. cacaó és 4000 K készpénz. 

III. Salgótarjáni Evang. Nőegylet: 
200 kg. cukor, 100 kg. rizs, 1 láda tej, 4 doboz hús, 8 doboz 

zsir, 50 kg. cacaó és 4000 K készpénz. 

IV. Sziráki Evang. Nőegylet: 
150 kg. cukor, 50 kg. rizs, 1 láda tej, 4 doboz hús, 8 doboz 

zsir és 4000 K készpénz. 
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4—9. V. Menekült theol. tanárok, gimn. tanárok, tanítók, lelkészözvegyek. 
Budapest. 

100 kg. cukor, 50 kg. rizs, 1 láda tej, 8 doboz hús, 16 doboz 
zsir. (Ebből élelmiszert kapott összesen 16 család.) 

Összesítés: 

Cukor 800 kg. 
Rizs ,, 400 „ 
Cacaó 200 
Tej 5 láda 
Hús 2 „ 
Zsir 8 „ 
Készpénz 16000 K 

5. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés kimondja, hogy a m. é közgyűlés jegyzőköny-
vének 70. pontjában foglalt tiltakozó határozatát fenntartja 
és azt mindaddig megismétli, míg a régi állapot helyre 
nem áll. " 

Elnöki előterjesztések a jelentés kapcsán: 

6. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés őszinte sajnálattal veszi tudomásul Petri Elek 
dunamelléki ref. püspök elhalálozását és erről a veszteséget 
szenvedett egyházkerületet értesíteni rendeli. 

7. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés fájó részvéttel vesz tudomást egyházkerületünk 
érdemes munkásainak, Wladár Miksa nógrádi és Schuh Ágost 
mosoni espereseknek elhunytáról és erről az elhunytak csa-
ládját jegyzőkönyvi kivonatban értesíteni rendeli. 

8 (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés melegen üdvözli a dunántúli ref. egyházkerület 
új főgondnokát, dr. Balogh Jenőt s a dunamelléki ref. egy-
házkerület új püspökét, dr. Ravasz Lászlót és működésükre 
Isten áldását kérve, üdvözletének jegyzőkönyvi kivonat meg-
küldése által ad kifejezést. 

9. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés megválasztásuk alkalmából üdvözli Seybold 
Károly mosoni főesperest, Zimmermann János mosoni al-
esperest, dr. Steltzer Mátyás mosoni esperességi felügyelőt, 
Csatáry Elek mosoni esperességi másodfelügyelőt és dr. Kail 
Antal fejérkomáromi esperességi felügyelőt. 
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i 
10. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 10 

a közgyűlés köszönetét fejezi ki dr. Raffay Sándor bánya-
kerületi püspöknek, „az ország papjának", az amerikai segé-
lyek kieszközléséért és a külföld protenstánsaival való össze-
köttetés megteremtéséért. 

11. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés megalakítja a kerületi evang. szövetséget, az 
elnökség javaslatára annak elnökeivé dr. Rásó Lajost és 
Podhradszky Jánost, titkárává Kirchner Rezsőt választja meg 
és felhívja az egyházközségeket, hogy e szövetséget saját 
kebelükben haladék nélkül alakítsák meg. 

12. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés elhatározza, hogy néhai dr. Baltik Frigyes sír-
emlékének költségére a gyűjtést elrendeli és a szükséges 
teendők elvégzésére bizottságot küld ki, melynek tagjai az 
egyházkerületi elnökség, dr. Händel Béla, Kirchner Rezső és 
Kardos Gyula. 

13. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés kívánatosnak tartja, hogy egy evangélikus nyomda 
felállítása és általában az evangélikus sajtó létesítése érde-
kében országos mozgalom indíttassák és e célból felterjesz-
tést intéz az egyetemes közgyűléshez. 

l é . (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a levéli 
egyházközségbe adminisztrátor neveztetett ki. 

15. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés a Mihalovics Samú lemondásával megüresedett 
helyekre, az elnökség javaslatára, a következőket választja 
meg: a pénzügyi bizottság előadójává Belicza Andrást, 
számvevőszéki elnökké Meskó Károlyt, számvevőszéki jegy-
zővé Zatkalik Károlyt, a jogügyi bizottság tagjává Kardos 
Gyulát. 

A közgyűlés egyben köszönetét fejezi ki Mihalovics 
Samúnak odaadó munkásságáért. 

16. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés az elnökség javaslatára Horváth Sándor helyébe 
Belák Gézát választja meg a törvényszék tagjává s tőle az 
esküt nyomban kivette. 

17. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés az elnökség javaslatára köszönetét fejezi ki a 
gyámintézeti istentiszteleten közreműködő lelkészeknek, a 
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17—19. vallásos estély szereplőinek, a vendéglátó tordasi /gyüleke-
zetnek, a Dréher-uradalomnak és az uradalom tisztviselőinek. 

18. (H.) A püspökhelyettes bejelenti, hogy lándori dr. Kéler Zoltán 
egyházkerületi felügyelő, a kerület nyugdíjas lelkészeinek és lelkészöz-
vegyeinek javára 5000 koronás alapítványt tett, az anyagi bajokkal 
küzdő szécsényi-gyűlekezetnek 1000 koronát s a tordasi harangalap 
javára ugyancsak 1000 koronát adományozott. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a bejelentést és 
az adományért hálás köszönetét fejezi ki. 

19. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumnak a lelkészek, segédlelkészek és lelkészözvegyek állam-
segélyeire vonatkozó rendeletei, számszerint 28, melyeknek kelte és 
száma a következő: 
1920 július 26. 58404. sz. Gindl Márton miklóshalmi le lkész ál lamségélyének 

1920 s^ept. 13. 77699. 

1920 n 16. 98880. 

1920 
1920 október 
1920 decemb. 

16. 
26. 
15. 

87760. 
132074. 
151992. 

1920 » 27. 166013. 

1920 n 31. 158714. 

1921 január 13. 57855. 

1921 február 14. 59616. 

1921 március 26. 73673. 

1921 április 5. 77389. 

1921 » 6. 67207. 

1921 n 6. 75844. 

1921 n 6. 75845. 

1921 n 12. 75842. 

1921 n 27. 82047. 

1921 május 18. 76822 

sz. Gindl Márton miklóshalmi 
beszüntetése . 

„ Ringbauer Gusztávné le lkészözvegy rendkívüli ál lam-
segélye . 

„ A le lkészek 400 koronás havi drágasági segé lyezé-
sénél az igényjogosultság feltételei. 

„ P ó s c h Frigyesné le lkészövegy rendkívüli ál lamsegélye. 
„ Gáncs Aladár le lkész családi pótlékának beszüntetése. 
„ A le lkészek 400 koronás drágasági segé lyére 1919 

július 1-től 1920 augusztus l - i g terjedő időszakra 
178.000 K utalványoztatik. 

„ A le lkészek 800 koronás havi drágasági segé lyezéséné l 
az igényjogosul tság feltételei. 

„ Hildebrand Keresztély németjárfalvi le lkész családi 
pótléka. 

„ A helyettes le lkészek, a drágasági segé ly szempont -
jából, a segédle lkészekkel egyenlő elbírálás alá esnek. 

„ Kövesi Béla csákvári le lkész családi pótlékának be -
szüntetése . 

„ A le lkészek 400 koronás drágasági segé lyének elszá-
molása he lyesnek találtatott. 

„ Steinacker Roland levéli le lkész á l lamsegélye inek be -
szüntetése . 

„ Dedinszky Aladár, Kirchner Rezső le lkészek é s Ottmár 
Béla segéd le lkész felemelt drágasági segé lyben része-
sülnek. 

„ Kövesi Béla le lkész felemelt drágasági s egé lye fo lyó-
síttatik. 

„ Sztolár Miklós segéd le lkész fe lemelt drágasági segé lye 
utalványoztatik. * 

„ Zimmermann János é s Steinacker Roland le lkészek 
fe lemelt drágasági segé lye . 

„ A felemelt drágasági segélyeknél a s e g é l y e z é s kor-
látai ki nem tágíthatok. 

„ Zatkalik Mihályné, Krman Lajosné, Scholtz Gyuláné, 
Lanstyák Lajosné, Gaál Mihályné le lkészözvegyek 
rendkívüli á l lamsegélye. 
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1921 május 18. 94759. sz. Kiss István püspökhelyettesnek 12,000 K tiszteletdíj 1 9 -
folyósíttatik. 

1921 június 11. 94872. • Ringbauer Gusztávné le lkészözvegy rendkívüli ál lam-
segé lye . 

1921 » 17. 107346. » Kardos Gyula le lkész felemelt drágasági segé lyben 
részesül . 

1921 n 17. 107348. n Seybo ld Károly le lkész felemelt drágasági segé lye 
folyósíttatik. 

1921 n 22. 107349. n Piri Károly le lkész fe lemelt drágasági s egé lye utal-
ványoztatik. 

1921 július 12. 116128. » Kótsch Mihály le lkész drágasági segélye . 
1921 aug. 18. 136029. n Csővári Géza le lkész családi pótléka Sárika leánya után 
1921 június 4. 108919. » A rendkívüli segélyre való igényjogosultság feltételei . 
1921 július 7. 116130. n Az igényjogosult le lkészek rendkívüli s egé lye az 1921 

április, május é s június hónapokra szó ló lag folyósíttatik. 

A segédlelkészi kongrua elszámolására vonatkozó miniszteri rendeletek: 

1921 április 18. 58889. sz. Az 1920. év II. felére utalványozott káplánkongrua 
e l számolása helyesnek találtatott. A káplánkongrua 
1921. január hó 1-től az egyet, egyház útján fog 
folyósíttatni. 

20. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumnak az elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei, szám-
szerint 43, melyeknek kelte és száma a következő: 

Családi pótlékrendeletek: 
1920 október 16. 60783. sz. Wests ik Lajos tanító családi pótléka. 
1920 novemb. 15. 134196. » Galáth Gusztáv tanító családi pótléka. 
1920 decemb 9. 65058. n Bertalan Ferenc tanító családi pótléka. 
1921 január 24. 55973. n Lihota Ferenc tanító családi pótléka. 
1921 február 7. 152647. n Chritopháró K. tanító családi pótléka. 
1921 » 19. 164097. » Nádasdy József tanító családi pótléka. 
1921 március 1. 66984. n Plutzer Károly tanító családi pótléka. 
1921 n 3. 60468. v Szeverényi Samú tanító családi pótléka. 
1921 április 1. 73292. n Hermann József tanító családi pótléka 
1921 május 4. 86871. n Obetkó Gusztáv tanító családi pótléka. 
1921 » 28. 98812. » Weidinger György tanító családi pótléka. 

Magasabb fizetéskiegészítésre vonatkozó rendeletek: 
1920 aug. 8. 71781. sz. Galáth Gusztáv tanító magasabb ál lamsegélye . 
1920 október 26. 122304. » Steltzel Auguszta tanítónő magasabb ál lamsegélye . 
1920 novemb. 7/ 133835. n Hatwagner József tanító f izetéskiegész í tése . 
1920 n 9. 93237. n Pataky Sándor tanító f izetéskiegész í tése . 
1920 n 9. 123137. n Szij Gyula 
1920 n 29. 152525 n Bertalan Ferenc tanító á l lamsegélyének leszállítása. 
1920 decemb. 10. 159858. n Velky Mária tanítónő magasabb f izetése. 
1920 » 24. 163458. n Paulinyi János tanító „ „ 
1921 január 29. 164096. » Gál János 
1921 » 31. 59158 n Matthesz Sándor tanító pótál lamsegélye . 
1921 • 31. 164569. n Kovács Eszter tanítónő magasabb f izetése . 
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20—22. 1921 február 20. 55968. » Teszák András tanító magasabb f izetése . 
1921 » 26 157561. n Ludván Endre tanító f izetéskiegész í tése . 
1921 március 3. 66994. » Klobusiczky A tanító magasabb f izetése. 
1921 » 17. 66991. » Péter János 
1921 n 21. 131544 n Bérces János tanító á l lamsegélyei . 
1921 V 21. 157225. n Hermann József tanító magasabb f izetése. 
1921 április 13. 84512. r Pap János 
1921 » 16 83357. n Ernst József n „ „ 
1921 n 16. 83367. n Kovács Eszter tanítónő „ „ 
1921 július 29. 108409. a Siebenst ich J. tanító f izetéskiegész í tése . 

Vegyes tartalmú rendeletek: 
1920 október 27 114233. 
1920 novemb. 11. 131519 

sz. 

1920 13. 150263. 
1920 decemb. 6. 4373. 

1921 január 24. 163696 

1921 április 18. 63626. 
1921 május 14. 164469. 
1921 június 10. 106213. 
1921 „ 21. 84456. 

1921 július 15. 76497. 

1921 „ 16 126512. 

A tanítás kezdetén és végén mondandó ima. 
Tudomásul vétetik Meitzer R. tanító fegyelmi ügyé-
ben hozott ítélet. 
A felekezeti i skolákhoz beosztott állami tanerők f izetése . 
Felekezeti népiskolai tanítók közreműködése a nép-
számlálásnál . 
Az iskolai tantermek igénybevéte le gabonagyűjtés 
céljaira. 
A tanév meghosszabbí tása . 
B. Sinna Simon-fé le ösztöndíj adományozás . 
A tanítók fegyelmi ügyének soronkívül való el intézése. 
Tudomásul vétetik a Pahr János tanító fegyelmi ügyé-
ben hozott ítélet. 
Tudomásul vétetik a Matthesz Sándor tanító fegyelmi 
ügyében hozott 111-ad fokú itélet. 
A menekült tanitók e lőnyben részes í tése az ál lam-
segé lye s állások betöltésénél 

21. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi magyar 
kir. minisztériumnak a polgári iskolákra vonatkozó rendeletei, szám-
szerint 10, melyeknek kelte és száma a következő: 

1920 október 5 130135. 

1920 „ 12. 134120. 
1920 decemb. 20 80190. 

1920 22. 159893 
1921 február 12. 60858. 
1921 április 3 83886 
1921 „ 16. 73756. 
1921 „ 16. 77733. 
1921 „ 19 . 90004 
1921 július 25. 72159. 

sz. A románok által a polgári iskoláknál okozott károk 
bejelentése . 

„ Magántanulók vizsgái. 
„ Polgári iskolai tanárok segítő-alapja javára tanulói 

illeték s z e d é s e . 
„ Az Ízléstelen táncok k iküszöbölése . 
„ A tandíjmentesség kiterjesztése. 
„ Menekült tanerők e lhe lyezése . 
„ A polgári iskolai értesítők szerkesztése . 
„ A polgári iskolák tanulmányi e l lenőrzése. 
„ Az iskolai év tartamának meghosszabbí tása . 
„ Az ipari ismeretek tanítása. 

22. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi magyar 
kir. minisztériumnak a középiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 
5, melyeknek kelte és száma.a következő: 
1920 decemb. 6. 114285. sz. Hanzély Pál tanuló más val lásban való neve lése . 
1920 decemb. 11. 115844. „ L o m b o s János balassagyarmati hitoktatóul elismertetik. 

\ 
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1921 április 5. 3109 „ Dörnhofer Gusztáv magyaróvári hitoktatónak el - 22—25. 
ismertetik. 

1921 „ 12. $3548. „ Különbözeti vizsgák a főreál iskolákból átlépőknél. 
1921 május 12. 5096 „ Tanszerkülönbözet i táblázatok. 

% 

23. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumnak vegyes tartalmú rendeletei, számszerint 25, melyeknek 
kelte és száma a következő: 

1920 szept. 9. 93542. sz. A le lkészek ellen lefolytatott igazoló eljárás ered-
ményéről je lentés teendő. 

1920 október 9. 3633. n Gyűjtés a József kir. herceg szanatórium javára. 
1920 október 21. 127124. » A külföldi hatóságokkal való érintkezés. 
1920 novemb. 5. 145886 9 A megszállott területek közszolgálati alkalmazottaival 

s zemben követendő eljárás. 
1920 » 30. 155607. » Főiskolai hallgatók s e g é l y e z é s e . 
1920 d e c e m b 1. 157183. n A menekült le lkészek kimutatása. 
1920 r 9 ein. n Jugoszláviába hivatalos levél nem küldhető. 
1920 n 16. 116646. n A Nyugatmagyarországon született egyházi alkalma-

zottak összeírása. 
1920 n 17. 160230. n Az ententecsapatok megszál lásából eredő károk 

helyreállítása. 
1920 n 21. 4639. n Vass J kultuszminiszter beköszöntője . 
1920 n 31. 155454 9 Az Amerikából v isszavándorló lelkészek e lhelyezése . 
1921 január 29 167082. n Olaszországban elesett katonáink sírjainak gon-

dozása. 
1921 február 5. 64396. n A le nem bélyegzett bankjegyek bejelentése. 
1921 n 21. 68322. ?! A napilapoknak szánt kommünikék a MTI-hez kül-

dendők. 
1921 március 22. 78412. n A katonai lelkészi joghatóság terjedelme. 
1921 április 7. 81013. n Buday L á s z l ó : „A megcsonkított Magyarország" c. 

müvének ajánlása. 
1921 » 27. 93492. n Hadicélokra igénybe vett harangok pótlása. 
1921 június 13. 87397. n A forradalomban ré szes katonai- é s csendőraltisztek 

polgári állásban nem alkalmazhatók. 
1921 n 15. 109758. m Pécs városával való érintkezés módja. 
1921 n 16 108947. n A „Hivatalos Közlöny" ingyenes megküldése . 
1921 július 27. 121976. 9 Lelkészek vasúti jegykedvezményének kiterjesztése 
1921 » 28. 1985. » A külföldi missziók informálása. 
1921 n 28. 135544. H Bodnár György esztergomi tanfelügyelővé való ki-

nevezése . 
1921 június 1 108111. n Cseh-szlovákiával való l eve lezés módja. 
1911 július 7 116127. n Magyaróvár anyasítása. 

24. (K.) A püspökhelyettes jelenti, hogy az egyet, egyház fel-
terjesztésére a vallás- és közoktatásügyi miniszter az egyházkerületek 
évi államsegélyét közel 100%-kal felemelte ugyan, de az egyet, egyház 
a többletet nem adta ki az egyházkerületeknek, hanem a theológia fenn-
tartására fordította. Az egyházkerület pénztárába az 1921. évre 13,244 K 
államsegély folyt be. 

Tudomásul szolgál. 
. . \ 
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25—29. 25. (K.) A m. é. ker. gyűlés jegyzőkönyvének 32. pontjával 
kapcsolatosan az elnökség jelenti, hogy az 19i9 I. féléyi kerületi állam-
segély folyósítása tárgyában a vett megbízatás alapján a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternél közbenjárt, de egyelőre eredményt még 
nem ért el. A püspöki hivatal f. évi szeptember hó 5-én 461. szám 
alatt újabb sürgető felterjesztést intézett a minisztériumhoz. 

Tudomásul vétetik. 

, - - * 
26. Az elnökség felhívja a közgyűlést, hogy a f. évi egyetemes 

gyűlésre válassza meg képviselőit. 
A közgyűlés a jövő évi kerületi gyűlésig terjedő meg-

bízatással kiküldötteiül megválasztja 
a) megbízólevéllel: báró Prónay Dezső, Okolicsányi 

Gyula világi, Balogh István és Belicza András egyházi 
képviselőket; 

b) igazolvánnyal: dr. Káil Antal, Rákóczy István, 
dr. Rásó Lajos, dr. Händel Béla, lándori dr. Kéler Bertalan, 
dr. Sztranyavszky Sándor, Harmos, Pál, dr. Petrik Zoltán, 
Kirchner Gyula, dr. Csengey Gyula, dr. Kovács Sándor, 
Hoffmann Ede, dr. Petrovics Rudolf, Kalmár László, 
dr. Köhler Jenő világi, Seybold Károly, Meskó Károly, Kardos 
Gyula, Piri Károly, Horváth Sándor, Magyar Géza, Zatkalik 
Károly, Dedinszky Aladár, Kirchner Rezső, Zeman Mihály, 
Csővári Géza, Horeczky Aladár, Orosházy János, Plutzer 
Károly, Podhradszky János, Gáncs Aladár, Nagy Lajos, 
Zimmermann János egyházi képviselőket. 

27. (Ba.) Az 1848: XX. t.-c. végrehajtása tárgyában a közgyűlés 
az előadó határozati javaslatát elfogadva, a következő határozatot hozza: 

minthogy hazánk bel- és külpolitikai viszonyai még mindig 
nem alakultak ki véglegesen, az egyházkerületi közgyűlés az 
1848: XX. t.-c. végrehajtása tekintetében múlt évi határozatát 
továbbra is fenntartja. * 

28. (Ba.) A lelkészi fizetések tárgyában, előadó javaslatára, az 
egyházkerületi közgyűlés a lelkészi fizetések ügyében hozott 
határozatát fenntartja s felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy 
a lelkészek segélyezése s a közszolgálati alkalmazottak sorába 
való felvétel tárgyában, hathatósan eljárni szíveskedjék. 

29. (Dr. K.) A tárgysorozat 11. pontjával kapcsolatosan a 
püspöki hivatal beterjeszti a következő kimutatást: 

A magyarhoni egyet, egyház nyugdíjintézetének dunáninneni nyug-
díjasai 1921 szeptember l-ig (a meg nem szállott területen): 
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I. Lelkészek. 

1. Zatkalik Károly, Oroszlány ... .a 
2. Fényes Lajos, Balassagyarmat 
3. Pachy János, Csővár 
4. Ruttkay Sá/idor, Szarvas 
5. Vitéz Lajos, Kispest 
6. Baltik Pál, Balassagyarmat 

II. Özvegyek. 

1. Sárkány Dezsőné, Bér 
2. Hering Lajosné, Körmend 
3. Fürst Jánosné, Budapest 
4. Jankó Dánielné, Tótkomlós 
5. Lanstyák Lajosné, Balassagyarmat... 
6. Binder Adolfné, Felcsut 
7. Stromp Lászlóné, Budapest ... .. 
8. Kolbenheyer Samúné, Mogyoród ... 
9. Pósch Frigyesné, Felsőőr 

10. Škrabák Gézáné, Veszprém 
11. Kercser Edéné, Budapest 
12. Zatkalik Mihályné, Bánk-
13. Koltay Rezsőné, Németegyház 
14. Bodnár Samúné, Budapest 
15. Ringbauer Gusztávné, Magyaróvár 
16. Gaál Mihályné, Balassagyarmat .. 
17. Gindl Mártonné, Mosontarcsa 
18. Wladár Miksáné, Szirák 

III. Kegydíjasok. 

1. Fadgyas Józsefné, Budapest ... .. 
2. Petényi Györgyné, Felsőpetény 
3. Sztolár Györgyné, Szügy 
4. Drottner Samúné, Gyula 
5. Falaky Károlyné, Budapest 

Tudomásul szolgál. 

Nyugdíja 

1200 
2316 
2316 
3453 
2339 
2995 

300 
100 
360 

H s á S e S 2 9 - 3 1 

300 
300 
300 

300 

600 — 

600 300 
600 200 
600 — 

600 300 
600 .300 

1128 — 

600 300 
600 300 
600 — 

1278 300 
600 300 

1200 — 

1200 — 

1254 — 

1200 300 
1326 300 
1568 300 

100 300 
300 300 

300 

300 

30. (Dr. K.) Tárgyaltatott a nógrádi egyházmegye javaslata az 
egyetemes nyugdíjintézet által fizetendő nyűg- és ellátási díjaknak, a 
mai rendkívüli viszonyokra való tekintettel, megfelelő felemelése tárgyában. 

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot magáévá teszi s 
a nyűg- és ellátási díjak felemelése tárgyában felír az egyetemes 
nyugdíjintézeti bizottsághoz, illetve az egyet, közgyűléshez. 

31. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyetemes egy-
ház pénztárából adóalapi segélyek címén az 1920. év II. felére rendes 
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35. segély címén 14,887-50 K-t, állandó missziói segély címén 1000 K-t 
utalt át. Az 1920. évre szóló 2000 K kerületi rendkívüli adóalapi segély 
nem folyósíttatott. Rendkívüli adóalapi segélyekben az egyházak az 1920. 
év folyamán nem részesültek. 

Az 1921. évre rendes adóalapi segélyek címén 29,775 K, állandó 
missziói segély címén 1000 K, állandó rendkívüli segély címén 2000 K 
folyt be. Az egyházakat illető adóalapi segélyeket a kerületi pénztár kifizette. 

Tudomásul szolgál. 

32. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy a kerület közigaz-
gatási céljaira az egyetemes pénztár által az 1920. évre szólólag bekül-
dött 56,375 K segélyből 24,375 K-t az egyetemes pénztárnak vissza 
kellett téríteni, mivel a múlt évi egyetemes gyűlés az egyházkerületnek 
csak 32,000 K segélyt szavazott meg. Miután az egyházkerület 1920. évi 
költségvetése az egyetemes egyház által kiutalt 56,375 K segélyre lett 
alapítva, ezen utólagos visszatérítés a kerület 1920 évi háztartását meg-
ingatta s egyes tételek fedezetet nem találtak. 

Az 1921. évre befolyt 20,000 K rendes, 12,000 K rendkívüli segély és 
30,000 K a püspökhelyettes tiszteletdíjának némi fedezésére. Ezen utóbbi 
segély lehetővé fogja tenni, hogy a ki nem fizetett tételek fedeztessenek. 

Tudomásul vétetik. 

33. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyetemes egyház 
a közalap jövedelméből a missziói lelkész fizetésére az 1920. évre pótlólag 
4000 K-t küldött, amely összeg a közigazgatási pénztárba utaltatott át. 

Az 1921. évre befolyt a hitoktatók és missziók segélyezésére 10,000 
K, a missziói lelkész fizetésére 4000 K. 

Az 1920. évi közalapjárulékok címén a nógrádi esperességi pénz-
táros beküldött 580-07 K-t (548-71 K + 31*36 K), a fejérkomáromi espe-
rességi pénztáros 250-10 K-t és a mosoni esperességi pénztáros 858-31 K-t. 

Tudomásul szolgál. 

34. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyetemes egyház 
vagyona az 1919. év végén 9.274,150-07 K volt. Szaporodás 831,203*92 K. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

Tárgyalás alá került a pénzügyi bizottság jelentése: 

35. (K.) A kerületi pénzügyi bizottság jelenti, hogy a múlt évi felhatal-
mazás alapján az egyházkerületnek az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék-
pénztárnál folyószámlán elhelyezett s csak 2 %-kal kamatozó készpénzé-
ből 300,000 K, 572%-os kamatozásra a Hangya szövetkezethez utaltatott át. 

A közgyűlés az elnökség intézkedését jóváhagyó tudo-
másul veszi s egyben felhatalmazza, hogy amennyiben szük-
ségét látják, az egyházkerület többi pénzét is kedvezőbb kama-

, toztatás végett kellő biztonságot nyújtó pénzintézetnél a leg-
jobb belátásuk szerint helyezhessék el. 
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36. (K.) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy az egyházkerületnek 36 
az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztárnál folyószámlán elhelyezett 
készpénze 20%-át, azaz 111,714 46 K-t a pénzügyminisztérium zár alá 
vette. A zárolás ellen folyó évi március hó 2-án 150/1921. szám alatt 
az egyházkerületi elnökség felterjesztést intézett a pénzügyminiszterhez 
a zárlat feloldását kérve. Az időközben megjelent vagyonváltság-törvény 
alapján az egyházkerület pénze a zárolás alól mentesítve lett. 

Tudomásul vétetik. 

37. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter az egyházkerületi felügyelő úr felterjesztésére, a 
püspökhelyettes részére 1919. évi július 1-től visszamenőlég évi 12,000 K 
tiszteletdíjat folyósított. 

A közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi, a 
ker. felügyelő fáradozásáért köszönetét fejezi ki s 
egyben a püspökhelyettesi tiszteletdíjat 1922. évre" 36,000 
koronában állapítja meg, melyből 12,000 K a miniszter 
által utalványozott államsegély, 12,000 K Baldácsy-segély és 
12,000 K a kerület költségvetését terheli. 

38. (K.) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy az egyházkerület 
1919. év II. feléről szóló számadásait az egyetemes közgyűlés m. é. 
jkve 86. pontjával hozott határozatával jóváhagyta. 

Tudomásul szolgál. 

39. (K.) Olvastatott a rovancsoló-bizottság jelentése a kerület 
1920. évi számadásának és pénztárának megvizsgálásáról. A zárszámadás 
2.646,671 K 82 fill. bevételt, 2.645,540 K 18 fill. kiadást s így 1131 K 
64 fill. pénztári maradványt tüntet fel. A kezelési eredményszámla 
egyenlege 6956 K 70 fill., a médegszámla 517,767 K 64 fill, vagyonnal 
s ugyanilyen összegű teherrel zárul. A rovancsoló-bizottság a szám-
adásokat és a pénztárt rendben találván, a felmentés megadását javasolja. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az egyház-
kerület 1920. évi számadásait jóváhagyja, azoknak az egye-
temes közgyűléshez való felterjesztését elrendeli s a pénztár 
ideiglenes tisztviselőinek a szokásos fenntartással a fel-
mentvényt az 1920. évi számadási évre megadja. 

40. (K.) Az előző ponttal kapcsolatosan a pénzügyi bizottság 
javaslata alapján 

a közgyűlés az 1920. évi kezelési eredmény terhére 
a püspöki titkárnak drágasági segély címén 6000 koronát 
szavaz meg, míg a fennmaradó 956 K 70 f-t az egyház-
kerület vagyonához csatolni rendeli. 

41. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a kerület m. évi 
közgyűlésének jkve 53. pontjában hozott határozata alapján az egyház-
községekre kivetett 50 fill. járulékok címén a fejérkomáromi egyház-
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44. megye 4354 K-t, a mosoni egyházmegye 4320 K 50 f-t küldött be a 
kerületi pénztárba, a nógrádi esp. pénztáros pedig bejelentette, hogy az 
egyházmegyét terhelő járulékokat rövid időn belül, a többi egyház-
megyékhez hasonlóan, be fogja szolgáltatni. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, fehívja az 
espereseket, hogy az 1921. évi hátralékok mielőbbi, de leg-
később 1921. október l-ig leendő befizetése tárgyában 
sürgősen intézkedjenek. 

42. (K.) A pénzügyi bizottság a megnövekedett szükségletre és 
a megapadt fedezetre való tekintettel javasolja, hogy az egyházakra az 
50 filléres lélekadó az 1922. évre is vetessék ki. 

A közgyűlés a javaslatot elfogadja és határozat erejére 
emeli. A járulékok beszolgáltatásának határidejéül 1922 

/ július 1 -ét tűzi ki. 

43. (K.) Ugyanazon bizottság javasolja, hogy a ker. bizottsági 
tagok és azoknak napidíjai, akik hivatalból tagjai a ker. közgyűlésnek 
100 K-ban, az egyet, közgyűlésre kiküldöttek napidíjai pedig 200 K-ban 
állapíttassanak meg. 

A közgyűlés a javaslatot határozat erejére emeli. 

44. (K.) Kapcsolatosan az elnöki előterjesztések során hozott 
határozattal a pénzügyi bizottság javaslatára 

a közgyűlés f D. Baltik Frigyes püspök felállítandó sír-
emlékére az 1921. évi kezelési eredményből 5000 koronát 
szavaz meg. 
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45. (K.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az 1922. évi kerületi 45. 
költségvetést: 

B 
- r e 
N OT •O 5*. 
"o ü-

A t é t e l m e g n e v e z é s e 

1922-re 

K f 

A) Szükséglet. 

a) Rendes szükséglet. 
1 Püspökhelyettes tiszteletdíja é s utiátalánya . . . . . . ! . . 12,000 — 

2 Püspöki irodavezető f i ze tése 3,600 — 

3 Pénztári t isztviselők tiszteletdíja . . . . . . 4,800 — 

4 Főjegyző tiszteletdíja é s irodai átalánya 600 — 

5 Négy jegyző tiszteletdíja é s irodai átalánya á 250 K . . . 1,000 — 

6 Ü g y é s z tiszteletdíja é s irodai átalánya . . . . . . . . . . . . 1,000 — 

7 Pénzügyi j egyző-e lőadó tiszteletdíja 300 — 

8 Tanügyi j egyző-e lőadó tiszteletdíja . . . . . . ...- 300 — 

9 Számvevőszéki e lnök tiszteletdíja é s irodai átalánya . . . 300 — 

10 Bizottsági tagok költségei . . . 8,000 — 

11 Egyet, gyűlési képvise lők költségei 5,000 — 

12 Püspöki irodaszolgának . . . . . . . . . 1,200 — 

13 Püspöki irodahelyiség bérlete, fűtése é s világítása . . . 5,000 — 

14 Nyomtatványok é s irodai szükségletek . . . 10,000 • 

15 Egyházmegyéknek közigazgatási szükségletek f edezésére — 

Fejérkomárom 226C K, M o s o n 1370 K, Nógrád 5570 K 9,200 
16 Egyházmegyéknek segédlelkész-tartásra Fejérkomárom — 

1200 K, Nógrád 1800 K . . . , 3,000 
17 Luther-Társaságnak j   1,000 — 

18 Theol . Otthonnak . . . . . . . . . . . . > . . . 2,000 — 

b) Rendkívüli szükséglet. 

19 Püspöki irodavezető drágasági pótléka . . . 26,400 — 

20 Előre nem látott szükségletekre . . . . . . 1,544 — 

Ö s s z e s szükséglet . . . . . . . . . 96,244 — 

B) F e d e z e t . 

1 Az egyet, egyháztól közigazgatási célokra . . . 32,000 — 

2 Kerületi á l lamsegély 13,244 — 

3 Püspökhelyettes i tiszteletdíj az egyet, egyháztól 30,000 — 

4 Missziói lelkész f izetésére a közalaptól x . 4,000 — 

5 Egyházmegyék járuléka . . . . . . . . . . . . 17,000 — 

Ö s s z e s fedezet 96,244 — 

C) Mérleg. 

Ö s s z e s szükséglet . . . . 96,244 — 

Ö s s z e s fedezet . . . . . . . . . 96,244 — 

Maradvány • — — 

/ 
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48. A kerületi közgyűlés a 96.244 K szükséglettel össze-
állított költségvetést elfogadja és megállapítja. 

46. (K) Olvastatott a pénzügyi bizottság jelentése a Baldácsy-
alapítványról az 1920. évre vonatkozólag. Az alapítvány 1920. évi bevé-
tele 932.884 kor. 42 fill., kiadása 432.858 kor. 42. fill., maradvány 
500.026 korona. Az egyházkerületnek az 1921. évre kiutaltatott 36.000 
kororra. Az alapítvány vagyona 1920. december 31-én 4,517.346 kor. 
42 fill., vagyonszaporodás 436.330 kor. 69 fill. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a kerületi 
pénztárba befolyt 36.000 korona osztalék egyharmadrészét, 
azaz 12.000 koronát, a püspökhelyettesnek tiszteletdíjul 
kiadni rendeli. 

47. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az Első Magyar 
Általános Biztosító Társaság budapesti főügynöksége az 1920. évi 
tüzbiztosítási díjak után — az 1919. évi 7226 kor. 30 fill. jutalékkal 
szemben — mindössze csak 408 kor. 98 fillért fizetett be az egyház-
kerület pénztárába és pedig a fejérkomáromi esperesség tüzbiztosítási 
díjak után 209 kor. 98 fillért, a pozsonymegyei esperességi díjak után 
199 koronát. A püspöki hivatalhoz intézett átiratában a Főügynökség 
közli, hogy a nógrádi esperesség tüzbiztosítási ügyvivőjével az 1920. 
évi elszámolást még nem ejthette meg, a megszállott területen lévő 
esperességek díjforgalma után pedig ez időszerint nem áll módjában a 
törlésengedményeket folyósítani. 

A közgyűlés — tekintettel arra, hogy a szerződés értel-
mében az Élső Magyar Általános Biztosító Társaság a kerü-
letet illető biztosítási jutalékot minden év március havában 
köteles az egyházkerület pénztárába beszolgáltatni,— felkéri 
az egyházkerületi elnökséget, hogy a Biztosító Társaságot 
szerződési kötelességeinek teljesítésére felhívni szíveskedjék. 
Amennyiben pedig kielégítő eredményt elérni nem tudna, fel-
hatalmazza a szerződés felbontására irányuló lépések meg-
tételére, valamint a szerződésből folyó jogaink esetleges birói 
érvényesítésére. 

48. (K.) A múlt évi ker. gyűlés jkve 58. pontjában foglalt hatá-
rozattal kapcsolatosan a pénzügyi bizottság jelenti, hogy a fejérkomá-
romi espereségben: a bokodi, a száki, a szendi, az oroszlányi, a puszta-
vámi, a csabdii és a nagyvelegi egyházak; a nógrádi esperességben: 
a béri egyház és a filiái, a terényi, a kétbodonyi, a salgótarjáni, a szé-
csényi, a kisbágyoni egyházak és a szügyi egyház s filiái egyházi épü-
leteiket a mai viszonyoknak megfelelően biztosították tűzkár ellen; a 
mosoni esperesség egyházainál a biztosítási összegek megfelelő fel-
emelése folyamatban vah. 

A közgyűlés fenntartja az 1918. évi ker. közgyűlési jkv. 
60. pontjában foglalt határozatát és az espereseket nyomatéko-
san felhívja, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
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49. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a közszolgálatban 40 
álló alkalmazottak havi 400 K-ás drágasági segélyére vonatkozó 
3988/M. E. számú rendeletet a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
98.880 számú rendeletével kiterjesztette mindazon lelkészekre, akiknél a 
lelkészi javadalomhoz tartozó földek terjedelme az 50 kat. holdat meg 
nem haladja. A közszolgálati alkalmazottak részére a 7041/M. E. számú 
rendelettel 1920. évi augusztus hó 1-től kezdődőleg engedélyezett havi 
800 K-ás felemelt drágasági segélyben azonban a 166.013 számú vallás-
és közoktatásügyi miniszteri rendelet szerint már csak azok a lelkészek 
részesülnek, akiknek 10 kat. holdnál kevesebb lelkészi földjük van, míg 
a 108.919 számú rendelettel az 1921. év április, május és június, ille-
tőleg június—szeptember hónapjaira engedélyezett úgynevezett rendkívüli 
segély csak azoknak a lelkészeknek folyósíttatott, akiknél a lelkészi java-
dalomhoz tartozó földek terjedelme az 5 kat. holdat meg nem haladja. 
Úgyhogy a lelkészek — amellett, hogy teljesen ki vannak zárva a háborús 
segély és kedvezményes ellátásból — a drágasági segélyt és a rend-
kívüli segélyt az előbb jelzett korlátozások miatt csak elenyésző csekély 
számban élvezik. Ezzel szemben a felekezeti iskolai tanítók közül mind-
azok, akik a felemelt havi 800 K drágasági segélytől elestek, mert az egy-
háztól terményjáradóságuk van, a 91.000/1920. VIII. í/. SZ. miniszteri ren-
delet szerint 1920 aug. 1-től továbbélvezik a havi 400 K drágasági segé-
lyeket. A bizottság javasolja, hogy a közgyűlés legalább a drágasági segélyek 
kieszközlése tárgyában intézzen felterjesztést az egyetemes egyházhoz. 

A közgyűlés sajnálattal állapítja meg azt a mostoha 
bánásmódot, amelyben a kormány a lelkészi kart — jóllehet 
annak az állam érdekében kifejtett odaadó munkásságát maga 
is nagyra értékeli — a többi közszolgálatban álló tisztvise-
lőkkel szemben részesíti. Ezért is felterjesztést intéz az egye-
temes gyűléshez azon kérelemmel, szíveskedjék teljes erkölcsi 
súlyával a vallás- és közoktatásügyi miniszternél odahatni, 
hogy a felekezeti iskolai tanítókhoz hasonlóan, lelkészeink 
közül is mindazoknak, akik annak idején igényt szereztek a 
havi 400 K drágasági segélyre s azt az 1919 július — 1920 
augusztus hó l-ig terjedő időszakban már élvezték is, ezen 
segély 1920 augusztus hó 1-től folytatólagosan folyósíttassék. 
Mert ha annak idején a kormány a lelkészek igényét e segélyre 
elismerte, annál inkább kell ezt ma tennie, amikor a köz-
tisztviselők drágasági segélyeinek felemelésével a megélhetési 
viszonyokat maga is súlyosabbaknak itéli. 

• 

50. (K.) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy az egyházak postai díj-
mentességét az 1921. évi XXI. t.-c. megszüntette. Az egyházi hatóságok 
folyó évi július hó 1-től kezdve hivatalos küldeményeikre hivatalos posta-
bélyegeket kötelesek alkalmazni. A közös protestáns bizottság felterjesz-
tésére a vallás- és közoktatásügyi miniszter folyó évi július hó 27-én 
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50—53. kelt 118.629/1921. számú leiratában közölte, miszerint az 1921/22. költ-
ségvetésben mérsékelt összeg fog rendelkezésre állani arra a célra, 
hogy a portómentesség megszűnése következtében felmerülő költségek 
az egyházi hatóságoknak részben megtéríttessenek. 

Tudomásul szolgál azzal, hogy amennyiben a kiutalt 
segély a tényleges szükségleteket nem fedezné, felkéretik az 
elnökség, tegyen idejekorán lépéseket, hogy az átalány meg-
felelően felemeltessék. 

51. (K.) A múlt évi ker. gyűlés jkve 65. pontjában nyert felhatal-
mazás alapján az elnökség a püspöki iroda felszereléséhez tartozó egyik 

* felesleges írógépet 1921. január hó 1-től kezdve a balassagyarmati állam-
rendőrségnek adta oda használatra, amely azt kijavíttatta és használati 
díjul havi 100 koronát ajánlott fel. 

Jóváhagyó tudomásul vétetik. 

52. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az 1919. évi Baldácsy-
jutalékból 10,000 K, az 1920. éviből 10,000 K és a folyó évi jutalékból 
24,000 K, összesen tehát 44,000 K áll rendelkezésre a lelkészek, lelkész-
özvegyek és egyházak közötti szétosztásra. A bizottság tekintettel arra, 
hogy még a folyó évben nagyobb amerikai segély érkezése helyeztetett 
kilátásba, a segélyosztást ezidőszerint nem javasolja. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatához képest ez 
évben a segélyeket nem osztja ki, azonban felhatalmazza az 
elnökséget, hogy ha az amerikai segély netán elmaradna, sür-
gős esetekben a Baldácsy-átalányból segélyeket adhasson. 
A közgyűléshez intézett folyamodványokat az amerikai segély-
osztásnál való figyelembevétel végett kiadja a kerület elnök-
ségnek, ajánlván főleg a nyugdíjas lelkészek és lelkészözve-
gyek méltányos igényeihek kielégítését; a rendkívüli adóalapi 
segélyekért benyújtott folyamodványokat pedig pártolólag 
felterjeszti az egyetemes közgyűléshez.. 

53. (B.) A ker. számvevőszék előadója jelenti, hogy a számvevőszék 
f. hó 6-án megtartott ülésében a nógrádi egyházmegye számadásait, 
költségvetéseit rendben találta s mint olyanokat a jóváhagyó záradékkal 
ellátta. Ellenben nem találta elfogadhatóknak a fejérkomáromi szám-
adásokat, mert a hiányos felszerelés folytán nem voltak helyesen felül-
vizsgálhatók, sőt az egyházmegye jóváhagyó záradéka is hiányzik róluk, 
valamint a mosoni számadásokat sem, mert a nyugták itt is hiányzanak 
s a költségvetésben a tisztviselők tiszteletdíjainak felemelése következ-
tében 534602 K-nyi fedezetlen hiány szerepel. 

A közgyűlés a számvevőszék határozatát jóváhagyólag tudomásul 
veszi s az előadó javaslata alapján utasítja a fejérkomáromi egyház-
megyét, hogy szabályszerűen záradékolt, naplómásolatokkal és nyugtákkal 
felszerelt számadásait felülbírálás végett küldje be Meskó Károly szám-
vevőszéki elnökhöz. A beküldés határideje 1921 dec. 31. Ugyancsak 
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utasítja a mosoni egyházmegyét is, hogy költségvetésében mutatkozó 53^-54. 
534602 K-nyi hiánynak fedezetéről gondoskodjék s az így átdolgozott 
költségvetést és nyugtákkal is felszerelt számadásait felülbírálás végett 
folyó évi december 31-ig Magyar Géza számvevőszéki taghoz küldje be. 

54. (B.) Tárgyalás alá kerül a ker. tanügyi bizottságnak 1921. évi 
szeptember 6-án felvett jegyzőkönyve kapcsán beterjesztett következő 
tanügyi előadói jelentés: 

Méltóságos és Főtisztelendő Tanügyi Bizottság! 
Azzal a fájó érzéssel, amellyel egy évvel ezelőtt, kell 1920/921. 

tanévről szóló tanügyi jelentésemet is beterjesztenem. Mert az a 
reményünk, hogy elszakított testvéreink visszakerülnek, hogy egyházunk 
világító szövétnekei: az iskolák ismét a mienk lesznek, sajnos, nemcsak 
hogy nem teljesült, hanem a nyugatmagyarországi elcsatolással ujabb 
csapást mért ránk a trianoni békeszerződés. Ismét elrabolnak tőlünk 
egy pár virágzó egyházat, ismét kevesebb lesz egy pár tudomány-
csarnokkal, amelyekben az I,sten félelme s a hazaszeretet voltak azok a 
fókuszok, amelyek Isten s hazánk iránti szeretetre hevítettek. 

Mindamellett nem a csüggedés, hanem továbbra is a remény 
hangján kell szólanunk, mert minéljobban tépi reményünket a gonoszság 
szelleme, a gyűlölet vihara; tövén annál több szirom fog nyílni, annál 
több rózsa fog fakadni. Az isteni kéz, sorsunk intézője egyszer megálljt 
int a szennyes haboknak s küzdés földjén új földet, elborult egünk 
helyén új eget látunk. 

A protestantizmusnak azok voltak a legveszedelmesebb elemei, 
akik az iskoláktól akarták megfosztani. Maga a nagy reformátor is 
csak úgy tudta nagy müvét a reformációt megalkotni, illetve keresztül-
vinni, hogy iskolákat szervezett. Ez volt az ige mellett a reformációnak 
a fundamentuma; az iskolák voltak egyházunknak pillérei, amelyek ha 
megbomlanak, összeomlik a nagy mű, leszünk a múlté s a történelem 
reánk teszi a kezét. 

Egyházkerületünknek ma már egyetlen egy fő-, közép- és polgár-
iskolája nincs s az árulók kezébe került a Selmecbányái Csemez tanító-
képző intézet is. Kérdés, tudunk-e mi, tud-e egyházkerületünk olyan 
intézmények nélkül élni, amelyek a vért szolgáltatták s lökték szét 
abba a szervezetbe, amely a legnemesebb célok szolgálatában állottak? 

Kerületünknek legnagyobb vesztessége ezeknek a történeti múltú 
iskoláknak az elvesztése. Hogy tudunk-e mi ezen a bajon segíteni, van 
arra mód, hogy egyházkerületünkben legalább a tanítóképzőt feliállítsuk, 
(mert szerintem ez a legfontosabb), nem tudom ?! Azt azonban érzem» 
hogy mindent el kell követnünk, hogy legalább azt az egy intézetet 
felállítsuk. Hazafias érzésű, vallásos szellemű nemzedéket csak olyan 
tanítói kar tud nevelni, amely szintén ilyen szellemben nőtt fel. 

A várakozás nem megoldás, ellenségeink a megszállott területeken be-
rendezkedtek s bármennyire pptimisták vagyunk, azt, hogy az állapotok 

\ 
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54. rövidesen változnának, nem remélhetjük. Gyors cselekvésre van szükség 
s éppen ezért erre a fontos kérdésre bátor vagyok a Mélt. és Főtiszt, 
tanügyi bizottság figyelmét felhívni. 

Most pedig áttérek a tulajdonképeni tárgyamra az 1920/921. tanév 
tanügyi részének az előadására. 

Általában az 1920/21. tanév, a tanítási eredményt, illetőleg felül-
múlja az előbbi évnek az eredményét, aminek abban találom a magya-
rázatát, hogy a konszolidáció terén hatalmas lépést tettünk előre 
s iskoláink is visszazökkentek régi kerékvágásukba. A tanítók csekély 
kivétellel a legnagyobb ambícióval végezték nehéz kötelességüket, ahol 
pedig az eredmény nem volt kielégítő, ott a felsőbb hatóságok intéz-
kedtek, hogy a bajok orvosoltassanak. 

I. Népiskolákról: Az ev. hívek száma 31,972, ezek közül tan-
köteles gyermek 5831, ezekből iskolába nem jár: 194 s a tényleg 
iskolába járók összege: 5637, ezeket 60 iskolában 66 rendes, 10 segéd, 
összesen: 76 tanító oktatta, mind képesített. Az iskolák jövedelmének 
összege: 829,504 K (384,663), ebből 48,111 K 30 fill. alapítványi és 
ingatlanvagyon jövedelemből; 1379 K tőkekamatból; 310,243 K 58 fill. 
egyházi; 25,158 K 72 fill. községi; 364,394 K állami és 80,214 K 50 fill. 
egyéb hozzájárulásból.állott elő. Kiadás annyi, mint a bevétel s a tanítói 
fizetésre ebből 625,018 K 13 fill. fordíttatott; a mindennapi iskolánkba 
járó 3662 tanuló mindegyikére 170 K 13 fill. kiadás esik. 

« 

II. A nem ev. iskolákban végzett vallásoktatásról: 
Nem ev. iskolába járó 1177 tanúlók vallásoktatását az 1920/921. 

tanévben 25 helyen 53 intézetben 20 hitoktató 123 heti órán végezte. 
A tanúlók 42'/c állami; 17ö/o községi; 8% idegen felekezeti; 9®/0 magán 
és társulati elemi iskolákba 7®/0 tanonc- és gazdasági; 11% polgári és 
felsőbb leány; 8% közép- és kereskedelmi iskolába járt. 

A díjazás 2%-át az egyházközségek, 18%-át a ker segélyek, 45% 
az állam és 35%-át a társulatok fedezték. 

A hitoktatás a beérkezett jelentések szerint az eredményt, illetőleg 
az előbbi évhez képest fejlődést mutat, de sajnálattal kell megállapítani, 
hogy részint a növendékek csekély száma, részint a megfizethetetlen 
fuvarok miatt igen sok helyen szünetelt a vallásoktatás. 

így a nógrádi esperességben Diósjenőn, Ecsegen, Nógrádbercelen. A 
szécsényi egyház összes szórványaiban, nevezetesen: Dolányban, Pöstyén-
pusztán, Szakaiban, Pilinyben, Felfalun; ugyancsak nem volt hitoktatás 
Palotáson és Selypen. A mosoni és a fejérkomáromi esperesek jelen-
téseiből nem tudtam megállapítani, vájjon szünetelt-e valahol a hitoktatás. 

A vallástani vizsgákra biztosokul a helyettes püspök úr által 
Balassagyarmatra az áll. főgimnáziumhoz és az állami polg. leányisko-
lához Zeman Mihály tanügyi előadót, Szécsénybe pedig Kardos Gyula 
balassagyarmati lelkészt küldte ki. Mindkét biztos kiváló eredményről tesz 
jelentést; a balassagyarmati állami főgimnáziumnál végzett hitoktatásról 
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különösképen kell megemlékeznem, ahol Lombos K. János hitoktató 54—55. 
gyönyörű eredményt ért el. 

A székesfehérvári vizsgákon Kalmár László úr elnökölt, aki Gáncs 
Aladár lelkész munkájáról az elismerés hangján szól. 

Bicskén áll. polg. isk. hittani vizsgáin Böngefy áll. polg. isk. 
igazgató úr elnökölt, aki kielégítő eredményt konstatál, mert úgy mond 
a hittanból senki sem nyert elégtelen osztályzatot. Ez olyan se hideg, 
se meleg nyilatkozat s attól tartok, hogy nagyon kevés volt ott jeles 
eredmény is. 

Tatabányán, ahol a tankötelesek száma 142, a hittant ref. lelkész 
tanítja. Benyomásom a beérkezett jelentés alapján, hogy a hitoktatás 
nincs jó kezekbe letéve, mert Balogh esperes úr szerint, a lelkész úr 
nem igen nevel nekünk híveket š nagy a valószínűség, hogy ev. tan-
könyveket sem használ, mert erről jelentésében nagybölcsen hallgat. 

Hogy itt föltétlenül tenni kell valamit, azt az esperes úr is érzi s ő 
egy lelkészi állásnak a kreálásával véli a dolgot megoldani. Én ezt 
a fontos kérdést szintén a tanügyi bizottság figyelmébe ajánlom, mert 
egyházunkra semmiesetre sem előnyös, ha 140—150 tanköteles gyer-
mekünk más egyház tanaiban neveltetik. 

Hogy a hitoktatás nagyon sok helyen szünetelt, annak egyedüli 
oka az, hogy a hitoktatói tiszteletdíjak olyan csekélyek, hogy azokból 
a hitoktató lelkészek egyszeri fuvardíjukat sem bírják fedezni. Meg-
győződésem az, hogyha a hitoktatók részére legalább a fuvarköltséget 
birná az egyházkerület fedezni, a hitoktatás sehol sem szünetelne s 
nem maradna körülbelül 360—400 gyermek vallásoktatás nélkül. 

Határozati javaslatom e jelentéssel kapcsolatban a következő: 
A bizottság javaslatot tesz a közgyűlésnek, hívja fel a nem ev. 

intézetekben működő hitoktatókat, hogy az évvégi vallástani vizsgák 
idejéről a püspöki hivatalnak idejekorán tegyenek jelentést, hogy a 
vallástani vizsgákhoz vizsgabiztosok legyenek kiküldhetők. Egyben 
kérem, mondja ki a bizottság, hogy a vallástanításnak egyes helyeken 
való szünetelésére vonatkozó tanügyi jelentést sajnálattal veszi tudo-
másul s a közgyűlés révén felhívja az espereseket, hogy részint a gyüle-
kezeteknek áldozatkészségére való apellálásával, részint a ker. közalapi 
segély igénybevételével hassanak oda, hogy a jövő tanévben a hit-
oktatás azokon a helyeken is be legyen rendezhető, ahol a múlt tan-
évben szünetelt. 

A jelentés tudomásul szolgál és annak az egyetemes 
közgyűléshez való felterjesztése elrendeltetik. 

55. (B.) A jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés felhívja az egyház-
megyéket, hogy mindazon helyeken, ahol államilag kirendelt tanítók 
működnek, de az állás dotációjához az egyházközségek is hozzájárul-
nak, az állások szabályszerű betöltéséről gondoskodjanak. 
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56—60. 56. (B.) Ugyancsak a jelentéssel kapcsolatban felszólítja a köz-
gyűlés a nem ev. intézetekben működő hitoktatókat arra, tegyenek az 
évvégi vizsgák idejéről a püspöki hivatalnak idejekorán jelentést, hogy 
a vallástani vizsgákhoz vizsgabiztosok legyenek kiküldhetők. Ahol pedig 
a vallástanítás szünetelt, az esperesek részint a gyülekezetek áldozat-
készségének, részint a közalapi segélynek igénybevételével igyekezzenek 
a vallástanítást lehetővé tenni. 

57. (B.) Ugyancsak a jelentés kapcsán a közgyűlés tudomásul 
veszi a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 50,180 számú, a hit-
oktatói állások szervezését tárgyaló rendeletét. A rendelőt értelmében 
egyházkerületünkben két önálló hitoktatói állás szervezhető. Balassa-
gyarmaton és Magyaróváron, míg Salgótarjánban, Tatatóvárosban, 
Szécsényben, Szirákon, Székesfehérváron csaknem önálló, óradíjjal 
javadalmazott hitoktatói állást lehet szervezni. Az önálló hitoktatók szol-
gálati viszonyait szabályozó Kapi Béla püspök által kidolgozott 
szabályzatot általánosságban elfogadja azzal a módosítással, hogy a 
2. pont eredeti szövege helyett a püspök indokolásában szereplő ez 
a szöveg vétessék fel: „A hitoktatót, az egyházközség meghallgatása 
után s óhajának lehető figyelembevételével, až egyházkerület püspöke 
nevezi ki s a kinevezést a vallás- és közokt.-ügyi miniszter jóváhagyja, 
illetőleg megerősíti." 

Végül a közgyűlés megkeresést intéz az egyházegyetemhez, hogy 
az önálló hitoktatói állásokon működőknek a nyugdíjigényt az egyetemes 
nyugdíjintézet keretében biztosítani szíveskedjék. 

58. (B.) Ugyancsak a jelentés során felkéri a közgyűlés az egye-
temes közgyűlést, hogy a mennyiben a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a középfokú iskolákban is kívánatosnak tartja a tanításnak imával való 
megkezdését és befejezését, de a miniszter által javasolt ima szöve-
gét nem fogadhatja el alkalmasnak és megfelelőnek, a tanügyi bizottság 
közreműködésével megfelelő imaszöveget hozzon a miniszternek 
javaslatbá. 

59. (B.) Ugyancsak a jelentés alapján elrendeli a közgyűlés, hogy 
a vallás- és közokt. miniszter 43,370 számú rendelete szellemében isko-
láink ünnepélyeinek műsora úgy állítandó össze, hogy a megnyitó- és 
zárószám mindenkor a hymnusz és a szózat legyen. 

t 

60. (B.) Ugyancsak a jelentés kapcsán a vallás- és közoktatásügy 
miniszter 154,490 számú rendeletére is hivatkozva, a közgyűlés felhívja 
a tanítói kart, valamint a vizsgabiztosokat is, igyekezzenek minden 
lehető alkalommal odahatni, hogy az iskolában gondosan ápolt hazafias 
szellem a tanítványok révén a családokba is átvitessék és ápoltassák. 
A vizsgabiztosok évi jelentésükben ennek végrehajtásáról és eredményé-
ről is tegyenek jelentést. 
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61. (B.) Ugyancsak a jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés nyoma- 61 
tékosan utasítja az iskolaszékeket, hogy a tankötelesek beiskoláztatásá-
ról, iskolába való járásáról szóló 11,058 számú kultuszminiszteri ren-
deletnek szigorú betartásáról a maguk hatáskörében gondoskodjanak. 

62. (B.) Ugyancsak a jelentéssel kapcsolatban a vallás- és közokt. 
miniszter 119,958 számú rendelete értelmében utasíttatnak az iskola-
székek, hogy megrendeléseiknél a hazai ipart támogassák. 

63. (B.) A vallás- és közokt. miniszter 109,700 számú rendelete 
folytán, minthogy a vett értesítés szerint eddig az áll. polg. iskolai 
tanárképzőbe csekélyszámú ev. hallgató jelentkezett s így egyházunk 
jogos igényeit a tanerők alkalmazásánál az állam a legjobb akarat 
mellett sem tudja kielégíteni, a közgyűlés felkéri az egyházközségek 
vezetőit, legyenek azon, hogy fiatalabb tanítóink, illetőleg végzett tanító-
jelöltjeink a tanárképzőbe minél tömegesebben jelentkezzenek. 

64. (B.) Az ág. h. ev. egyetemes egyház tanügyi előadójának 
munkakörére vonatkozó s az E. A. értelmében egyházkerületünkhöz 
leszállított szabályrendelet-tervezetre vonatkozólag a közgyűlés a tanügyi 
bizottság javaslatát magáévá téve kimondja, hogy mivel a megszállás 
következtében tanintézeteink száma nagyon megcsappant s az így meg-
szűkült munkakört külön szervezett állást be nem töltő egyházi tanügyi 
férfiú is elláthatja, külön egyetemes tanügyi előadói állás szervezését a 
maga részéről szükségesnek nem tartja, hanem az eddigi gyakorlat 
fenntartását kívánja s a szabályrendelet-tervezettel, melyben a köz-
pontosítás felé való haladást lát, érdemben nem foglalkozik. 

65. (B.) Ugyancsak a tanügyi bizottság javaslatára a közgyűlés 
magáévá téve a nógrádi egyházmegye felterjesztését, egyaránt örömének 
ád kifejezést a felett, hogy a kormány teológiai fakultásunknak a 
pozsonyi Erzsébet-egyetembe való bekapcsolását elhatározta, másrészt 
felkéri az egyházegyetemet, hogy lelkészképzésünk nagy fontosságára 
való tekintettel, lelkészképző-szeminárium felállításáról haladéktalanul 
gondoskodni szíveskedjék. 

66. (B.) A m. é. egyetemes közgyűlési jkv. 60. pontja kapcsán a 
közgyűlés a vallástani bizottságba Balogh István és Belicza András 
lelkészeket küldi ki. 

67. (B.) Ugyancsak a tanügyi jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés 
felkéri az elnökséget, szíveskedjék egy új felterjesztésben arra kérni a 
vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy Salgótarjánt, tanköteleseinek 
nagy számára való tekintettel, azon egyházközségek közé sorozza, 
melyekben önálló hitoktatói állások szervezhetők. 

A jog- és alkotmányügyi bizottság jelentése: 

68. (H.) A jog- és alkotmányügyi bizottság — figyelemmel a 
magyar és a cseh-szlovák kormány közt folyamatban levő tárgyalásokra — 
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72. szükségesnek tartja, hogy egyházunk e tárgyalásokba bevonassák. Ehhez 
képest azt javasolja, hogy az egyházegyetemnek e tárgyalásoknál való 
képviselete érdekében felterjesztés intéztessék az egyetemes közgyűléshez 
a képviseletnek illetékes helyen való kieszközlése végett. 

A közgyűlés ilyen értelemben felterjesztést intéz az 
egyetemes közgyűléshez. 

69. (H.) A jog- és alkotmányügyi bizottság javasolja, hogy a meg-
szállott területek lelkészeinek Csonkamagyarországon való alkalmazása 
tárgyában felterjesztés intéztessék az egyetemes közgyűléshez, hogy e 
kérdésben foglaljon állást. 

A közgyűlés a javaslatot elfogadja és álláspontját követ-
kezőleg körvonalozza: nemzeti érdekből lelkészeinknek a 
megszállott területeken való megmaradását kívánatosnak tartja 
s óhajtja, hogy megfeleljenek azon feltételeknek, amelyek 
ottmaradásukat lehetővé teszik, annál is inkább, mert Csonka-
magyarországon való elhelyezésük nehézségekbe ütközik. 

70. (H.) A jog- és alkotmányügyi bizottság javasolja, hogy a régi 
egyházkerület megszállott része és a csonkaegyházkerület közt felmerült, 
főleg vagyoni vonatkozású és viszonossági kérdések tárgyalására bizott-
ság küldessék ki. 

A közgyűlés a javaslatot elfogadva, e bizottságba a 
kerületi elnökség elnöklete alatt Bendl Henrik ker. pénztárost, 
Kirchner Rezső püspöki titkárt és dr. Händel Béla kerületi 
főjegyzőt küldi ki. 

71. (H.) Olvastatott az egyházegyetem elnöki értekezletének Buda-
pesten 1921. évi július 13-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyv 5. 
pontjának a dunáninneni és a tiszai egyházkerületnek ideiglenesen közös 
adminisztráció alá helyezése tárgyában. 

A közgyűlés, a jog- és alkotmányügyi bizottság javas-
latára, az egyházegyetem elnöki értekezletén felmerült eszmék-
nek tárgyalásába nem bocsátkozik és napirendre tér a kérdés 
felett, mert — figyelemmel az E. A.-ra — nem ismerheti el 
az elnöki értekezletet olyan szervnek, amely indítványozásra 
és arra jogosítva volna, hogy az egyházkerületeket nyilatkozat-
tételre hívja fel. Egyben az egyetemes közgyűlés útján azt a 
kérelmet intézi az egyetemes felügyelőhöz, hogy teljes mér-
tékben töltse be a E. A.-ban számára biztosított jog- és 
munkakört, hogy így az elnöki értekezlet működése immár 
feleslegessé váljék. 

72. (H.) Olvastatott a nógrádi egyházmegyének 1921. évi július 27-én, 
Balassagyarmaton megtartott közgyűléséről felvett jegyzőkönyv 11. pontja, 
mely szerint a püspöki állás betöltésének kérdésével foglalkozni ezidő-
szerint nem tartja kívánatosnak. 
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A közgyűlés, a jog- és alkotmányügyi bizottság javas- 72-
latára, a püspöki állás betöltésére vonatkozó intézkedések 
megtételét a jövő évi közgyűlésre bízza. 

73. (H.) Olvastatott az egyházegyetem elnöki értekezletének Buda-
pesten 1921. évi június 30-án megtartott üléséről felvett jegyzőkönyv 
10. pontja, mely szerint a Luther Otthon végrehajtó bizottsága, a dunán-
inneni püspöki hivatal által elfoglalt bizottsági teremnek az Otthon 
részére való átengedését kéri. 

A közgyűlés a jog- és alkotmányügyi bizottság javas-
latára kimondja, hogy a kérdéses bizottsági terem az egye-
temes közgyűlés utólagos jóváhagyó határozata alapján állván 
rendelkezésére (m. é. egyet. kgy. jkv. 3. p.), az egyetemes 
közgyűlés további intézkedéséig ragaszkodik e terem haszná-
latához s kéri, hogy annak használatában meghagyassák 
mindaddig, amíg a püspöki iroda elhelyezésére más megfelelő 
helyiséget szerezhet. Addig is azonban — figyelemmel arra, 
hogy az üllői-úti ház az összes egyházkerületeknek egyesü-
léséből alkotott egyházegyetemnek a tulajdonát képezi — 
készséggel felajánl annak használatáért megfelelő bérösszeget, 
melynek megállapítását kéri. 

74. (H.) Olvastatott a nógrádi egyházmegye 1921. évi július 27-én 
Balassagyarmaton megtartott közgyűléséről felvett jegyzőkönyv 9. pontja, 
mely szerint az egyházi fórumok hassanak oda, hogy a városi gyüle-
kezetek a földreform kapcsán földhöz jussanak. 

A közgyűlés, a jog- és alkotmányügyi bizottság elő-
terjesztése alapján, felhívja az egyházközségek figyelmét arra, 
hogy az 1920. évi XXXVI. t.-c. és a reá vonatkozó végre-
hajtási rendelet értelmében, földeknek az egyházközségek 
számára való átengedése végett, az eljárást az egyházközsé-
geknek kell megindítaniok. Az egyházközségek elnökségei 
tehát haladék nélkül lépjenek érintkezésbe az illetékes m. k. 
gazdasági felügyelőkkel, akiktől megkapják a szükséges 
tájékoztatást. 

75. (H.) Olvastatott Kossaczky Mihály Jucfalvai lelkész felebbezése 
a nógrádmegyei egyházmegyének 1921. évi július 27-én megtartott 
közgyűlésében hozott határozata ellen. (Egyhm. kgy. jkv. 27. p.) 

A közgyűlés, a jog- és alkotmányügyi bizottságnak 
javaslatára, az egyházmegye határozatát megsemmisíti, mert 
a vitás kérdés az E. A. 329. §-nak c) pontja alapján, egyházi 
törvénykezési útra tartozik. 

76. (H.) A közgyűlés tárgyalás alá vette Bognár József csákvári 
kántortanító felebbezését a fejérkomáromi ágostai hitv. evang. egyház-
megye 1921. évi június hó 29-én tartott közgyűlésének azon határozata 
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76. ellen, mellyel e közgyűlés a csákvári ágostai hitv. evang. egyházközség 
t közgyűlése által 1920. évi augusztus hó 22-én megtartott kántortanító-

választást semmisnek nyilvánította. 
Az egyházkerületi közgyűlés Bognár József csákvári 

kántortanító felebbezését elutasítja és a fejérkomáromi ágostai 
hitv. evang. egyházmegye 1921. évi június hó 29-én tartott 
közgyűlésének azt a határozatát, mellyel a csákvári ágostai 
hitv. evang. egyházközség közgyűlése által 1920. évi augusz-
tus hó 29-én megtartott kántortanító-választást megsemmisítette, 
illetve annak, valamint az annak alapját képező híványnak 
jóváhagyását megtagadta, helybenhagyja és illetve e választásta 
maga részéről is semmisnek állapítja meg s illetve megsemmi-
síti, valamint jóváhagyja az egyházmegyei közgyülésazon intéz-
kedését is, mellyel Bognár József kántortanítót arra kötelezte, 
hogy a kántortanítói javadalmak fejében élvezett ingatlanokat 
a csákvári ágostai hitv. evang. egyházközségnek bocsássa vissza 
Ennek időpontját azonban e határozat jogerőre emelkedésének 
napjában állapítja meg. E határozat a székesfehérvári királyi 
tanfelügyelő úrral jegyzőkönyvi kivonat útján közöltetik. 

A határozat indokai a következők: a dunáninneni ágos-
tai hitv. evang. egyházkerület tanftóválasztási szabályrendele-
tének 28. és 29. §§-ai azt az imperativ rendelkezést tartal-
mazzák, hogy a tanítóválasztás csakis az esperes által elő-
zetesen jóváhagyott és jóváhagyási záradékkal ellátott hívány 
alapján ejthető csak meg s másrészről a meghívott, vagy meg-
választott tanító a híványt csak akkor fogadhatja el, ha az ily 
módon van kiállítva s ha azt az esperes a választás után is 
a megválasztottra nézve elfogadhatónak nyilvánítja s azt alá-
írásával tanúsítja. 

Az említett szabályrendelet idézett rendelkezéseiből két-
ségtelen, hogy az ezen eljárás mellőzésével megtartott válasz-
tás mint a törvényes előfeltételek nélkül megejtett választás, 
meg nem történtnek s ennek folytán semmisnek tekintendő. 

Ezzel a megállapítással szemben alaptalanul védekezik 
Bognár József kántortanító azzal, hogy ő nem tudhatta, mi-
szerint a választás szabálytalanul, illetve törvényellenesen tör-
tént. Kétségtelen ugyanis, hogy az egyház tisztviselői állásra 
pályázó s addig is egyházi tisztviselői állást betöltött Bognár 
Józsefnek a törvényerejű szabályrendeletet ismernie kell s így 
annak nem tudásával nem védekezhetik s ugyanebből az 
okból tudnia kellett azt is, hogy a csákvári evang. lelkész 
által neki kézbesített hívány előzetes esperesi megerősítése és 
a választás utáni jóváhagyás hiányában, híványnak nem tekint-
hető s az ily hívány hiányában megejtett választás meg nem 
történtnek s azért semmisnek minősítendő. Ugyanezért Bognár 

\ ' ' 
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József felebbezése is alaptalan, miért is a fejérkomáromi egy- 76—79. 
házmegye közgyűlése által hozott határozat érdemileg helyben-
hagyandó volt. Viszont az egyházkerületi közgyűlés úgy találta, 
hogy — Bognár József jelenleg is ellátván a tanítói teendőket — 
az általa használt tanítói földek és kert haszonélvezete tőle csak 
jelen határozat jogerőre emelkedésével vonandó meg. 

77. (Dr. K.) A jogügyi bizottság jelenti, hogy a magyar királyi kor- \ 
mánynak a felsőház alakításáról beterjesztett törvényjavaslata, egyházunk 
igényeit, a tervezett felsőházban való képviseltetés tekintetében, nem elégíti 
ki, miután dacára annak, hogy híveink arányszáma a megcsonkított Magyar-
ország területén sem változott, a javaslat a régi főrendiházi törvénnyel 
szemben, a tervezett felsőházban egyházunk képviselőinek számát lénye-
gesen leszállítja. 

A kerületi közgyűlés tiltakozik minden olyan kísérlet ellen, 
mely egyházunk szerzett jogait csorbítani szándékozik, ennél- . 
fogva felír az egyetemes közgyűléshez, hogy a magyar kir. 
kormánnyal szemben a nevezett értelemben foglaljon állást. 

Ettől függetlenül azonban a kerületi közgyűlés felír a 
magyar királyi igazságügyi miniszterhez és kéri a fenntneve-
zett javaslatnak az evangélikus egyház felsőházi képviselteté-
sére vonatkozó részét oly irányban megváltoztatni, hogy egy-
házunknak az 1885. évi VII. t.-c. 4. §. B) e) alpontjában bizto-
sított képviseleti joga az új javaslatban is változatlanul sér-
tetlenül megmaradjon. 

78. (Dr. K.) A jogügyi bizottság a múlt évi közgyűlési jegyzőkönyv 
78. pontja során jelenti, hogy özv. Kvacsala Jánosné hagyománya tár-
gyában folyó peres ügy felfüggesztését a gyulai törvényszék megszün-
tette és a perbeli tanúk kihallgatására a szarvasi kir. járásbíróság által 
határnapul 1921. évi november hó 17-ik napja tüzetett kí. A tanúk ki-
hallgatása és az észrevételek megtétele után remélhető, hogy ezen ügy 
a legközelebbi időben az első fokon itéletileg befejezhető lesz. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság jelentését tudomásul veszi 
és annak további nyilvántartását elrendeli. 

79. (Dr. K.) A jogügyi bizottság jelenti, hogy az iskolai célú ingat-
lanoknak az egyházak nevére való telekkönyvezése a fejérkomáromi és 
mosoni egyházmegyék területén, beérkezett esperesi jelentések szerint, min-
denütt megtörtént. A nógrádi egyházmegye területén szintén megtörtént 
az átíratás, kivéve Osagárd, Surányterény, Ipolyvece és Kétbodony egy-
házközségeket, azonban az esperes a legszigorúbb eljárást tette folya-
matba, hogy az átíratás e helyen is megtörténjék. 

Az egyházkerületi közgyűlés a fejérkomáromi és mosoni 
esperesek jelentését, a nógrádi esperesnek pedig intézkedését 
jóváhagyólag tudomásul veszi s a maga részéről is utasítja 
a fenntnevezett egyházközségeket, hogy a telekkönyveztetést 
haladéktalanul foganatosítsák s egyben felkéri a nógrádi 
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80, esperest, hogy ennek eredményéről folyó évi december hó 
31-ig a püspöki hivatalnál jelentést tegyen. 

80. (B.) Előadó a missziói pontokról a következő jelentést terjeszti elő: 
I. Fejérkomárom. Tatatóvárosban, Tatabányán és környékén a névtár 

szerint 1063 lélek van. Eddig a jelentésekben csak Tatatóvárosról volt szó, 
mint e misszió központjáról. A fejérkomáromi esperesnek beérkezett 
jelentése szerint azonban a frontot Tatatóbányára kell áttenni. A külön-
böző iskolákba 124 mindennapi és 16 ismétlős ev. tanuló jár, kik úgy-
szólván egyáltalában nem részesülnek vállástanításban, legalább egy-
házunk előírása szerint nem. Ez oly vérvészteségre vezet, mely nemcsak 
megfontolásra, hanem komoly és gyors cselekvésre is kell, hogy 
serkentsen minden tényezőt. 

A fejérkomáromi egyházmegye f. évi közgyűléséből már megtette 
a kezdeményező lépéseket a fenyegető veszteségnek missziói lelkészi 
állás szervezése által leendő meggátolására. Kívánatos, hogy ebben a 
kerület is támogassa. 

II. Moson. Magyaróvár anyásíttatott. A régi vágy és törekvés ezzel 
teljesedésbe ment. A lelkészválasztásra vonatkozó intézkedések már 
megtörténtek s az új lelkész rövidesen megkezdheti áldásos tevékeny-
ségét. Istennek áldó kegyelme legyen a fiatal egyházközségen s váltsa 
valóra azokat a reményeket, melyeket hozzá fűzünk. 

III. Nagy hont. Nagymarosról nem érkezett jelentés. 
IV. Nógrád-kisterenyén a hívek dicséretes búzgóságot fejtenek ki 

úgy az istentiszteletek látogatása, mint az áldozatkészség terén. Rövid 
néhány hónap alatt 10,000 K-ás harangalapot hoztak össze, melyet azonban, 
minthogy időközben a Rimamurány egy db. 250 kg-os acélharanggal 
ajándékozta meg az egyházat, most már toronyépítésre fognak felhasználni. 

Lapújtön az egyházi élet most már nagyobb lendületet vett. Az 
agilis salgótarjáni lelkész teljes odaadással igyekszik a régi mulasztásokat 
pótolni. Sajnos az anyásításnak tavaly még közellátszó gondolata egyelőre 
még nem valósulhat meg, mert a rendelkezésre álló körülbelül 100,000 K 
nem elég a nagyon rozzant és szűk kántorlevita-laknak megfelelő 
renoválására és megnagyobbítására, hogy az aztán anyásítás esetén 
lelkészlak is lehessen. Minthogy azonban az anyásítás rendkívül kívánatos, 
az elnökség felkérendő lenne az esetleg szükséges intézkedések megtételére. 

Baglyasalján 12, Salgóbányatelepen 4, Mizserfán 2, Nemtitelepen 1, Mát-
ranovákon 2, Zagyvapálfalván3, Nagybátonyban 1 istentiszteletet tartottak. 

Mint örvendetes s a lelkész különös buzgalmát dicsérő jelenségei 
felemlítem, hogy a Salgótarjánban kötött 23 reverzális közül 20 a mi 
javunkra, 3 pedig kárunkra köttetett. 

Szécsényben a szórvány gondozása, valamint a vallástanítás a még 
mindig nagyon nehéz viszonyok következtében szünetelt. 

Érsekvadkerten Zeman Mihály tovább is végzi a lélekmentés munkáját. 
Szarvasgedén a meghonosított istentiszteletek jótékony hatással 

vannak a hívek evangélikus öntudatának ápolására. 
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Seresten az eddigi munka zavartalanul folyik. 80—82. 
A beérkezett jelentések nem adnak ugyan teljesen megnyugtató 

képet. Az anyagiak igen nagy akadályokat gördítenek a legjobb iparko-
dás útjába. De azért valami megmozdulást mégis meg lehet állapítani. 
Magyaróvár már anyásíttatott, Tatabánya, Lapujtő anyásítása határozottan 
érik. Adná Isten, hogy a jövő gyűlésen a kettőről is kedvező jelentést 
hallhassunk. 

A jelentés tudomásúl szolgál. Tatabányát illetőleg a köz-
gyűlés felhívja a fejérkomáromi egyházmegyét, hogy a fontos 
szórvány anyásítását sürgős feladatának ismerje. Amennyiben 
pedig gyors intézkedésre lenne szükség, felkéri és meghatal-
mazza az elnökséget, hogy ez ügyben legjobb belátása szerint 
eljárni szíveskedjék. Lapujtő anyásítása ügyében ugyancsak az 
elnökséget kéri fel az esetleg szükséges intézkedések megtételére. 

81. (Ba.) Az elnökség előterjeszti az egyházkerületi gyámintézet-
nek 1921. évi jegyzőkönyvét s kéri ennek a kerületi jegyzőkönyvbe 
függelékül felvételét. 

A kerületi közgyűlés a gyámintézet áldásos munkájáról 
beszámoló jegyzőkönyvet örvendetesen veszi tudomásul s a 
kerületi jegyzőkönyvbe függelékül felvételét elrendeli. 

82. (Ba.) Több tárgy nem lévén, a világi elnök megköszöni a 
gyűlés tagjainak nagy érdeklődését s szíves kitartását, viszont a helyettes 
püspök hálás köszönetet mond a világi elnöknek a gyűlés böl cs, 
tapintatos vezetéseért s buzgó imádság után a gyűlést bezárja. 

K. m. f. 

Kiss István, s. k. Lándori Dr. Kéler Zoltán, s. k. 
piispökhelyettes. kerületi, felügyelő. 

Balogh István, s. k. Dr. Händel Béla, s. k 
egyh. főjegyző. vil. főjegyző. 

y 

Belicza András, s. k. Lándori Dr. Kéler Bertalan, s. k. 
egyh. jegyző. tb. jegyző 

Kirchner Rezső, s. k. 
tb. jegyző. 

Hitelesítjük: 

Budapest, 1921 szeptember 8-án. 

Okolicsányi Gyula s. k. Seybold Károly s. k. 

Dr. Rásó Lajos s. k. Piri Károly s. k. 

Kirchner Gyula s. k. 

81 
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I. Függelék. 

/ Jegyzőkönyv, 
mely felvétetett Tordason, 1921. szeptember hó 6-án a dunán-
inneni ág. hitv. evang. egyházkerületi gyámintézetnek lándori dr. 
Kéler Zoltán egyházkerületi gyámintézeti világi elnök és Kiss 
István egyházi elnökhelyettes vezetése alatt tartott közgyűlésében. 

Jelen vannak az elnökségen kívül Okolicsányi Gyula nógrádi 
egyházmegyei felügyelő, dr. Rásó Lajos fejérkomáromi egyházmegyei 
gyámintézeti elnök, Seybold Károly mosoni főesperes, Balogh István 
fejérkomáromi, Zimmermann János mosoni alesperesek, Bendl Henrik 
egyetemes pénztáros s a kerületi közgyűlés tagjai közül mintegy húszan. 

1. Az egyházi elnök buzgó imája után a kerületi gyámintézet világi 
elnöke a megjelent tagok szíves üdvözlésével a gyűlést megnyitottnak 
nyilvánítja. Harmadik éve már, hogy a magyar Golgota súlyos keresztjét 
hordozzuk, hogy égeti szívünket a vágy tőlünk elszakított, elnyomott 
testvéreink, hitrokonaink után. De ez a mi feljajdulásunk ne csak szóban 
jusson kifejezésre, hanem megemlékezvén a mi hitsorsosainkról, része-
sítsük őket a gyámintézet gyümölcseiben is. Mutassuk meg ezáltal, hogy 
velük lélekben ma is egyek vagyunk, hogy szerény anyagi erőnkhöz 
mért támogatásukra mindenkor készen állunk. Bejelenti továbbá a világi 
elnök, ki e tisztét már 15 éve viseli, hogy tekintettel másirányú egyház-
körüli elfoglaltságára és arra, hogy más hitsorsosunk is bevonassák a 
szeretet munkájába, kerületi gyámintézeti elnöki állásáról lemond és 
kéri a közgyűlést, hogy a választást elrendelni kegyeskedjék. 

Dr. Rásó Lajos kéri a világi elnököt, hogy tartsa meg továbbra 
is a kerületi gyámintézeti állást mindaddig, míg majd az egész kerület 
választhat. Minden egyes ténykedéseinkben attól vezéreltettük eddig is 
magunkat, hogy ez a mai helyzet véglegesnek nem tekinthető s egyház-
kerületi állásokat csak akkor töltünk be véglegesen, ha a kerület minden 
gyülekezete élhet választói jogával, 

Világi elnök kijelenti, hogy a közgyűlés kívánságára az állást 
megtartja s elnézést kér, ha a megosztott munkakör miatt nem tud oly 
intenziven munkálkodni, mint a múltban. 

2. Egyházi elnök a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére Magyar 
Géza lelkészt, a jegyzőkönyv hitelesítésére Seybold Károly főesperest 
s Okolicsányi Gyula esperességi felügyelőt kéri fel s azután előterjeszti 
a betegsége miatt a megjelenésében gátolt egyházkerületi gyámintézeti 
elnök helyett a gyámintézet elmúlt közigazgatási évéről szóló jelentést. 

I. A múlt évi ker. gyámintézeti közgyűlés javaslatához mérten, az 
egyetemes egyházi gyámintézet a következő egyházaknak juttatott segélyt: 

• a) 1. Lapujtő 7500 K (nagy szeretetadomány), 2. Székes-
fehérvár 1500 K (Leopoldianum), 3. Ipolyvece 1000 K, 
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4. Csabdi 1000 K, 5. Rétság 1000 K, 6. Salgótarján 200 K 
(kis szeretetadomány); 

b) a németországi Gusztáv Adolf Egylettől: Surány-
terény 702 K, Németjárfalú 702 K, Ipolyvece 351 K, Orosz-
vár 2281 K, Rétság 702 K, Salgótarján 351 K, Székes-
fehérvár 351 K, Magyaróvár 351 K ; 

c) A svédországi Gusztáv Adolf Egylettől: Magyar-
óvár 2000 K, Németjárfalú 1000 K, Csabdi 2000 K, Székes-
fehérvár 2000 K, Csákvár 3000 K, Heréd 2000 K, Lapujtő 
2000 K. 

II. A folyó évi gyámintézeti gyűjtés eredménye a következő: 
Fejérkomárom adott szabad rendelkezésre 3174-02 K, kerületi árva-

házra 50 K, E. E. Gyámint. Székács-alapra 50 K, nagy szeretetadományra 
900 70 K, G. A. egyletnek 50 K, összesen 4225-62 K. 

Mosoni egyházmegye szabad rendelkezésre 1112-80 K, ker. árvaz-
házra 80 K, nagy szeretetadományra 129*52 K összesen 1321-56 K. 

Nógrádi egyházmegyei gyámintézet szabad rendelkezésre 6422'50 K, 
nagy szeretetadományra 1685-75 K, összesen 8108-25 K. 

Összesítés: Szabad rendelkezésre 10,709-46 K, kerületi árvaházra 
130 K, E. E. Gyámintézet nagyszeretetadományra 2715-97 K, Székács-
alapra 50 K, Gusztáv Adolf-egyletnek 50 K összesen 13,655-43 K. 

Seybold Károly a mosoni egyházmegyei gyámintézeti munka lát-
szólag gyenge eredményének indokolásául felhozza, hogy a mosoni egy-
házmegye hívei a folyó évben a magyaróvári fiókegyház céljaira cirka 
25,000 K-t gyűjtöttek. 

Egyházi elnök indítványára a közgyűlés a beterjesztett 
jelentést örvendetes tudomásul veszi és a gyámintézet mun-
kásainak eredményes fáradozásukért elismerését nyilvánítja. 

III. Egyházi elnök jelenti, hogy a szabad rendelkezésre álló összeg 
fele az egyetemes gyámintézeti pénztárba lévén küldendő, f. évi ker.  
gyámintézeti közgyűlésünk 5354-73 K felett rendelkezik, melynek szét-
osztására vonatkozó javaslata a következő: Adjon az egyházkerületi 
gyámintézeti közgyűlés Somorjának és Komáromnak, mint megszállás 
alatt levő szabadegyházaknak 1000—1000 K-t, Patvarcnak, Tatató-
városnak, Tordasnak 1000—1000 K-t, 354*73 K-t pedig tőkésítésre 
fordítson. 

A közgyűlés a segélyeket a javaslat értelmében osztja 
ki és az e. e. gyámintézetnek a Katzián-féle segélyre (800) 
Patvarcot, a G. A.-féle segélyre (300) Magyaróvári, kis szeretet-
adományra (200) Legéndet s kisebb segélyre Bánkot, Salgó-
tarjánt, Szécsényt, Tordast s Vérteskethelyt ajánlja. A Gusztáv 
Adolf Egylethez felterjeszti Ipoly vécét, Rétságot, Salgótarjánt, 
Székesfehérvárt, Magyaróvári, Patvarcot, Tordast s Legéndet. 
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A Palló-féle (50 K) segéjyre ajánlja Ringbauer Gusztáv-
nét, Drottner Samúnét, Stolár Györgynét. 

IV. Világi elnök jelenti, hogy a magyarhoni e. e e. gyámintézetnek 
úgy égyházi, mint világi elnöki állása betöltetlen. Mivel e szavazásra 
az egyházkerületi gyámintézétek jogosultak, felhívja a közgyűlést 
szavazatának leadására. 

A közgyűlés a magyarhoni e. e. e. gyámintézet egyházi 
elnöki betöltésénél szavazatát Pálmai Lajos győri lelkészre, 
a világi elnöki állás betöltésénél báró Radvánszky Albertre adja. 

V. Végül az egyházi elnök bejelenti, hogy a kerületi gyűlés előtt 
tartott gyámintézeti istentisztelet offertoriuma 972" 15 K, mely összeg az 
e. e. e. gyámintézet nagy szeretetadományának gyarapítására fordíttatik. 
Köszönetet mondva a gyámintézeti istentisztelet szónokának Belicza 
András nógrádi alesperesnek, a hívekre mély hatást gyakorló beszédéért 
s a szíves, vendéglátó tordasi gyülekezetnek, szeretetmunkásságunkra 
Istennek áldását kérő imájával a közgyűlést bezárja. 

K. m. f. 

Kiss István s. k. 
püspökhelyettes. . 

lándori Dr. Kéler Zoltán s. k. 
vil. elnök. 

Magyar Géza s. k. 
jegyzőkönyvvezető. 

Hitelesítjük: 

Okolicsányi Gyula s. k. Seybold Károly s. k. 
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II. Függelék. 

A kerületi tisztviselők és bizottságok névjegyzéke. 
Tisztviselők. 

Elnökség: lándori Dr. Kéler Zoltán felügyelő. Budapest, IV., Veres 
Pálné-utca 15. sz.) Kiss István püspökhelyettes. (Sámsonháza.) 

Jegyzők: Balogh István egyházi főjegyző. (Bokod.) Dr. Händel 
Béla vil. főjegyző. (Budapest, IX., Ráday-utca 15. s t ) Belicza András 
egyházi jegyző. (Szirák.) Dr. Sztranyavszky Sándor vil. jegyző. (Balassa-
gyarmat.) Dr. Petrik Zoltán vil. jegyző. (Székesfehérvár.) Kirchner Rezső 
tb. jegyző, lándori Dr. Kéler Bertalan tb. jegyző. (Budapest.) 

Pénztáros: Bendl Henrik. (Budapest, IV., Deák-tér 4. sz.) 
Számvevő: Horváth Sándor. (Nagyveleg.) 
Ellenőr: Kirchner Gyula. (Budapest, I., Városmajor-utca 30. sz.) 
Könyvelő: Szelényi Gyula. (Budapest, IV., Deák-tér 4. sz.) 
Főügyész: Dr. Petrovics Rudolf. (Balassagyarmat.) 
Miss, lelkész — püspöki titkár: Kirchner Rezső. (Budapest, VIII., 

Üllői-út 24. sz. I. em.) 

Törvényszék. 
Elnökség: lándori Dr. Kéler Zoltán felügyelő, egyházi elnöki szék 

üresedésben. Tagok: 1923-ig Balogh István, Mihalovics Samu, Dr. Kail 
Antal, Dr. Csengey Gyula, Orosházy János, Nemes Győző; 1926-ig: 
Kardos Gyula, Seybold Károly, Belák Géza, Dr Händel Béla, Kirchner 
Gyula, Kalmár László, Dr. Rásó Lajos. Jegyző: Dr. Petrik Zoltán. 

Bizottságok. 
1. Tanügyi bizottság. Elnöksége: a kerületi elnökség; tagjai: 

Okolicsányi Gyula és Kiss István, egyszersmind helyettes elnökök, 
Rákóczy István, Kirchner Gyula, Piri' Károly, Magyar Géza, Dedinszky 
Aladár és Orosházy János. Jegyző és előadó: Zeman Mihály. 

2. Jog- és alkotmányügyi bizottság. Elnöksége : a kerületi elnökség; 
tagjai: Okolicsányi Gyula, Rákóczy István, Dr. Sztranyavszky Sándor, 
Dr. Kovács Sándor, Dr. Kail Antal, Dr. Csengey Gyula, Dr. Rásó 
Lajos, Dr. Händel Béla, Dr. Petrik Zoltán, Dr. Kossaczky Arnold, 
lándori Dr. Kéler Bertalan, Balogh István, Kardos Gyula, Piri Károly. 
Jegyző: Dr. Petrovics Rudolf. 

3. Számvevőszék. Elnökök: Meskó Károly és Kirchner Gyula. 
Tagok: Kirchner Rezső, Magyar Géza, Horváth Sándor, lándori Dr. Kéler 
Bertalan és Kalmár László. Jegyző: Zatkalik Károly. 

4. Pénzügyi bizottság. Elnöksége: a kerületi elnökség. Tagok: 
Okolicsányi Gyula, Rákóczy István, Dr. Kail Antal, Dr. Händel Béla, 
Dr. Rásó Lajos, Dr. Kovács Sándor, Laszkáry Gyula, Kalmár László, 
Balogh István, Seybold Károly, Kirchner Gyula, Bendl Henrik. Előadó 
és jegyző: Belicza András. 
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