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A dunáninneni ágost. hítv. evang. egyházkerület 1922 augusztus 
hó 24-én, Balassagyarmaton megtartott rendes közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 
A közgyűlésen mélt. lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő 

és főtiszt. Kiss István püspökhelyettes, mint társelnökök, elnököltek. 

Jelen voltak: 
I. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 
1. Egyházkerületi törvényszéki birák: Balogh István, Mihalovics 

Samu, dr. Csengey Gyula, Orosházy János, Nemes Győző, Kardos Gyula, 
Zimmermann János, Belák Géza, Rákóczy István, Kirchner Gyula. 

2. Egyházkerületi jegyzők: Balogh István, Belicza András, dr. Sztra-
nyavszky Sándor rendes, Kirchner Rezső és lándori dr. Kéler Bertalan 
tiszteletbeli jegyzők. 

3. Egyházkerületi pénztáros: Bendl Henrik. 
4. Egyházkerületi ügyész: dr. Petrovics Rudolf. 
5. Egyházkerületi számvevő: 
6. Egyházkerületi ellenőr: Kirchner Gyula. 
7. Egyházkerületi levéltáros: Kardos Gyula. 
II. Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei tisztviselők: 
1. A nógrádi egyházmegyéből: Kiss István esperes, Okolicsányi 

Gyula felügyelő. 
2. A fejérkomáromi egyházmegyéből: Balogh István esperes, lándori 

dr. Kéler Bertalan másodfelügyelő. 
3. A mosoni egyházmegyéből: Zimmermann János esperes. 
III. Választás utján: 
1. A nógrádi egyházmegyéből megbízólevéllel: Rákóczy István, 

dr. Csengey Gyula, Meskó Károly; jkvi kivonattal: dr. Sztra-
nyavszky Sándor, dr. Kossaczky Arrtold, Simon József, Heincz Iván, 
Sztranyavszky Géza, Draskóczy Béla, Melna Géza, Zeman Mihály, Huszágh 
Gyula, Zatkalik Károly, Jeszenszky Károly, Dedinszky Aladár, Horeczky 
Aladár, Králik Ervin, Csővári Géza, Mihalovics Samu, Harmos Pál, 
Szutorisz Géza, Orosházy János, Nemes Győző, Veres Imre. 

l* 
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1. 2. A fejérkomáromi egyházmegyéből megbízólevéllel: Piri Károly, 
Podhradszky János; jkvi kivonattal: — 

3. A mosoni egyházmegyéből megbízólevéllel: Szűcs Sándor; jkvi 
kivonattal: — 

IV. A tanitók képviseletében; — 
V. Számos vendég. 

A gyűlés. 
1. (K.) A közgyűlés tagjai augusztus hó 24-én reggel Vs9 órakor 

az Isten házában gyülekezvén, meghallgatták Balogh István egyház-
kerületi főjegyző gondolatokban gazdag ünnepi szentbeszédét, majd 
résztvettek az egyházkerület boldog emlékű főpásztorának, néhai 
D. Baltik Frigyes püspöknek, a balassagyarmati evang. temetőben emelt 
síremlékének felavatási ünnepélyén. A felavatási ünnep befejeztével a 
közgyűlési tagok a városháza termében gyülekezvén össze, a püspök-
helyettes buzgó imája után lándori dr. Kéler Zoltán felügyelő a követ-
kező beszéddel nyitja meg a közgyűlést: 

Méltóságos és Főtisztelendő kerületi Közgyűlés ! 
A halottak országából, a temetőből jövünk, hogy az Élet paran-

csolta kötelességeinket elvégezzük ! Lelkünk még ott időzik gondolatban, 
csöndesen porladó püspökünk néma sirhant alá zárt, de mégis élő, 
szeretett alakjánál, s amikor mi az utolsót, amit még lehetett, megadtuk 
értékes egyénisége emlékének, — újra átérezzük, hogy az Élet parancsolta 
nagy kötelességeinket, éppen e helyen, csak ugy teljesíthetjük jól és 
hiven, ha az ő feledhetetlen mély evangéliomu szellemében cselekszünk. 

Mert cselekednünk kell, mélyen tisztelt közgyűlés, bár gúzsba 
vagyunk kötve, — kezeink leláncolva ugyan, állami, nemzeti, társadalmi 
és egyházi életünk a siralomházához hasonló, — de csak hasonló — mert 
igazán azzá csak akkor lesz, ha mi elmulasztunk cselekedni, ha nem 
tesszük meg azt, amit egyrészt a változott viszonyokba való kényszerű 
beléilleszkedés, másrészt az élniakarás, — s végül a föltétlenül 
kiküzdendő szebb jövő reménye parancsol reánk. 

A halottak országából jőve, első kötelességünk a mi élőhalott 
magyar testvéreinkről megemlékezni. 

Bus magyarok, ahol találkoznak, ahol csak egy órára is össze-
jönnek, lehetetlen, hogy ismét és ismét át ne érezzék jött-ment népek 
szomorú rabságában élő magyar testvéreink nehéz, fájó sorsát, tengernyi 
szenvedését, elsirt könnyeik panaszát és mindeddig be nem vált remény-
ségeik keserű fájdalmát. 

A megszállott területen élő testvéreink már teljes három éven át 
szenvednek, — ökölbe szorult kézzel, az édes anyanyelv használatát 
eltiltó rendeletek megnémította ajakkal, feldúlt lelkülettel, — de azért 
törhetetlen reménységgel várják a felszabadulás óráját, hogy újból 
egyesülve, ismét magyar legyen az, ami ezer éven át magyar volt, 
s ami a jövőben sem lehet más, mint magyar. 
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Három keserves esztendő, a megsanyargatott lelkeknek örökké- 1 
valóság! Nem hihetem, hogy a mi végzetünk azt hozza magával, hogy 
szenvedéseink ideje, olyan fövényórával méressék, amiben minden 
lecsurgó fövényszem egy évet, s az egész nap azután sok-sok száz 
esztendőt jelent. 

Igazságos ügyünkbe vetett törhetetlen hitem, ezen lehetőségnek 
még a gondolata ellen is tiltakozik, mert Isten látja lelkünket, hogy 
küzdeni és dolgozni kívánunk testvéreinkért és saját boldogulásunkért! 

S ha még most sincs módunkban más, minthogy az 1921. évi 
közgyűlési határozatunknak eleget tegyünk, hogy ismét és ismét meg-
ismételjük, hogy : 

„egyházkerületünk szétdarabolása, iskoláinknak idegen államba való 
beolvasztása ellen, mivelhogy ez nem a jog, hanem erőszak alapján 
történt olyan nép részéről, melynek az ősi magyar földhöz semmi jussa 
nincsen, — a leghatározottabban tiltakozunk, azt jogosnak el nem 
ismerjük, s magyar hazánk területi épségéért, iskoláink visszaszerzéséért 
minden erőnkkel küzdeni fogunk", — amikor ezt most is hangoztatjuk, 
annak a reménynek adunk kifejezést, hogy az Isten, akinek szent Fiáról 
szóló evangéliumát éppen mi őrizzük a legtisztábban, a leghívebben, 
a mi jó Istenünk leveszi egyszer a szenvedések keresztjét hazánkról és 
meg fogja — hisszük — meg fogja még ostorát mutatni azoknak is, 
akiket most ostorul mireánk engedett. 

Ez a hit, ez a reménység ad minékünk erőt, hogy a jelen kényszer-
helyzetben se veszítsük el fejünket, hanem munkálkodjunk, mig nappal 
vagyon, mert siet, rohan felénk az éjszaka, hogy a halál homályát 
árassza szét hazánk és egyházunk felett. 

Hogy ez a törekvésünk valóra váljék, kétszeres erővel kell 
dolgoznunk. 

Aki becsülettel dolgozik a mai kis haza föívirágzásán, aki lelkét 
megóvta a lemondástól, s megedzette a harcra, az kész katonája a fel-
szabadítás eszméjének ! 

E tekintetben nekem, mint az egyházkerület felügyelőjének csak 
egy szavam lehet, hogy minden magyar — 5 mi evangélikusok mindég 
azok voltunk — törhetetlen erővel munkálkodjon, hogy csonka hazánkat 
erőssé tudjuk tenni, mert akkor a nagy pillanatban erősek leszünk arra 
is, hogy visszaszerezzük elrablott részeinket. 

De különösen munkálkodjunk a sötét éjszaka homályának elosz-
latásán, mely itt borong még mindig közállapotaink felett. Mert sajnos, 
szinte napról-napra fellángol egy-egy parázs, amely a hamu alatt még 
mindig nem aludt el, hanem talpunk alatt lappangva keresi az alkalmat, 
hogy a köznyugalmat balfelé felborítsa. 

Ennek meggátlására és régi határaink visszaszerzésére szolgáló 
nemzeti életünk lendületének biztosítására, egyik leghatalmasabb tényező 
evangélikus egyházunk, s abban a mi egyházkerületünk is. 
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1. Mélyen tisztelt Közgyűlés ! 
Ha evangélikus öntudatomtól nem befolyásolva, figyelem egy-

házunk állapotát, lehetetlen, hogy fel ne tűnjék előttem az, hogy mi 
evangélikusok sokat teszünk bár, de mégsem teszünk meg mindent, 
ami egyrészt erőnktől telik, de másrészt, amit négyszáz éves multunk 
után a köz méltán elvárhat tőlünk. 

Egy Budapesten működő külföldi misszionárius kifejezést adott 
egy alkalommal — hallomásom szerint — annak, hogy a magyar tör-
ténelmi egyházak bizonyos tekintetben elvesztették hitelüket. 

Mélyen tisztelt közgyűlés, nem szándékom most vitába szállani 
vele, de nekem is észre kell vennem, hogy a mai nemzedék igen nagy 
rétegeinek a lelke fogékonyabbá vált az isteni dolgok iránt, de azok-
nak nagy része lelki szükségleteinek kielégítését nem saját egyházának 
kebelében, hanem a külföldről óriási pénzadományokkal támogatott 
„szekták" körében keresi. Mig egyfelől „a keresztyéninek nevezett 
kurzus sem tudott megszabadítani a reverzálisok átkától, addig másfelől 
ezeknek a szektáknak előtérbe nyomulása szorítja két tüz közé ország-
szerte evangélikus egyházunkat. S bár talán a mi egyházkerületünket 
még némileg megkímélte eddigi rohamuk, — nekem, közegyházunk 
esküt tett felelős egyik vezetőjének, kötelességem rámutatni, hogy egyéb-
ként milyen állapotok uralkodnak egyházunkban. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Nem szólva az egyházi legfelsőbb helyről jövő vezérhang hiányá-

ról, nem szólva a személyi és parciális érdekek diktálta ellentétekről, 
amelyek a legnagyobb kérdések megoldását is hátráltatják, nem szólva 
arról a sok viszályról, mely egyházi tisztviselőink között a káplán-
kérdésektől felfelé igen nagy számban fordulnak elő, nem szólva a leg-
szebb hivatás, az evangélium szolgálata hivatásérzetének itt-ott észlel-
hető szunnyadásáról, csak azokra a mozzanatokra szeretnék ezalkalom-
mal röviden reámutatni, amelyek egyházunk nehéz munkájának ered-
ményességét nagyon megnehezítik. 

Itt van elsősorban a mi egyházkerületünk, 8 / i o - e d részétől meg-
fosztva s ezenfelül még most is csak a csendes sírjában porladó 
Baltik Frigyes szellemének vezetése alatt, de még mindig törvényesen 
megválasztott és beiktatott püspök nélkül. 

Én e kérdés megoldását elódázhatatlannak tartom, amelyet, ha 
elszakadt részeink felszabadulásáig terjedő érvénnyel is, de megoldan-
dónak kell tartanom. 

Ez a kérdés a jogügyi bizottságban is tárgyaltatván, a mélyen 
tisztelt közgyűlésnek alkalma lesz efelett dönteni. 

De vannak ennél nagyobb kérdések is, melyek mind függőben 
vannak. 

Ilyenek az egyházi közigazgatás nehézkességének és bonyodal-
masságának problémája, az erélyes központi vezetés és irányítás hiánya, 
egyházalkotmányunk rendelkezéseinek korszerű kiegészítése, iskola-
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rendszerünk, törvénykezési eljárásainknak a modern viszonyokhoz való 1. 
alkalmazása, s ezekhez csatlakozó számos oly probléma, amelyeknek 
mielőbbi megoldása áldás volna, további halogatása pedig, ki tudná 
átlátni, mennyi kárt okoz. 

Mindezeknek a megoldására én nem tudok más módot, minthogy 
ennek a csonka hazának evangélikusai zsinatra gyűljenek össze és min-
denre kiterjedő részletességgel nézzenek szemébe a jelen idő minden 
nagy feladatának vagy problémájának és mindenkire kötelező erejű 
törvényt adjanak oly kérdésekben is, amik eddig nincsenek §§-okba 
foglalva. 

És ez annál könnyebben meg is történhet, mert hisz az 1913-ban 
összeült, de a világháború folytán, az idő lejártával feloszlott zsinatnak 
értékes előmunkálatai szintén kéznél vannak és könnyen értékesíthetők. 

Amikor én a zsinatot szorgalmazom, ne mondja nékem senki azt, 
hogy a magyarhoni egyetemes egyházunk integritásáról mondok le. 

Evangélikus magyar erről soha le nem mondhat. 
Arról van csak szó, hogy tegyünk/cselekedjünk, láncra vert kéz-

zel is. Már pedig zsinati meglévő törvényt csak zsinattal lehet törvény-
jelleggel kiegészíteni, módosítani, vagy átalakítani, különben törvényte-
len mindaz, amit cselekszünk. 

Egyházalkotmányunkat korszerűvé kell tennünk, már csak azért is, 
hogy ha majd az elszakitottakkal újra egy testvér leszünk, lássák akkor 
ők is, s győződjenek meg arról, hogy mi nemcsak vártunk, nemcsak 
reménykedtünk, de cselekedtünk is az idő alatt, mig nélkülük kellett az 
uj problémákkal foglalkoznunk. 

Jól tudom én azt, hogy a zsinattartás pénzbe kerül. De a pénzt 
elő kell és elő lehet teremteni, amikor hatalmas kulturértékeket kép-
viselő evangélikus egyházunk létérdekéről van szó. 

Amikor ismételten hangoztatom, hogy közegyházunk és benne 
egyházkerületünk sorsának jobbrafordulását a zsinat összehívásától 
várom, egyben azt is hiszem, hogy ez meg fog mozgatni minden evan-
gélikus erőt és ez erők megmozdulása magával hozza az evangélikus 
öntudat erősbödését, amely az egyházi intézményeink, sajtónk stb. 
iránti érdeklődést is fokozni fogja, s hiszem, hogy a mai szomorú 
viszonyok között is újra oly lendületbe hozható egyházunk élete, amely 
nemcsak az egyes részeken, de az egyházegyetemben is fogja éreztetni 
hatását. 

Ezeknek folyományában tisztelettel javaslom, hogy az egyetemes 
közgyűléshez kerületünk részéről felterjesztés intéztessék az irányban, 
hogy a zsinat mihamarábbi összehívása iránt a szükséges lépések meg-
tétessenek. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Mult évi közgyűlésünkön megemlékeztem arról, hogy régi vágyunk, 

mely szerint az Erzsébet pozsonyi egyetem kebelében theológiai fakul-
tást kapunk, a közeljövőben ténnyé válik, 
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1. Ezzel a kérdéssel az egyetemes közgyűlés is foglalkozván, tekintettel 
arra, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter kilátásba helyezte egyrészt, 
hogy az evangélikus teologiai fakultás a pozsonyi m. kir. Erzsébet-
tudományegyetembe szervesen bekapcsoltatik, másrészt pedig, hogy 
az uj fakultás működését az 1922—23. tanév elején megkezdheti, az 
egyetemes közgyűlés felkérte és megbízta az elnökséget és az eljárt 
öttagú bizottságot, hogy a szükséges szerződéses megállapodásokat ugy 
a kormánnyal, mint az egyetem tanácsával az egyetemes egyház nevé-
ben végérvényesen megkösse. 

Ezen szerződés tényleg meg is lett kötve. Sajnos azonban, az a 
mai napig a magas kormány által jóváhagyva nem lett, a tanárok kine-
vezése meg nem történt, s igy a fakultás működését ez év szeptembe-
rében meg sem kezdheti. 

Sőt mi több, illetéktelen közbenjárások révén, legújabban az a terv 
és gondolat merült fel, hogy az evangélikus fakultás nem az Erzsébet-
tudományegyetem kijelölt székhelyén, Pécsett, de attól teljesen külön 
helyen, vagyis Sopronban állíttatnék fel, s igy teljesen illuzóriussá tétet-
nék az, hogy ezen fakultás az Erzsébet-tudományegyetembe szervesen 
bekapcsoltnak tekintessék. 

Egy „universitás" összes fakultásai csak egy helyen működhetnek, 
mert külömben nem universitás! 

Ezen még most is vajúdó kérdés a folyó évi október havában meg-
tartandó egyetemes közgyűlésen újból tárgyalás alá kerül, mert elvitáz-
hatatlan az, hogy az illetékes tényezők által jogérvényesen megkötött 
szerződés, a mi egyházunk újbóli meghallgatása nélkül egyoldalulag, 
még a magas kormány által sem változtatható meg. 

Fel kell tehát készülnünk már most, hogy kerületünk az egyetemes 
közgyűlésen állást foglaljon abban az irányban, hogy mi az evangélikus 
fakultás ügyét csak akkor és akkép tekinthetjük a jogegyenlőség és 
méltányosság értelmében elintézettnek, ha a fakultás az Erzsébet-tudo-
mányegyetembe szervesen való bekapcsolása mellett, vagyis az egyetem 
tényleges székhelyén állíttatik fel. 

Éz a kérdés is a kerületi jogügyi bizottság által letárgyaltatván, a 
mélyen tisztelt Közgyűlésnek módja lesz a tárgysorozat rendjén e tekin-
tetben állást foglalni és határozatot hozni. 

Már itt döntésre keli juttatnunk állásfoglalásunkat, mert nem lehet 
közömbös sem egyházkerületünkre, sem pedig egyetemes egyházunkra 
az, hogy a fakultás kérdése mily megoldást nyerend, mert hisz ez a 
lelkészképzéssel függ össze, már pediglen a lelkészi pályára készülő 
ifjakat nem lehet és nem szabad sújtani azzal, hogy tudományos kép-
zettségük fejlesztése a többi fakultásokon előadott rokontárgyu tudomány-
szakok nem hallgatása miatt hiányt szenvedjen azon a réven, hogy az 
ő speciális fakultásuk az egyetem tényleges székhelyétől elszakított 
helyen van. 
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Egyházunknak tudományosan képzett és nagy látkörü lelkészekre 1. 
van szüksége. 

De gondoskodnunk kell arról is, hogy lelkészeink megelégedettek 
legyenek és megélhetési gondokkal ne kelljen küzdeniök. 

E végből az 1848. évi XX. t. c. végrehajtását újból kell szorgal-
maznunk annál is inkább, mert az egyetemes közgyűlés mult évi fel-
terjesztése dacára, a magas kormány mindezideig e tárgyban egyetemes 
egyházunkkal érintkezésbe nem lépett. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Kiváló örömünkre szolgál, hogy ez évi közgyűlésünket s immár 

harmadik vándorgyűlésünket a nemes balassagyarmati evangélikus egy-
ház kebelében tarthatjuk meg. 

Hálásak vagyunk a szives meghívásért és a kitüntetően meleg 
vendégszeretető fogadtatásért. 

Mi mindannyian, de én különösen tudatában voltam annak, hogy 
hol gyülekezünk össze kerületünk ügyeinek kötelességszerű és gon-
dos elintézésére. 

Mély meghatottsággal gondolok arra vissza, hogy 22 évvel ezelőtt, 
mikor Luther-Társaságunk vándor- közgyűlése alkalmával első alkalom-
mal fordultam itt e helyen meg, a Társaság nagyérdemű elnöke, a 
vendéglátó egyházat ekkép aposztrofálta: 

„Balasagyarmaton nem kemény kőre, hanem érző, meleg rokon-
szivekre találtunk, melyek megértik azt, ami a tiszta sziv forrásából fakad.11 

Ugyanezen érzelmek hatják át most is lelkemet, mert itt semmi 
sem változott, csupán annak személyét nélkülözzük fájdalmasan, kinek 
ma az utolsó üdvözletet adtuk meg, de akinek szelleme ma is itt ragyog 
az egyházközség kebelében, s igy én joggal megismételhetem azt a 22 
évvel ezelőtt szintén elhangzott kijelentést: 

„Nem akarok apró méccsel világítani ott, ahol a nap ragyog." 
Különösen köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a mai 

kegyeletes ünnepélyünkön s kapcsolatos közgyűlésünkön megjelenni 
kegyeskedtek. 

Üdvözlöm: Dr. Raffay Sándor püspök urat, az egyetem és bánya-
kerület képviselőjét. 

Üdvözlöm: Nt. Broschkó Gusztáv Adolf lelkész urat, az egyetemes 
gyámintézet képviselőjét. 

Üdvözlöm: Nógrád vármegye méltóságos főispánját és a megye 
kiküldötteit. 

Üdvözlöm: e nemes város közönségét és azok képviselőit, akik 
egyrészt áldozatkészségükkel, másrészt megjelenésükkel, a mi kegyeletes 
ünnepünk iránti meleg érdeklődésüknek adtak kifejezést. 

Üdvözlöm: Ngs. Dr. Scholtz Oszkár urat, az Evang. Szövetség 
igazgatóját és képviselőjét. 

Qdvözlöm: végzetül kerületünk szép számban egybesereglett kikül-
dötteit és a megjelent vendégeket. 
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á. S midőn a szeretet és békesség nevében azt kívánom, hogy Isten 
segedelme vezérelje munkásságunkat, a mai közgyűlésünket megnyitott-
nak nyilvánítom. 

A közgyűlés az elnöki megnyitó beszédet élénk helyes-
léssel fogadja, azt dr. Sztranyavszky Sándor indítványa értel-
mében, 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 igazoló okmányai 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 jegyzői karon kivül 

dr. Csengey Gyula, Kirchner Gyula, Meskó Károly, Podh-
radszky János közgyűlési tagokat kéri fel. 

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

Méltóságos kerületi Közgyűlés! 
1. Évi jelentésemet az imént lefolyt lélekemelő ünnepély hatása 

alatt a jóságos megsegítő isteni kegyelem iránt érzett mélységes hálám-
nak a kifejezésével kezdem meg ajkaimra véve a zsoltár iró szavait: 
„Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi jótéteményeiről.11 

Mert ő az, aki eszközli nálunk nemcsak a nagy dolgokban, hanem a 
kicsinyekben is a jónak nemcsak akarását, hanem azt is, hogy azt vég-
hez vihessük. Szép gondolata volt a ker. felügyelő ur Őméltóságának, 
hogy boldog emlékű dr. Baltik Frigyes főpásztorunk jeltelen sirjáta az 
egyházkerület állítson síremléket. A mai véghetetlenül nehéz viszonyok 
mellett sokak szemében merésznek látszó gondolat ime, Isten segedel-
mével valóra vált. Ott áll az egyszerű, de művészi kézből kikerült sír-
emlék a megdicsőült főpásztor sirján, hirdetve az ő nagy érdemeit s ott 
lehet az egyházkerület minden egyes tagjának lelkében az a megnyug-
tató s felemelő gondolat, hogy ez a szerencsétlen, megtépett, széjjel-
tagolt egyházkerület, de amelynek gyökerei a magyarhoni lutheranizmus 
régi dicsőséges korába nyúlnak vissza, ezúttal is megtette kötelességét. 

Indítványozom határozza el a mélyen tisztelt kerületi Közgyűlés, 
hogy elsősorban és mindenekfelett lándori dr.' Kéler Zoltán kerületi 
felügyelő ur őméltóságának, úgyis mint az eszme megpenditőjének s 
úgyis, mint annak kivitele körül a legtöbbet fáradozónak, valamint mind-
azoknak, akik ugy adományokkal, mint személyes közreműködésükkel a 
síremlék felállítása s annak ünnepélyes felavatása körül maguknak érde-
meket szereztek, jegyzőkönyvileg mond hálás köszönetet. 

Indítványozom továbbá, hogy a mai siremlék-felavató ünnepélyen 
elmondott beszédek, bevezetve a síremlék felálitására vonatkozó fonto-
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sabb adatok és mozzanatok rövid leírásával, az idei ker. közgyűlési 4. 
jegyzőkönyv függelékében kinyomatva nyilvánosságra hozassanak.. 

2. Áttérve most már az elmúlt közigazgatási év fontosabb esemé-
nyeire, szóvá teszem elsősorban is a theológiai fakultás kérdését, amely 
szoros összefüggésben állván a lelkészképzés egyetemes érdekével, 
közelről érinti az egyes egyházkerületeket, köztük a miénket is. A mult 
évi kerületi közgyűlés örömmel vette tudomásul a magas kormány azon 
elhatározását, hogy az evang. theol. fakultást a pozsonyi „Erzsébet-
egyetembe", amely egyelőre Pécsett nyer elhelyezést, szervesen be-
kapcsolja. így állott a dolog egészen addig, amig a soproniak fel-
terjesztést nem intéztek a kormányzó ur ő főméltóságához oly értelem-
ben, hogy a theol. fakultás Sopronban állittassék fel. A soproniak ez a 
lépése végzetesen befolyásolta a már-már tető alá jutott evang. theol. 
fakultás ügyét s annyit máris eredményezett, hogy ugy a minisztérium 
illetékes ügyosztályaiban, valamint az Erzsébet-egyetem karainál is 
megszűnt minden előmunkálat, amely a theol. fakultás felállítására irá-
nyulna. Maga a miniszter is arra az álláspontra helyezkedett, hogy az 
egyetemes gyűlés határozatáig nem intézkedik. Ezt látszik igazolni az a 
körülmény is, hogy a julius hó folyamán Pécsett megejtett helyszíni 
szemle alkalmával az evang. theol. fakultás elhelyezéséről egy szó sem 
esett. A mélyen tisztelt egyházkerületi közgyűlésnek a tárgysorozat 
folyamán módjában lesz álláspontját kifejezésre juttatni. Nézetem szerint 
nekünk az elvi alapról, a valamely egyetembe szervesen bekapcsolt 
theol. fakultás követelésének alapjáról, anélkül, hogy hűtlenekké ne vál-
junk elődeinknek hosszú évtizedeken át szívósan ápolt hagyományaihoz 
letérnünk nem szabad. Annál kevésbé, mert csak az ilyen fakultás biz-
tosithatja a mindenkori tudományos színvonalú lelkészképzést s csak az 
ilyen theol. fakultás felelhet meg az ország törvényeiben számunkra biz-
tosított egyenjogúság és viszonosság követelményének. 

3. Az az államsegély, amelyet egyházunk az 1848-iki XX. t.-c. 
részbeni végrehajtása cimén élvezett, a mai rendkívüli viszonyok között, 
a mérhetetlen drágaság s pénzünk folyton haladó elértéktelenedése mel-
lett elégtelennek bizonyulván azon célok istápolására, amelyekre az ada-
tott, a magas kormány 1922 julius 1-től kezdődőleg az államsegélyt az 
eddigi összeg tízszeresére, a közalapi segélyt pedig az eddigi összeg 
ötszörösére emelte fel. Lehetetlen hálával el nem ismernünk, hogy a 
magas kormányban, az állam súlyos bajai mellett is, megvan a készség 
és jóakarat a protestáns egyházakkal szemben vállalt kötelezettségeinek 
teljesítésére, mégsem hallgathatjuk el, hogy az eddig sokszorosan mel-
lőzött prot. egyházak a többi régóta bőségesen javadalmazott keresztyén 
felekezetekkel szemben csak ugy állhatnak meg s csak ugy teljesíthetik 
magasztos hivatásukat, ha az 1848. évi XX. t.-c.-re alapított összes igé-
nyeik minél elébb egyszersmindenkorra kielégíttetnének, még pedig nem 
pénzben, hanem földbirtokban. 

I A M. KIK. JÍÖZrstMTl Í  
* t *TT > 7. T1K AI rt IVAT A h i  

H O ^ T T Á fí A. 1 
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i . 4. Ellenben a lelkészek rendkívüli segélyezése, a kedvezményes 
ellátás, nemkülönben a vasúti féljegy kedvezményének megadása tekin-
tetében a kormány már kevésbé mutatkozott készségesnek, amennyiben 
az ezek tárgyában a kormányhoz intézett egyetemes gyűlési felterjesz-
tések, sőt a püspöki kar személyes közbenjárása sem vezetett ered-
ményre. Legújabban csak azok a lelkészek és tanítók részesülnek állam-
segélyben, akiknek az egyházi forrásból eredő összjövedelmük a 30,000 
koronát meg nem haladja. E miatt egyházkerületünkben mindössze 6 
rendes és 2 segédlelkész élvez államsegélyt. Tárgyalások vannak azon-
ban legújabban folyamatban a kultusz- és pénzügyminisztériumok között, 
hogy a segélyezés határa 30,000 korona helyett 60,000 koronában álla-
píttassák meg. 

5. Örömmel jelentem, hogy az elmúlt közigazgatási évben is része-
sültünk az u. n. amerikai segélyben. Egyházkerületünkre 1.342,000 K 
esett. A segély elosztásáról az elszámolás az 1921. évi egyházkerületi 
számadásban található fel, okmányokkal igazoltan. 

6. Itt a nem szorosan kerületi, de az egyházkerületet is érdeklő 
ügyekrőli jelentésem folyamán vetem fel a zsinattartás kérdését, ame-
lyet már az 1920. évi egyetemes közgyűlés is aktuálisnak tekintett, 
amikor a zsinatelőkészitő bizottságot kiküldötte. Annyi bizonyos, hogy 
zsinati elintézést igénylő ügy van elég, csak az a kérdés, hogy a mai 
rendkívüli viszonyok között, a mérhetetlen drágaság mellett egyáltalán 
lehetséges-e a zsinatot megtartani. Szerintem lehetséges, de nem a 
drága fővárosban, hanem valamelyik evangéliumi érzülettől, lutheránus 
öntudattól mélyen áthatott gazdag alföldi városban, ahol az egyház is, 
mint ilyen, a hivek is, büszkeségüket képezve az a körülmény, hogy a 
magyarhoni evang. egyház az ő egyházközségükben tartja meg zsina-
tát, minden módon azon igyekeznének, hogy ugy a zsinati ülések cél-
jaira az alkalmatos helyiségek rendelkezésre álljanak, valamint a zsinati 
képviselők megfelelő s mégis megfizethető módon való elhelyezése és 
étkezése is az ülések tartamára biztositható legyen. Én ezt a gondola-
tot nem tartom kivihetetlennek s mert abban a múlhatatlanul bekövet-
kező üdvös kölcsönhatásban, amely egy ilyen népes hivőgyülekezet és 
a zsinat tagjai között természetszerűleg kifejeződnék, eléggé fel sem 
becsülhető értékeket látok: ajánlom a felvetett eszmét a méltóságos 
egyházkerületi közgyűlés szives figyelmébe azzal, hogy egyben az itt 
felhozottak szem előtt tartásával intézzen tiszteletteljes felterjesztést az 
egyetemes gyűléshez, hogy a zsinatelőkészitő bizottságot munkára ser-
kenteni méltóztassék. 

S ezzel áttérek a saját dolgainkra, elsősorban is a személyi ügyekre. 
7. Jelentem a mélyen tisztelt egyházkerületi közgyűlésnek, hogy 

IV. Károly, aki egykoron Szent István koronáját viselte fején, f. é. 
április hó 1-én meghalt. Indítványozom, hogy az egyházkerület a szo-
morú véget ért egykori magyar király gyászos elhunyta alkalmával 
őszinte részvétének jegyzőkönyvében is adjon kifejezést. 
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8. Ugyancsak fájdalommal jelentem, hogy a tiszai egyházkerület 4. 
nagynevű felügyelője, dr. Meskó László, aki csak a mult év végén iktattatott 
hivatalába, f. é. julius hó végén váratlanul, mindnyájunk őszinte fájdal-
mára befejezte földi pályáját. Temetése nagy részvét mellett az általa » 
első izben egybehívott kerületi közgyűlést megelőző napon Nyíregyházán 
ment végbe. Dr. Meskó László páratlan egyházszereteténél, nagy tudo-
mányánál, előkelő közéleti áldásos tevékenységénél fogva nemcsak 
a tiszai egyházkerületnek, hanem mindnyájunknak a halottja. Miért is 
indítványozom, hogy elvesztése feletti fájdalmunknak jegyzőkönyvünkben 
is adjunk kifejezést s erről jegyzőkönyvi kivonat alakjában a testvér 
tiszai egyházkerületet értesítsük. 

9. Ugyancsak fájó szívvel jelentem, hogy a szelidlelkü s apostoli 
buzgóságu Raáb Károly hyug. körmöcbányai lelkész, előbb zólyomi, 
majd hosszú évtizedeken át barsi főesperes, a dunáninneni egyház-
kerület valóságos disze és ékessége, a legnehezebb és legkényesebb 
ügyek mesteri előadója, az elmúlt közigazgatási év folyamán szintén 
megtért Atyáihoz. Elhunytával egy hosszú, mindvégig gyönyörű, tiszta, 
harmonikus élet ért véget. A bennünket széttépő balsors nem engedte 
meg, hogy ravatalára borulva sirjuk el könnyeinket, miért is indít-
ványozom, hogy elvesztése feletti nagy fájdalmunkat érdemeinek mélta-
tása mellett jegyzőkönyvünkben örökítsük meg s erről legközelebbi 
hozzátartozóit jegyzőkönyvi kivonat alakjában értesítsük. 

Ugyancsak az elmúlt közigazgatási év folyamán hunyt el Krizsán 
Zsigmond volt trencséni főesperes is, kérem elhunyta feletti részvétünket 
jegyzőkönyvünkben is kifejezésre juttatni. 

10. Jelentem továbbá, hogy a fejérkomáromi egyházmegye az 
üresedésben lévő másodfelügyelői állást lándori dr. Kéler Bertalannal 
egyházkerületünk szeretett felügyelőjének szép reményekre jogosító fiával 
töltötte be. Tudtommal ő az első felügyelő aki nemcsak az egyetemes 
papság elvénél fogva pap, hanem a szó szoros értelmében véve, mert 
a lelkészi képesítéshez szükséges összes vizsgák sikeres letevése után 
ez év folyamán tényleg lelkésszé avattatott fel. Szeretettel üdvözlöm őt 
az uj munkakörben. Isten áldása kisérje működését, amit mi is érdek-
lődő figyelemmel fogunk kisérni. 

- 11. Az ujabban anyásitott magyaróvári egyház megválasztotta első 
lelkészét Szűcs fSándor személyében, aki hosszabb ideig működött 
dr. Baltik Frigyes, majd dr. Raffay Sándor püspök oldala mellett. 
Örömmel üdvözlöm őt az uj munkamezőn, amelyen reá szép és nemes 
hivatás vár. 

12. Itt jelentem még, hogy dr. Petrovics Rudolf, az egyházkerület 
ügyésze, nagy elfoglaltságára való hivatkozással lemondott állásáról. 
Kérem a mélyen tisztelt egyházkerületi közgyűlést, méltóztassék az 
ügyész ur lemondását, méltányolva felhozott indokait, elfogadni s neki 
eddigi odaadó működéséért jegyzőkönyvileg köszönetet mondani. 
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4. 13. Itt hozom még szíves tudomására a mélyen tisztelt egyház-
kerületi közgyűlésnek, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 
tudomásul vette: Gál János, Nagy László, Kaján József és Bertalan 
Ferenc tanítók fegyelmi ügyében hozott Ítéleteinket, az utóbb emiitett 
tanító kényszernyugdijaztatását rendelvén el. 

14. Jelentem továbbá, hogy az egyházkerületi felügyelő ur Őméltó-
sága f. évi augusztus hó 16-án kelt s hozzám intézett levelében arról 
értesít, hogy a mult évi kerületi közgyűlés alkalmával létesített alapít-
ványa növelésére egyidejűleg a kerületi pénztárba 5000, azaz Ötezer 
koronát befizetett. Ezzel Őméltóságának beiktatása emlékére a mult 
évben a kerület nyugdíjas lelkészeinek és lelkészözvegyeinek javára 
tett alapítványa 10,000 koronára emelkedett. Kérem a mélyen tisztelt 
egyházkerületi közgyűlést, méltóztassék ezt a bejelentésemet örömmel 
tudomásul venni s Őméltóságának nagylelkű adományáért hálás köszö-
netünknek jegyzőkönyvileg kifejezést adni. 

15. Ugyancsak itt van szerencsém jelenteni, hogy Kossaczky 
Mihály lucfalvai lelkész két zsák lisztet bocsátott a püspöki hivatal 
rendelkezésére, ami a Budapesten élő dunáninneni lelkészözvegyek 
között osztatott szét. A nemesszivü adakozó fogadja felajánlott ado-
mányáért hálás köszönetünket. 

16. Egyházkerületünk nyugatmagyarország elszakitásával ismét 
négy egyházat veszített el. Az elvett egyházak: Gálos, Miklóshalma, 
Zurány és Németjárfalu. Ez utóbbi egyháznak azonban egyik igen erős 
filiája, Oroszvár továbbra*is kerületünkben marad. A mindig hazafias 
érzésű mosoni esperesség még a mult év augusztus havában egyhan-
gúlag kimondta, hogy elcsatofós esetén is egyházilag az egyházkerület, 
illetve a magyarhoni egyetemes egyház kötelékében kiván továbbra is 
maradni, azonban az osztrák politikai hatóság az elszakított területen 
lévő főesperesnek, valamint a többi lelkésznek sem engedte meg, hogy 
a Hegyeshalmon tartott ezévi esperességi gyűlésen megjelenhessenek. 
Az esperesség az osztrák politikai hatóság részéről ejtett ezen sérelmet 
a kerületnek bejelentette s igy azzal a közgyűlés a tárgysorozat fonalán 
foglalkozni fög. 

17. Az evang. Szövetség megalakítására vonatkozó mult évi püs-
pöki felhívásra az esperesi hivataloktól oly értelmű jelentések érkeztek, 
hogy a népesebb s főleg városi gyülekezetekben a Szövetség mindenütt 
megalakult s folytatja az áldásos működést, amely a legtöbb helyen 
eddig is folyt, csak más elnevezés alatt (ifjúsági, női és belmisziói 
egyesületek) egyházunk híveinek kulturális, valláserkölcsi, gazdasági 
ismereteinek gyarapítása és a szociális jótékonyság terén. 

18. Mult évi október 30-án avattam fel a balassagyarmati egyház 
renovált templomát, november 6-án pedig Kirchner Rezső püspöki tit-

/ kár avatta fel a galgagutai egyház nagy költséggel helyreállított 
orgonáját. 
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19. A missziói pontokra vonatkozólag a mélyen t. egyházkerületi 4. 
közgyűlésnek külön jelentés állván rendelkezésére, itt csak annyit emlí-
tek meg, hogy a lapujtői anyásitás, illetve misszionárius lelkészi állás 
szervezése tekintetében kilátás van rá, hogy a legközelebbi jövőben egy 
igen jelentékeny lépést tehetünk előre. Jelenti ugyanis a salgótarjáni 
lelkész, hogy az ottani bányaigazgatóság jelentékeny építési anyagot 
hajlandó a már szinte tarthatatlanná vált levitái lak felépítésére fel-
ajánlani s mondja a salgótarjáni lelkész, ha a lapujtői misszióalapból 
ehhez a renováló munkához 50,000 koronát adunk, ugy ezen levitái lak 
egy szoba hozzáépítésével bármikor megfelelő lelkészlakká alakit-
ható lesz. 

20. Végre örömmel jelentem, hogy a beérkezett jelentések szerint 
az egyházkerület egyik esperességében sem merült fel olyan jelenség, 
amely akár a hitélet lazulására, akár az egyházszeretet gyengülésére 
engedne következtetni. Ellenkezőleg arról tesznek tanúbizonyságot, hogy 
híveink a mostani rendkívüli viszonyok között is, a mérhetetlen drága-
ság mellett is eléggé nem dicsérhető módon igyekeznek az Isten házát, 
az iskolát s egyéb egyházi épületeiket jókarban tartani, hiányzó harang-
jaikat erejük megfeszítésével ujakkal pótolni. Adja Isten, hogy ez az 
igyekezetük hü kifejezője legyen annak a szükséges érzületnek, amely-
nek a nagy apostol imigyen adott kifejezést: „Mert meg vagyok győ-
ződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, 
sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magas-
ság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el 
minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus ' 
Krisztusban". 

Évi jelentésem általános részének végéhez érve, magamat a mél-
tóságos kerületi közgyűlés jóindulatába ajánlom. 

21. Ezzel áttérek részletes évi jelentésemre: 

Változások a hivatalos személyzetben. 
* 

I. Változások az esperességekben: 
i 

Megválasztatott: lándori dr. Kéler Bertalan fejérkomáromi esperes-
ségi másodfelügyelőnek. 

II. Változások a lelkészi karban: 

Megválasztattak: Konráth Frigyes helyettes lelkész Levélen, Szűcs 
Sándor helyettes lelkész Magyaróváron. 

Segédlelkész lett: Limbacher Zoltán Salgótarjánban. 
Lemondott és távozott: Révész Alfréd salgótarjáni segédlelkész. 
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4. III. Változások a felügyelői karban: 

Meghaltak: gróf Dégenfeld Lajos sziráki, dr. Szigyártó Pál szé-
csényi, Bende Gyula nagykürtösi, Clark Simon kisterenyei felügyelők. 

Lemondtak: gróf Dégenfeld Miklós egyházasdengelegi, Pataky Pál 
bokodi, dr. Händel Béla gyúrói, dr. Kail Antal és Kalmár László 
székesfehérvári egyházfelügyelők. 

Megválasztattak: gróf Dégenfeld Miklós Szirákon, báró Radvánszky 
Albert Egyházdengelegen, ugyanott Prónay Géza másodfelügyelőnek, 
szandai Sréter Ferenc Legénden, Eisele Ottó Lapujtőn, Heincz Iván 
Ipolyvecén, Bartsch János Tordason, Köhler Jenő felügyelővé és 
dr. Petrik Zoltán másodfelügyelővé Székesfehérváron. 

IV. Változások a tanítói karban: 

Megválasztattak: Pintér Sándor Rétságon, Ponicsán Ádám Terény-
ben, Nagy Gyula Ipolyszögön, Kirchner Erzsébet Lucfalván, Király 
Gusztáv Rajkán. 

Meghalt: Pintér Sándor rétsági tanitó. 
22. Az egyházkerület népmozgalmi, belmissziói és anyagi viszo-

nyairól az alábbi jrimutatások nyújtanak tájékoztatást: 
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II. Istentiszteleti adatok az 1921. évről. 
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III. Belmissziói adatok az 1921. évről. 
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IV. Az egyházmegyék egyházainak 
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4. 

i 

anyagi viszonyai az 1921. évben. 
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V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1921. évben. 
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IV. Egyházmegyei papi segélyzőintézetek kimutatása az 1921. évről. 
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4. Segélyezések. 
Közalapi segélyek. 

A) Hitoktatók: 
1. Balassagyarmati hitoktatóknak . . 2.000 K. 
2. Székesfehérvári lelkésznek, mint hitoktatónak ... . . . 1.000 „ 
3. Magyaróvári lelkésznek, mint hitoktatónak 1.000 „ 
4. Csabdii lelkésznek, a bicskei hitoktatás cimén ... . . . 500 „ 
5. Pásztói hitoktatónak . . . . . . . . . 600 „ 
6. Kétbodonyi lelkésznek, a romhányi hitoktatás cimén 500 „ 
7. Surányi hitoktatónak 300 „ 
8. Szécsényi hitoktató tanítónak 300 „ 

B) Missziói hitoktatás és szórvány-gondozás. 
1. Szécsényi lelkésznek szórványai gondozására .. . . . . . . . 1.500 „ 
2. Salgótarjáni lelkésznek „ „ 1.500 „ 
3. Tatatóvárosi hitoktató tanítónak . . . . . . 1.000 „ 
4. Erdőtarcsai hitoktatás céljaira • 1.060 „ 
5. Sziráki lelkésznek szórványai gondozására 800 „ 
6. Szügyi lelkésznek „ „ 500 „ 
7. Tordasi lelkésznek „ „ 500 „ 

Összesen : 13.000 K. 

II. Nyugalmazott le lkészek é s l e lkészözvegyek rendkívüli á l l amsegé lye : 

Baltik Pál 1240 K, Zatkalik Károly 2200 K, Zatkalik Mihályné 1000 K, Krmann 
Lajosné 400 K, Scholtz Gyuláné 600 K, Lanstyák Lajosné 1060 K, Gaal Mihályné 
650 korona, Sztolár György né 1120 K. 

III. Gyermeknevelési segé lyek: 

Balogh István 400 K, Belák Géza 400 K, Horváth Sándor 800 K, Kótsch, 
Mihály 1200 K, Piri Károly 1200 K, Seybold Károly 700 K, Zimmermann János 2000 K 
Csővári Géza 700 K, özv. Krmann Lajosné 400 K, Meskó Károly 800 K, Mihalo-
vics Samu 1000 K, özv. Zatkalik Mihályné 400 K, Zeman Mihály 400 K, Kossaczky 
Mihály 900 K. 

IV. Adóalapi segé lyek 1922. évben. 
Fejérkomáromi esperesség. 

Kor. 
1. Bokod 771 
2. Csákvár 354 
3. Gyúró . . . . . . . . 953 
4. Nagyveleg 516 
5. Pusztavám 531 
6. Szák 448 

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

5011 
Nógrádi e speresség . 

1. (Balassagyarmat.) 
Erdőszelestény 302 

2. Bánk 1990 
Nógrád 565 

3. Bér 2014 
Bokor 700 

Cserhátszentiván 
Kutassó . . . . 

4. Egyházasdengeleg 
Heréd . . 

5. Felsőpétény 
6. Galgaguta . 
7. Kétbodony . 
8. Legénd . . 
9. Lucfalva 

10. Ösagárd 
11. Salgótarján 
12. Sámsonháza 

Szúpatak 
13. Szirák . 

Kisbágyon 
14. Szügy 

Csesztve 

Kor. 
143 
184 
267 
130 

1705 
1117 
1667 
1064 
1009 
1753 
282 

1217 
434 

1422 
313 
412 
297 
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Kor. 
Ipolyszög 198 
Mohora 269 
Patvarc 253 

15. Terény 1853 
16. Vanyarc 1237 
17. Nagybörzsöny 1082 

Kor. 
18. Ipolyvece 506 

Ipolyság . 359 
24.764 

Összesítés: 
Fejérkomáromi egyházmegye . 5011 
Nógrádi egyházmegye . . . . 24.764 

Összesen : K 29 775 

V. Amerikai segélyek. 

A) Személyek. 

I. Lelkészek : 
1. Gáncs Aladár . . 
2. Jeszenszky Károly 
3. Dedinszky Aladár 
4. Kirchner Rezső 
5. Zimmermann János 
6. Piri Károly . 
7. Csővári Géza 
8. Kardos Gyula 
9. Huszágh Gyula 

10. Belicza András 
11. Wenk Károly 
12. Kótsch Mihály 
13. Kövesi Béla 
14. Belák Géza 
15. Ottmár Béla 
16. Nagy Lajos 
17. Kossaczky Mihály 
18. Sztik Gusztáv . 
19. Horeczky Aladár 
20. Zatkalik Károly 
21. Zeman Mihály , 
22. Droppa Samu . 
23. Meskó Károly . 
24. Szlancsik Pál . 
25. Kiss István . . 
26. Balogh István . 
27. Szekej András . 
28. Mihalovics Samu 
29. Magyar Géza . 
30. Podhradszky Jáno 
31. Horváth Sándor 
32. Králik Ervin 
33. Seybold Károly 
34. Konráth Frigyes 

Összesen 

. 25.000 

. 25.000 

. 25.000 

. 30.000 
. 31.000 
. 31000 
. 28.000 
. 25.000 
. 19.000 
. 13.000 
. 13.000 
. 22.000 
. 16.000 
. 22.000 
. 13.000 
. .19.000 
. 19.000 
. 15.000 
. 13.000 
. 15.000 
. 17.000 
. 15.000 
. 17.000 
. 11.000 
. 13.000 
. 13.000 
. 11.000 
. 12 000 
. 11.000 
. 13.000 
. 11.000 
. 11.000 
. 14.000 
. 8 000 

K 596.000 

II. Segédlelkészek: 
1. Sztolár Miklós 6.000 
2. Révész Alfréd 6.000 
3. Lombos A. János , . . 6.000 

Összesen: K 18.000 

III. Árvák: 
1. 
2. 

Adamis Amália 
Blaskovics Etel 

3.000 
3.000 

Összesen: K 6.000 

IV. Nyugdíjas lelkészek: 

1. Zatkalik Károly . . . . 10.000 
2. Fényes Lajos . . . . . 10.000 
3. Plachy János . . . . . 10.000 
4. Ruttkay Sándor . . . . 10.000 
5. Baltik Pál . 10.000 

Összesen: K 50.000 

V. Lelkészözvegyek: 

1. Sárkány Dezsőné . . . . 5.000 
2. Hering Lajosné . . . . . 5 000 
3. Jankó Dánielné . . . . . 5.000 
4. Lanstyák Lajosné . . . . 5 000 
5. Binder Adolfné . . . . . 5 000 
6. Kolbenheyer Samuné . . . 5 0 0 0 
7. Pósch Frigyesné . . . 5.000 
8. Škrabák Gézáné . . . . 5.000 
9. Kercser Edéné . . . . . 5.000 

10. Zatkalik Mihályné . . . . 5.000 
11. Bodnár Samuné . . . . . 5000 
12. Ringbauer Gusztávné . . . 5.000 
13. Gaál Mihályné . . . . . 5.000 
14. Gindl Mártonné . . . . . 5.000 
15. Wladár Miksáné . . . 5.000 
16. Fadgyas Józsefné . . . . 5.000 
17. Petényi Györgyné . . . . 5.000 
18. Sztolár Györgyné . . . . 5.000 
19. Falaky Károlyné . . . 5.000 
20. Maróthy Emiiné . . . . . 5.000 
21. Drottner Samuné . . . . 5.000 

K 105.000 

VI. Nyug. tanárok, tanítók: 

1. Király Ernő . . . . . . 6.000 
Nagy Jenő 6.000 
Ebner Gyula 6.000 
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Kor. 
4. Halvax János 6.000 
5. Takács Lajos 7.000 
6. Kmetty Mihály 7.000 
7. Osztroska Lajos . • . . 5.000 
8. Kirchner Béla 6.000 
9. Honéczy Pál 5.000 

10. Szabó József 5.000 
11. Pontőr István 5.000 
12. Králik Pál 5.000 

K 69.000 

VII. Tanár-, tanitóözvegyek: 

1. Göhring Mihályné . . . . 3.000 
2. Amminger Jánosné . . . . 5000 
3. Bartos Jánosné 3.000 
4. Paulinyi Samuné . . . . 3.000 
5. Pittner Pálné . . . . . 3.000 
6. id. Krekács Jánosné . . . 4.000 
7. Adamovics Györgyné . . . 4.000 
8. Locsava Sándorné . . . . 5.000 
9. Burró Imréné 5.000 

10. Micsinay Jánosné . . . . 4.000 
11. Podhradszky Jánosné . . . 3.000 
12. Nagy Sándorné 3.000 
13. Hauptmann Jánosné . . . 3.000 
14. Mohar Endréné . . . . . 3.000 
15. Klein Mihályné . . . . . 4.000 

K 55.000 

VIII. Főiskolai hallgatók: 

1. Glatz József teológus . . . 1.500 
2. Vitzian Dezső „ . . 1.500 
3. Benkóczy Dániel „ . . 1.500 
4. Salfer Károly „ . . 1.000 
5. Szabó Aladár „ . . 1.000 
6. Jánossy Lajos „ . . 1.500 
7. Krichner Jenő medikus . . 1.500 
8. Szabó László bölcsész . . 500 
9. Adamovics S. medikus . . 1.500 

10. Zsámbor L bölcsész . . . 1.000 
11. Pazár L. keresk. akad. . . 500 
12; Szomora János medikus . . 1.500 
13. Adami Sándor közgazd. . . 1.500 
14. Hamvas Béla bölcsész . . 1.000 
15. Baki Vince paedag. h. . . 2.000 

K 19.000 

B) Egyházak és missziók: Kor, 

1. Lapujtő 45.000 
2. Magyaróvár 30.000 
3. Szécsény 30.000 
4. Tatatóváros 25.000 
5. Patvarc 25.000 
6. Legénd 15.000 
7. Bánk 15.000 
8. Szirák 15.000 
9. Tordas 10.000 

10. Csákvár 10.000 
11.'Bokod . . . . . . . . 10.000 
12. Balassagyarmat 10.000 
13. Salgótarján 10.000 
14. Sámsonháza 10.000 
15. Mohora 10.000 
16. Csabdi 5.000 
17. Galgaguta 5 000 
18. Egyházasdengeleg . . . 5.000 

K 285.000 

C) Külön segélyek: 

1. Püspökhelyettes uti átalánya 
1921. évre 5.000 

2. Pénztári tisztviselőknek . . 3.500 
3. Timáry Mihálynak . . . . 1.000 
4. Kirchner Rezső 6.000 
5. Zatkalik Károly 5.000 
6. Meskó Károly 6.000 
7. Piri Károly 5.000 
8. Fejérkomáromi esperesség-

nek törvényszéki előleg . 21.000 
K 52.500 

Összesítés: 

I. Lelkészek . , 
II. Segédlelkészek . 

III. Árvák . . . . 
IV Nyug. lelkészek 
V. Lelkészözvegyek 
VI. Nyug. tanárok, tanítók 

VII. Tanár- , tanitóözvegyek 
VIII. Főiskolai hallgatók . 

B) Egyházak, misziók . 
C) Külön segélyek . . 

Későbbi segélyekre . 
Összesen: K 

596.000 
. 18.000 
. 6 000 
. 50.000 
105.000 

. 69.000 

. 55.000 

. 19.000 
285.000 

. 52.500 

. 86.500 

1,342.000 

A figyelemmel meghallgatott évi jelentésért a kerületi 
közgyűlés püspökhelyettes urnák köszönetét fejezi ki s annak 
egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe való felvételét 
elrendeli. 
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5. (Ba.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 5—9. 
a közgyűlés a legfájóbb érzéssel emlékezik meg Nyugat-
magyarország elkapcsolása folytán tőlünk a mult évben elsza-
kított testvérekről, nemkülönben a már 3 évvel előbb a 
szolgaság igájába került testvérekről, de a fájdalmas érzés 
mellett egyúttal kifejezést ád annak a reménynek, hogy el 
fog jönni az az idő, amikor egyházkerületünk testéről erő-
szakosan letört részek velünk együtt zengik a boldog egye-
sülés felett érzett örömnek Istent dicsőítő himnuszdalát. 

6. (Ba.) Ugyanezen jelentéssel kapcsolatosan 
az egyházkerület őszinte mély hálával adózik lándori dr. Kéler 
Zoltán kerületi felügyelő ur Őméltóságának, mint a Baltik 
siremlékeszme megpenditőjének s a megvalósulásig legbuz-
góbb támogatójának. 

7. (Ba.) Ugyanezen jelentés kapcsán 
a közgyűlés elismerését és köszönetét nyilvánítja az ünnepi 
szónokoknak: Kirchner Rezső püspöki titkárnak, Balogh 
István alesperesnek, Kiss István h. püspöknek, lándori dr. 
Kéler Zoltán kerületi felügyelőnek, dr. Raffay Sándor bánya-
kerületi püspöknek, Broschkó Adolf egyet, gyámint. e. h. 
elnöknek, Draskóczy Lajos pozsonyi ev. teol. akadémiai 
igazgatónak, Hamvas József pozsonyi ev. líceumi tanárnak, 
Kardos Gyula balassagyarmati ev. lelkésznek, Okolicsányi 
Gyula egyházmegyei felügyelőnek, a balassagyarmati ev. 
egyházközségnek, ev. nőegyletnek, a városi polgári dalárdá-
nak, s mindazoknak, akik a síremlék felállítása és felavatása 
körül személyes közremunkálásukkal maguknak érdemet sze-
reztek, különösen pedig Keviczky Hugó szobrászművésznek 
s köszönetének jkönyvi kivonatban megküldését elrendeli. 

8. (Ba.) Ugyanezen jelentéssel kapcsolatosan 
a közgyűlés igaz kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében 
az oly szomorú véget ért IV. Károly királynak a nevét. 

9. (Ba.) Ugyanezen jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés fájó részvétének ád kifejezést dr. Meskó László 
tiszakerületi felügyelő elhunyta felett, aki az egyház és iskola 
szolgálatában több évtizeden át hordozta törhetetlen hűség-
gel a munka terhét s aki hitbuzgóságánál, széleskörű tudá-
sánál, gazdag tapasztalatainál fogva bizonyára nagyon áldá-
sos munkát végzett volna egyházkerületi vezéri állásában. 
A közgyűlés részvétének a tiszai ev. egyházkerületnél jegy-
zőkönyvi kivonatban kifejezésre juttatását elhatározza. 

f i m. XIh. K i 
t r * m Z T I K U rt ITA TA L I 
I h ő k ^ t t A b a 1 
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10—15. 10. (Ba.) Ugyanezen jelentés kapcsán 
a közgyűlés őszinte, mély részvéttel veszi tudomásul Raab 
Károlynak, a barsi ev. egyházmegye kiérdemült esperesének 
elhunytát s részvétének jegyzőkönyvi kivonatban hozzátarto-
zói előtt való nyilvánítását elrendeli. 

11. (Ba.) Ugyanezen jelentéssel kapcsolatosan 
fájdalommal értesül Krizsán Zsigmond trencséni főesperes 
haláláról s részvétét jegyzőkönyvében megörökíti. 

12. (Ba.) Ugyanezen jelentés kapcsán 
a közgyűlés örömmel üdvözli lándori dr. Kéler Bertalan 
kerületi tiszteletbeli világi jegyzőt a fejérkomáromi egyház-
megye másod-felügyelőjévé történt megválasztatása alkal-
mából s uj hivatása munkájához Isten legjobb áldásait kívánja. 

13. (Ba.) Ugyanezen jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés őszinte, meleg háláját nyilvánítja lándori dr. 
Kéler Zoltán kerületi felügyelő ur Őméltóságának, aki a 
kerületbeli nyugalmazott lelkészek s lelkészözvegyek segé-
lyezésére tett alapítványát ez évben 5000 (ötezer) koroná-
val növelte. 

14. (Ba.) Ugyanezen jelentés kapcsán 
a közgyűlés egyrészről a lemondott, másrészről a megszállott 
területen lévő tisztviselői helyébe s az egyes bizottságokban 
megüresedett tagsági helyekre a következőket választja be : 

Törvényszéki birákul megválasztattak : Seybold Károly 
helyébe Zimmermann János esperes (1926), Kalmár László 
helyébe Rákóczy István (1926). 

Kerületi levéltárosnak : Kardos Gyula lelkész. Zimmer-
mann János, Rákóczy István törvényszéki birák, Kardos Gyula 
levéltáros a közgyűlés szine előtt a hivatali esküt le is tették. 

A tanügyi bizottságba megválasztatott dr. Zelenka 
Frigyes. 

A pénzügyi bizottságba Meskó Károly. 
A számvevőszékhez Simon József.* 

15. (K.) A m. é. kerületi gyűlés jkvének 72. pontjával kapcsola-
tosan lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő a közgyűlés elé 
a következő javaslatot terjeszti be : 

„Tekintettel arra, hogy a dunáninneni ág. hitv. evang. 
egyházkerület akkor, amidőn a néhai dr. Baltik Frigyes 
elhalálozásával megüresedett püspöki állás teendőit immár 
három esztendő óta végezteti a. hivatalára nézve a legidősebb 
esperessel, voltaképen, — bár a beállott rendkívüli viszo-
nyok által eddig indokoltan — lesiklott az E. A. által elő-
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irott törvényes útról, mert az E. A. értelmében a hivatalára 15. 
nézve legidősebb esperes csak annyi ideig végezheti a püs-
pöki teendőket, amennyi időre szüksége van a kerületnek, 
hogy uj püspökét megválassza s beiktassa, 

tekintettel arra, hogy az emiitett rendkívüli viszonyok 
a szerencsétlen trianoni békekötés ratifikálásával bizonyos 
tekintetben nyugvópontra jutottak s jelenleg nincsen kilátás 
rá, hogy az erőszakkal elszakított részek rövid időn belül 
visszakerüljenek, 

tekintettel arra, hogy kevés a kilátás, hogy a közel-
jövőben zsinat tartassák, ha pedig minden várakozás elle-
nére mégis tartatnék zsinat, pl. kifejezetten az egyházkerü-
letek arányosítása végett, arra nekünk, mint a nagymultu dunán-
inneni egyházkerületek örököseinek, hiányos fegyverzettel ésvér-
tezettel elmennünk nem szabad — pedig ugy mennénk, ha sza-
bályszerűen megválasztott s beiktatott püspök nélkül men-
nénk — anélkül, hogy joggal ne illessen a vád, méltatlan örökösei 
voltunk a dunáninneni egyházkerületnek, mert szándékosan és 
hathatósan magunk járultunk hozzá, hogy a zsinat — esetleg 
az egész dunáninneni egyházkerületet megszünteti és 
eltörli, 

tekintettel arra, hogy a megcsonkított dunáninneni egy-
házkerület ezidőszerint^l esperességhez tartozó, mindössze 
38 vagy Nyugatmagyarország tényleges elszakitásával mind-
össze csak 34 egyházközséget számlál, ez a körülmény 
semmiesetre sem lehet elégséges ok arra, hogy az egyház-
kerület magának püspököt ne válasszon, annál kevésbbé, mert 
hiszen a zsolnai zsinat 10 esperességből 3 egyházkerületet, 
a szepesváraljai zsinat pedig az öt szab. kir. városból, tehát 
mindössze 5 egyházközségből is szervezett egyházkerületet s 
állított élére püspököt, illetve superintendenst, mely intézkedé-
sek az intenzív főpásztori munkát kétségkívül megkönnyí-
tették, 

továbbá tekintettel arra, hogy ezidőszerint a püspöki 
széket u. n. püspökhelyettes tölti be, ami merőben ellen-
kezik az E. A.-al, szükséges, hogy a kerület éljen jogával s 
válasszon szabályszerűen püspököt, annyival is inkább, mert 
a püspöki állás püspökhelyettessel való betöltése sok hát-
ránnyal is jár magára az egyházkerületre nézve. A dolog 
természeténél fogva ugyanis a püspökhelyettesnek sem felfelé, 
sem lefelé nem lehet meg az a súlya és tekintélye, mint a 
választott püspöknek, már csak azért sem, mert nélkülözni 
kénytelen a választás tényében megnyilvánuló bizalmat, ami 
hatalmas erőforrás, nélkülözni kénytelen a felavatási aktus-
ban rejlő misztikus erőket s a szent esküben rejlő hatal-
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mas inpulzusokat, amiből közvetve a kerületre csak hátrányok 
- 1 6 . származhatnak, 

végre tekintettel arra, hogyha akár a határkiigazitó 
bizottság működése folytán, akár bármi más oknál és körül-
ményeknél fogva az eddig elszakított részekből valami — 
esetleg legalább 10 (tiz) egyházközség — visszakerülne, 
vagy esetleg a zsinat eszközölne területi változtatásokat: a 
megválasztott püspök magatartására és teendőjére nézve 
néhai Zelenka Pál tiszakerületi püspök eljárásában megvan 
a követendő precedens, aki mikor a zsinati törvényhozás 
az árvái és liptói esperességeket a tiszakerülethez csatolta, 
állásáról lemondott s uj választásnak vetette magát alá, mind-
ezek alapján indítványozom : 

Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy a néhai 
dr. Baltik Frigyes püspök elhalálozásával megüresedett püs-
pöki állást az E. A. értelmében betölti s felhívja a püspök-
választásra jogosult egyházközségeket és tanintézeteket, hogy 
szavazataikat f. évi október hó l- ig adják be." 

A közgyűlés a javaslatot a maga egészében egyhangúlag elfogadja, 
az üresedésben lévő püspöki állás betöltését elrendeli s felhívja a 
püspökválasztásra jogosult egyházközségeket és tanintézeteket, hogy 
szavazataikat az egyházkerületi felügyelő ur cimére folyó évi október 
hó l- ig küldjék be." • 

A szavazatbontó bizottságba a közgyűlés kiküldi: lándori dr. Kéler 
Zoltán egyházkerületi felügyelőt, Mihalovics Samu, Kirchner Gyula, 
dr. Csengey Gyula, dr. Rásó Lajos, Podhradszky János, Piri Károly és 
Kirchner Rezső közgyűlési tagokat. 

A közgyűlés egyben felhatalmazza az egyházkerületi felügyelő 
urat, hogy amennyiben a választás eredményes lenne, annak jog-
erőre emelkedése (15 nap multával) után a megválasztott püspök 
beiktatása iránt a szükséges lépéseket tegye meg és a rendkívüli köz-
gyűlést Budapestre összehívhassa. 

16. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumnak a lelkészek, segédlelkészek és lelkészözvegyek állam-
segélyeire vonatkozó rendeletei, számszerint 65, melyeknek kelte és 
száma a következő: 
1921 aug. 27. 145292. sz. Piri Károly szendi lelkész drágasági segélye. 
1921 „ 29. 108920. „ Nagy Lajos gyúrói „ 
1921 „ 29. 136030. „ Wenk Károly hegyeshalmi lelkész drágasági segélyben 

nem részesíthető. 
1921 szep. 12. 112166. „ Petényi Györgyné lelkészözvegy államsegélye. 
1921 „ 14. 147926. „ Bienik János legéndi lelkész államsegélyének beszün-

tetése. 
1921 nov. 4. 143430. „ Jeszenszky Károly és Révész Altréd lelkészek drága-

sági segélye. 
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tt 7. 151189. sz. . Baltik Pál és Plachý János nyug. lelkészek rendkívüli 
segélye. 

rt 8. 176506. u Dedinszky Aladár, Kardos Gyula, Zatkalik K., Csőváry 
Géza, Horeczky Aladár, Zeman M., Szlancsik Pál 
és Kirchner R. lelkészek felemelt családi pótléka. 

rt 8. 176507. rt Wenk Károly, Hildebrand Keresztély, Zimmermann János 
lelkészek felemelt családi pótléka. 

ir- 8. 176508. n Kövesi Béla, Horváth Sándor, Kótsch Mihály lelkészek 
felemelt családi pótléka. 

rt 8. 176509. ŕt Balogh István, Magyar Géza, Piri Károly lelkészek fel-
emelt családi pótléka. 

rt 8. 176510. n Seybold Károly lelkészek felemelt családi pótléka. 
tt 8. 176511. n Jeszenszky Károly, Kiss István lelkészek családi 

pótléka. 
ti 8. 176512. n Kossaczky Mihály, Huszágh Gyula lelkészek családi 

pótléka. 
rt 8. 176513. 9 Gáncs Aladár lelkész felemelt családi pótléka 
tt 8. 176514. 9 Mihalovics Samu, Szekej András, Meskó Károly, Králik 

Ervin lelkészek felemelt családi pótléka. 
rt 8 176515. rt Droppa Samu lelkész felemelt családi pótléka. 
tt 8. 176516. rt Sztik Gusztáv, Szimonidesz Lajos lelkészek felemelt 

családi pótléka. 
rt 8. 176517. rt Belák Géza, Nagy Lajos, Podhradszky János lelkészek 

felemelt családi pótléka. 
-rt 16. 177042. n Sztik Gusztáv lelkész Il-ik korpótléka. 
n 29. 177043. tt Gáncs Aladár lelkész I. korpótléka. 
n 29. 177046. rt ifj. Szlancsik Pál segédlelkész államsegélye. 
rt 16. 177047. tt Ottmár Béla segédlelkész drágasági segélyének beszün-

tetése. 
dec. 22. 193866. tt Belicza András lelkész családi pótléka. 
jan. 23. 1524. n Kótsch Mihály lelkész családi pótlékának beszüntetése. 
» 14. 1526. tt Kövesi Béla lelkész családi pótléka. 

febr. 8. 11418. tt Dörnhőfer Gusztáv lelkész családi pótlékban nem 
részesíthető. 

» 14. 186833. » Konráth Frigyes lelkész drágasági segélye. 
n 15. 11419. rt Nagy Lajos gyúrói lelkész családi pótlékának beszün-

tetése. 
n 27. 19702. rt Zatkalik Károly lelkész családi pótléka. 

márc. 9. 19482. n Kótsch Mihály lelkész drágasági segélyének beszün-
tetése. 

» 9. 19483. rt Piri Károly lelkész drágasági segélyének beszüntetése 
márc. 9. 19486. rt Nagy Lajos lelkész drágasági segélyének beszüntetése 

rt 9. 19487. rt Zimmermann János lelkész drágasági segélyének beszün-
tetése. 

márc 14. 19478. tt Sztolár Miklós segédlelkész rendkívüli segélye. 
n 24. 19477. rt Dedinszky Aladár, Kirchner Rezső lelkészek rendkívüli 

segélye. 
márc. 27. 32671. n Balassagyarmati lelkészi állás jövedelmének meg-

állapítása. 
márc. 29. 34220. n Szűcs Sándor lelkész kongruája folyósittatik. 

n 29 34221. rt Ottmár Béla lelkész „ „ 
rt 26. 47413. tt Kardos Gyula lelkész drágasági és rendkívüli segélye. 

máj. 1. 50911. tt Jeszenszky Károly és Révész Alfréd rendkívül segélye. 
n 3. 40652, » ' Konráth Frigyes lelkész államsegélyei. 
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17 . 1922 máj. 4. 84941. sz. Kövessi Béla lelkész államsegélyei. 
1922 » 8. 19484. n Gáncs Aladár lelkész rendkívüli segélye. 
1922 jun. 8. 65914. » Huszágh Gyula lelkész államsegélyei. 
1922 » 13. 65915. » Zatkalik Károly lelkész Il-ik korpótléka. 
1922 » 13. 65916. n Horeczky Aladár lelkész H-ik korpótléka'. 
1922 n 13. 65917. v Nagy Lajos lelkész 11-ik korpótléka. 
1922 jul. 5. 75244. n Révész Alfréd segédlelkész államsegélyeinek beszün-

tetése. 
1922 jun. 30 75243. n Belák Géza lelkész államsegélyei. 
1921 szept. 3. 149250. n Lelkészek és segédlelkészek 1921 julius-szept. havi 

rendkívüli segélye. 
1921 okt. 4. 153124. n A lelkészek rendkívüli segélyére vonatkozó számadás 

helyesnek találtatott. 
1922 márc. 24. 196458. v Lelkészek 1921 julius-szept. havi rendkívüli segélyei 

cimén pótlólag 5400 K utalványoztatik. 
1922 jun. 7. 65919. ti A lelkészek rendkívüli segélyei cimén pótlólag utal-

ványozott 5400 K elszámolása helyesnek találtatott. 
1921 nov. 17. 182782. n Lelkészek beszerzési segélyeinek utalványozása. 
1922 jan. 14. 198031. n A lelkészek beszerzési segélyeinek elszámolása helyes-

nek találtatott s pótlólag 4200 kor. kiutalványoztatik. 
1922 máj. 3. 29235. n A pótlólag utalványozott 4200 K beszerzési segély 

elszámolása helyesnek találtatott. 
1921 nov. 9. 153123 n Az 1919. év L felére 38,952 K államsegély utalvá-

nyoztatik. 
1922 febr. 25. 19200. n 25 holdon felül a lelkészek drágasági és rendkívüli 

segélyben nem részesülhetnek. 
1922 jun. 2. 19480. n Zatkalik K., Csővári G., Kiss L, Mihalovics S., Belicza 

A., Králik E., Magyar G., Droppa S., Podhradszky 
János lelkészek rendkivüli segélyben nem része-
sülhetnek. 

1922 febr. 19. 189267. n 1 Menekült lelkészek államsegélyei. 
1922 máj. 17. 47103. » Lelkészözvegyek államsegélyei. 
1922 » 19. 42847. n Nyugdíjas lelkészek államsegélyei. 
1922 n 31. 65804. n Lelkészek és segédlelkészek átmeneti segélyei 1922 

május-julius hónapokra. 
1922 aug. 2. 99004. n Lelkészek és segédlelkészek átmeneti segélytöbblete 

1922 augusztus hónapra. 

17. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumnak az elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 
21. melyeknek kelte és száma a következő: 
1921 aug. 25. 127632. sz. Christopharó Károly tanitó családi pótl. 
1921 szept. 3. 131244. n Kühne János tanitó államsegélyei. 
1921 » 14. 150790. » Bérezés Lajos tanitó családi pótléka. 
1921 nov. 16. 165798. l> Nagy Jenő nyug. tanitó családi pótléka. 
1921 » 21. 167495. » Siebenstich János tanitó megválasztásának 

erősítése. 
1921 dec. 1. 93379. n Takács Lajos h. tanitó államsegélyei. 
1921 » 5. 157578. n Szluika Emma tanítónő magasabb fizetése. 
1922 jan. 5. 196455. n Bognár J. tanitó államsegélyének beszüntetése. 
1922 febr. 14. 202417. n Király Gusztáv tanitó fizetéskiegészitése. 
1922 ápr. 10. 20541. » Pintér Sándor tanitó fizetéskiegészitése. 
1922 május 7. 35265. n Ponicsán Ádám tanitó fizetéskiegészitése. 

meg-
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1922 május 16. 58955. sz." Kaján József tanitó államsegélyei. 17 
1922 junius 19. 72887. „ Bertalan F. tanitó fizetésének folyósitása. 
1921 aug. 10. 1854. „ dr. Pechány Adolf tót kormánybiztos kinevezése. 
1921 n 27. 148531. „ Több tanerős iskolák tanítási terve. 
1921 okt. 20. 172000. „ Tanitók drágasági segélye. 
1922 márc. 24. 30313. „ Gyűjtés az Eötvös-alap javára. 
1922 ápr. 13. 43345. „ A népiskolák szorgalmi ideje. 
1922 jul. 19. 87450. „ Egy zsákmányolt olasz zászló kutatása. 
1922 n 22. 66981. „ Erdők kimélése a kiránduló ifjúság által. 
1922 » 25. 2795. „ Testnevelési tanfolyamon résztvevő tanitók szabad-

ságolása. 

18. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumnak a polgári iskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 
19, melyeknek kelte és száma a következő : 
1920 dec. 18. 197931. sz. A modori leányiskola 1917. évi számadásainak jóvá-

hagyása. 
1921 aug. 19. 145315. A polgári iskolákhoz kiküldött iskolalátogatók. 
1921 szept. 15. 136971. Evang. vallású polg. iskolai tanárjelöltek hiánya. 
1921 nov. 3. 178284. Rudnay György szavaló előadása a polg. iskolákban. 
1921 dec. 5. 193780. A karácsonyi szünet meghosszabbítása. 
1921 n 7. 193781. A polg. isk. magánvizsgálati dijak felemelése. 
1922 január 18. 7266. Az osztályzatok megjelölése az értesítőben. 
1922 » 20. 8413. „Föld és Ember" c. szemle ajánlása. 
1922 febr. 27. 26906. Mezőgazdasági továbbképző tanfolyamok. 
1922 márc. 9. 31884. Államsegélyes polg. isk. tanárok szabadságolása. 
1922 ápr. 12. 44742. Csecsemővédelmi akció ünnepsége a polg. iskolákban. 
1922 május 1. 45925. Előadások az aviatika fontosságáról. 
1922 » 19. 63000. Polgári iskolák tanévvégi vizsgái. 
1922 » 24. 65153. Polgári iskolai vizsgadijak felemelése. 
1922 » 27. 67455. Tehetséges gyermekek rajzkiállitása. 
1922 junius 19. 51303. Polg. iskolai értesítők szerkesztése. 
1922 » 28. 21900. Gazdasági tanfolyamok elhalasztása. 
1922 julius 3. 84580. Az elbocsátott polg. isk. tanerők elhelyezése. 
1922 n 6. 70297. Magánvizsgálati dijak felemelése. 

19. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumnak a tanitóképezdékre vonatkozó rendeletei, számszerint 4, melyek-
nek kelte és száma a következő: 
1922 január 23. 
1922 febr. 9. 

1922 
1922 márc. 

17. 
11. 

2891. sz. Gazdaságtan gyakorlati oktatása a képzőkben. 
13472. „ Lovassy S. megbízása a polg. iskolai mezőgazdasági 

oktatásra való felügyelettel. 
20133. „ A tanítóképzők gazdasági felszerelése. 

7014. „ A tanitóképesitő vizsgálatok ideiglenes szabályozása. 

20. (K.) Beterjesztetnek a nm." vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumnak a középiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 24, 
melyeknek kelte és száma a következő: 
1921 aug. 4. 117126. sz. Király Ernő líc. tanár nyugdíjazása. 
1921 okt. 25. 175052. „ „A nép gondozása" c. mű ajánlása a középisk. tanári 

könyvtáraknak beszerzésre. 
3 
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2 0 — 2 2 . 1921 nov. 26. 142670. sz. „Csaba királyfi él" c. mű ajánlása. 
1921 n 30. 188262. n Nádor György középisk. tanulónak magánvizsgálati 

engedély nem adható. 
1921 dec 14. 192519. n Méhészkedés a középiskolákban. 
1921 »> 19. 177045. n Lombos A. János hitoktató illétményei. 
1922 jan. 2 197796. n A cserkészet szervezése a középiskolákban. 
1922 febr. 3. 198771. n A tanitóképzőkből a középiskolákba átlépő tanulók 

vizsgái. 
1922 » 7. 12218. n A Magyar Aero-Szövetség előadásai a középiskolákban. 
1922 » 18. 6411. n Ifjúsági ünnepélyek április 2-án. 
1922 n 21. 20874 n Uj tankönyvek bevezetése a középiskolákba. 
1922 » 24. 130165. V A tanulók iskolánkivüli szereplésének korlátozása. 
1922 márc. 6. 24885. n Weisz Mór tanuló kitiltása a középiskolákból. 
1922 » 9 7923. » Király Ernő családi pótléka. 
1922 » 22 30157. n Csecsemővédelmi előadások a középiskolákban. 
1922 ápr. 3. 35115. n Schwartz Eszter magánviszgálati engedélyének hatá-

lyon kivül helyezése. 
1922 n 3. 39361. n Szűcs Sándor magyaróvári hitoktatóul elfogadtatik. 
1922 n 29. 44934. Y) A tehetséges középiskolai tanulók rajzkiállitása. 
1922 » 29. 47866 n Nagy K. és Lovász A. tanulók kitiltása-
1922 máj. 27. 67354. u Egészségügyi ismeretek terjesztése a középiskolákban 
1922 jun. 17. 75008. n Középiskolák postai portószükséglete. 
1922 n 28 72268. » Olcsó Petőfi-kiadás beszerzése. 
1922 jul. 5. 86235. n A honvédség kötelékébe tartozó diákság az iskolákat 

egyenruhában látogathatja. 
1922 n 11. 7219. n Gimn. I. oszt. tanulók felvételi vizsgái. 

21. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumnak vegyes tartalmú rendeletei, számszerint 12, mélyeknek 
kelte és száma a következő: 

1921 aug. 18. 142050. sz. A megszállott törvényhatóságok budapesti irodájának 
feloszlatása. 

1921 dec. 23. 155879. n Tanítók elbocsátása a szolgálatból. 
1921 okt. 26. 174994. » Önálló kántori állások. 
1921 dec. 16. 116646. n Nyugatmagyarországi egyházi alkalmazottak összeírása. 
1921 dec. 23. 202527. rt A megszállott területek helyes elnevezése. 
1922 jan. 14. 161. n A nemzeti hadseregbe való toborzás. 
1922 » 14. 147. n A tanuló ifjúság buzdítása a hadseregbe való belé-

pésre. 
1922 febr. 14. 15033. n „Magyar irodalomtörténet" c. mű ajánlása. 
1922 márc. 3. 767. n Gyűjtés a József fhg. Sanatóriumra. 
1922 » 11. 30589. » Cimtári adatok. 
1922 ápril. 6. 26819. n Markovics Vilmos tanitó alkalmazása. 
1922 » 24. 45792. r> Az anya- és csecsemövédő akció javára rendezendő 

sorsjáték. 
1922 n 24. 47163. n Az anya- és csecsemővédő akció érdekében rendezendő 

iskolai ünnepélyek. 

22. (K.) Előadó bemutatja a vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
nak 1922. évi junius hó 16-án kelt 44,472 sz. rendeletét, mely szerint 
„A házasságon kivüli viszonyból született gyermek atyja nevének az 
1895. okt. hó 1-je előtt közhitelességgel vezetett felekezeti anya-
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könyvekbe az u. n. tanácsköztársaság alatt történt bejegyzése, amennyi- 22—26. 
ben az, az atyának élőszóval közhatóság előtt, vagy okiratban, vagy 
hitelesített magánokiratban tett elismerése alapján eszközöltetett, érvényes 
bejegyzésnek tekintendő. 

Az ily természetű bejegyzéssel kapcsolatosan a szülött származási 
minőségének megváltozására (törvényesités) vonatkozó minden egyéb 
bejegyzés azonban, valamint az atya nevének a fentemiitett idő alatt 
bár, de nem az előbbi szakaszban szigorúan körülhatárolt alapon tör-
tént bejegyzése csak abban az esetben tekintendő érvényesnek, ha azt 
az illetékes anyakönyvi felettes hatóság felülvizsgálta s magában az 
anyakönyvben feljegyeztette, hogy a pótlólag történt bejegyzés érvényes-
nek tekintendő." 

Tudomásul szolgál. 
23. (K.) Előadó jelenti, hogy a m. kir. belügyminiszter ur 1920. 

évi december hó 23-án 2,577/eln. szám alatt kelt körrendeletével utasí-
totta valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjét, hogy a hivatalos 
munkát vasárnapokon és egyéb keresztény ünnepnapokon az istentisz-
telet ideje alatt — az ügyeleti szolgálat fentartásával — az összes a 
(a vármegyei, városi és községi) hivatalokban szüneteltesse. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 
24. (K.) Előadó beterjeszti a m. kir. pénzügyminiszter urnák 1922. 

évi junius hó 28-án kelt 24,084/1921. számú rendeletét, mely szerint 
a fizetéskiegészitő államsegélyben vagy más, az állam által adott java-
dalmazásban részesülő lelkészek és egyéb egyházi alkalmazottak, az 
ilyen nyugdíjas személyek, továbbá mindezeknek ellátást élvező hozzá-
tartozói által az államtól kapott illetményeikről kiállított nyugtatványok 
illeték alá nem esnek. 

Tudomásul szolgál. 

25. (K.) A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 25. pontjával 
kapcsolatosan az elnökség jelenti, hogy az 1919. év I. felére szóló 
államsegélyt a miniszter ur folyósította. 

Tudomásul szolgál. 

26. (K.) Az elnökség felhívja a közgyűlést, hogy a f. évi október 
hó 12-ére összehívott egyetemes közgyűlésre válassza meg képviselőit. 

a)Megbízó-levéllel: báró Prónáy Dezső, OkolicsányiGyula, 
dr. Sztranyavszky Sándor, dr. Kail Antal, Rákóczy István, 
dr. Rásó Lajos, dr. Csengey Gyula, dr. Händel Béla, lándori 
dr. Kéler Bertalan világi; Balogh István, Belicza András, 
Meskó Károly, Gáncs Aladár, Podhradszky János, Kirchner 
Rezső, Kardos Gyula, Csővári Géza, Jeszenszky Károly egy-
házi képviselőket; 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: Kirchner Gyula, dr. Petrik 
Zoltán, dr. Petrovics Rudolf, Hoffmann Rezső, Köhler Jenő, 
dr. Kossaczky Arnold, dr. Steltzer Mátyás, Csatáry Elek, 

3* 

A M. Klh KÖZrS'Vrí . 
V f I» Z T U A J fel V A T A f c f 

i«. O ^ r ^ A i u l 



36 

26—28. Heincz Iván, Draskóczy Béla, szandai Sréter Ferenc világi; 
Mihalovics Samu, Piri Károly, Zeman Mihály, Dedinszky 
Aladár, Szűcs Sándor, Zimmermann János, Zatkalik Károly, 
Sztik Gusztáv, Horeczky Aladár, Szekej András, Králik 
Ervin, D. Kovács Sándor, D. Deák János és Orosházy János 
egyházi képviselőket 

a közgyűlés kiküldötteiül megválasztja. 

27. (B.) Az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása tárgyában a ker. köz-
gyűlés elfogadva a nógrádi egyházmegye indítványát, a következő hatá-
rozatot hozza: 

Tekintettel arra, hogy az. az államsegély, amit egyhá-
zunk az 1848. évi XX. t.-c. részbeni végrehajtásának cimén 
az egyházhivek adóterheinek könnyítésére, a lelkészi nyugdíj-
intézet támogatására s az egyházi közigazgatás céljaira kapott, 
a mai rendkívüli viszonyok között a pénznek folyton haladó 
elértéktelenedése mellett a megjelölt hármas cél szolgálatára 
teljesen elégtelenné vált: az egyházkerületi közgyűlés tisztelet-
teljes felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez," hogy az 
1848. évi XX. t. c. egészben való végrehajtását s az ezen 
törvénycikkre támasztott igényeinek teljes kielégítését újra 
sürgesse, még pedig nem pénzben, hanem földbirtokban, az 
országos földreformmal kapcsolatban. 

28. (K.) A tárgysorozat 10. pontjával kapcsolatosan a püspöki 
hivatal beterjeszti a következő kimutatást: 

A magyarhoni egyet, egyház nyugdíjintézetének dunáninneni nyug-
díjasai 1922 augusztus hó 20-ig (a meg nem szállott területen): 

I. Lelkészek. 
1. Zatkalik Károly, Oroszlány 1200 K 
2. Fényes Lajos, Balassagyar-

mat 2316 » 
3. Plachy János, Csővár . . 2316 » 
4. Ruttkay Sándor, Szarvas . 3453 » 
5. Baltik Pál, Sátoraljaújhely 2995 n 

II. Özvegyek. 
1. Sárkány Dezsőné, Szeged-

Bér 600 K 
2 Hering Lajosné, Körmend 600 n 
3. Fürst Jánosné, Budapest . 600 » 
4. Jankó Dánielné, Tótkomlós. 600 n 
5. Lanstyák Lajosné, Balassa-

gyarmat 600 n 
6. Binder Adolfné, Felcsuth . 600 n 
7. Kolbenheyer Samuné, Mo-

gyoród 600 n 

8. Škrabák Gézáné, Veszprém 600 K 
9. Kercser Edéné, Budapes t . 1278 „ 

10. Zatkalik Mihályné, Bánk-
Aszód 1200 „ 

11 • Ringbauer Gusztávné, Ma-
gyaróvár . . . . . 1254 „ 

12. Gaal Mihályné, Balassa-
gyarmat 1200 „ 

13. Wladár Miksáné, Szirák . 1568 „ 
14. Maróthy Emiiné, Budapest 1284 „ 

III. Kegydijasok. 

1. Fadgyas Józsefné, Buda-
pest . . . . . . . 100 K 

2. Petényi Györgyné, Legénd 300 „ 
3. Sztolár Györgyné, Sámson-

háza 300 „ 
4. Drottner Samuné, Szarvas 100 „ 
5. Falaky Károlyné, Budapest 360 „ 
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29. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyetemes egyház 29 
pénztárából adóalapi segélyek cimén az 1922. évre 29,775 K, állandó 
missiói segély cimén 1000 K, állandó rendkívüli segély cimén 2000 K 
folyt be. Magyaróvár 5000 K rendkívüli adóalapi segélyben részesült. 
Az egyházakat illető adóalapi segélyek kifizetése folyamatban van. 

Tudomásul szolgál. 

30. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy a kerület közigazgatási 
céljaira az 1922. évre szólólag 30,000 K rendes, 12,000 K rendkívüli 
segély folyt be, a püspökhelyettes tiszteletdijának fedezésére pedig 
30,000 K. A rendes kerületi államsegély 13,244 K, amely szintén befolyt 
a pénztárba. 

Tudomásul szolgál. 

31.. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyet, egyház a 
közalap jövedelméből az 1922. évre a hitoktatók és missiók segélye-
zésére 10,000 koronát, a missiói lelkész fizetésére 4000 koronát kül-
dött a kerületnek. 

Közalapjárulékok cimén befolyt az 1921. évre szólólag a mosoni 
esperességből: 791K 18 f., a fejérkomáromi esperességböl: 250 K 10 f., 
a nógrádi esperességből: 643 K 10 fillér. 

Tudomásul szolgál. 

32. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyetemes egyház 
vagyona az 1920. év végén 9.732,242 K 02 f. Szaporodás 458,091 K. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 

Tárgyalás alá kerül a pénzügyi bizottság jelentése. 
33. (B.) Pénzügyi bizottság jelenti, hogy a mult évi egyetemes 

közgyűlés jkvének 106. pontjában egyházkerületünknek 1920. évi 
számadásait jóváhagyta. 

Tudomásul szolgál. 

34. (K) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy az egyházkerület 1921. évi 
számadását megvizsgálta. A zárszámadás 2.415,211 K 41 f bevételt, 
2.412,034 K 67 f kiadást és 3176 kor 74 f. pénztári maradványt mutat, 
mig a kezelési eredmény 31,419 K 86 f-t tesz ki. Minthogy a zárszámadást 
és a pénztárt a bizottság teljesen rendben találta, a zárszámadás jóvá-
hagyását és a tisztviselőknek a felmentvény megadasát javasolja. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az egyház-
kerület 1921. évi számadását jóváhagyja, az egyetemes 
gyűléshez való felterjesztését elrendeli s a pénztár ideiglenes 
tisztviselőinek a felmentvényt a szokásos fenntartással az 1921-i 
számadási évre megadja. 

35. (B.) Fenti ponttal kapcsolatban a kezelési eredmény felhaszná-
lására vonatkozólag a következőleg határoz: 
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35—40. 1. Dr. Baltik Frigyes síremlékére ad 12,193 K 62 f-í, 
2. A ker. pénztári tisztviselők és szolga drágasági segélyére 
4226 K 24 f-t, 3. A püspöki titkárnak rendkívüli drágasági 
segélyére 10,000 K-t, 4. A kerületi tartalékalapnak 5000 K-t. 

,36. (B.) A bizottság jelenti, hogy az egyházközségekre 1922. évre is 
kivetett 50 f-es járulékok befizetése folyamatban van. 

A gyűlés a jelentést tudomásul veszi s a hátrálékok 
befizetésének határidejéül 1922 október 1 -ét tűzi ki. 

37. (B.) Ugyanazon jelentéssel kapcsolatban a gyűlés a ker. bizott-
sági tagoknak és azoknak, kik hivatalból tagjai a ker. köz-
gyűlésnek, napidiját 300, az egyetemes közgyűlésre kiküldött 
képviselőknek napidiját pedig 400 K-ban állapítja meg. 

38. (B.) Tárgyaltatott a Baltik-siremlékbizottság jelentése, mely-
nek alapján a közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy a 
költségekre elrendelt gyűjtés eredményes volt, a síremlék 
150,000 K szerződésileg megállapított összegért Kevicky Hugó 
szobrászművész keze alatt elkészült és felállíttatott. Fel-
hatalmazza a bizottságot, hogy a művészt a gyűjtés végleges 
eredményéhez képest még külön is honorálhassa. A rendel-
kezésre álló négy drb. gipsz-modell közül egyet a balassa-
gyarmati egyházközségnek enged át, hármat pedig további 
intézkedésig a püspöki irodában rendel őrizni. 

39. (B.) A pénzügyi bizottságnak magánúton szerzett értesülésén 
alapuló azon bejelentését, hogy az állam az 1848. évi XX. t.-c. értelmé-
ben eddig fizetett 1.163,600 K államsegélyt f. évi julius hó 1-től, 
kezdődőleg a tízszeresére emelte fel s a folyó félévre esedékes részletet, 
5.818,000 K-t az egyetemes pénztárnak már ki is fizette, 

a közgyűlés örömmel veszi tudomásul. Felkéri és meg-
bízza az egyetemes közgyűlésre kiküldött képviselőit és azon 
tagjait, kik hivatalból tagjai az egyetemes közgyűlésnek, hogy 
a felemelt államsegélynek folyósítását attól az időponttól 
kezdődőleg és abban az összegben szorgalmazzák, ahogy 
azt az állam adja. Egyben pedig felhatalmazza a közgyűlés 
a pénzügyi bizottságot, hogy az egyetemes közgyűlés döntése 
után arra az időre, amelyre a felemelt államsegély kiutaltatik — 
a jövő 1923. évre az 50 f-es lélekpénz kihagyásával — pót-
költségvetést készítsen. 

40. (B.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az egyházkerület 1923. évi 
költségvetését: 
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A tétel megnevezése Korona 

AJ Szükséglet. 

a) Rendes szükséglet. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 
1 8 

Püspökhelyettes tiszteletdija és utiátalánya ... ... . . . 
Püspöki irodavezető fizetése .. . . . . ... ... ... ... 
Pénztári tisztviselők tiszteletdija ... . . . . . . . . . ... ... 
Főjegyző tiszteletdija és irodai átalánya ... ... ... . . . ... 
Négy jegyző tiszteletdija és irodai általánya á 250 K  
Ügyész tiszteletdija és irodai átalánya ... .. ... ... ... ... 
Pénzügyi jegyző-előadó tiszteletdija ... . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Tanügyi jegyző-előadó tiszteletdija .. . . . . ... ... 
Számvevőszéki elnök tiszteletdija és irodai átalánya .1. . . . 
Bizottsági tagok költségei ... ... ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 
Egyetemes gyűlési képviselők költségei ... ... . . . . . . 
Püspöki irodaszolgának ... . . . . . . . . . ... . . . 
Püspöki iroda fűtése és világítása ... . . . . . . ... ... ... ... 
Nyomtatványok és irodai szükségletek ... ... 
Egyházmegyéknek közig, célokra. Fejérkomárom 2260 K, 

Moson 1370 K, Nógrád 5570 K  
Egyházmegyéknek segédlelkésztartásra. Fejérkomárom 

1200 K, Nógrád 1800 K  
Luther-társaságnak ... ... ... . . . ... ... ... ... ... 
Theol. Otthonnak... . . . ... ... . . . ... 

12,000 
3,600 
4,800 

600 
1,000 
1,000 

300 
300 
300 

8,000 
5,000 
1,200 
5,000 

20,000 

9,200 

3,000 
1,000 
2,000 

19 
20 

b) Rendkívüli szükséglet. 
Püspöki irodavezető drágasági pótléka ... ... ... ... 
Előre nem látott szükségletekre ... ... ... ... ... ... ... . . . 

26,400 
2 544 

19 
20 

Összes szükséglet : . . . . . . . . . 107,244 

1 
2 
3 
4 
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B) Fedezet. 
Az egyetemes egyháztól közigazgatási cé lokra . . . ... ... ... 
Kerületi államsegély... . . . . . . ... . . . ... ... . . . — ... 
Püspökhelyettesi tiszteletdíjra az egy. pénztárból 
Missiói lelkész fizetésére a közalapból .. . ... ... 
Egyházmegyék járuléka. . . ... . . . ... ... . . . ... ... — ... . . . 

42,000 
13,244 
30,000 

4,000 
18,000 

Összes fedezet : 107,244 

C) Mérleg. 
Összes szükséglet .. . . . . ... 

Összes fedezet .. . ... . . . 
107,244 
107,244 

Maradvány . . . 
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40—42. A közgyűlés a költségvetést 107,244 K szükséglettel 
és ugyanannyi fedezettel elfogadja. 

41. (B.) Olvastatott a pénzügyi bizottságnak a Baldácsy-alapitvány-
ról szóló jelentése. Az alapítvány 1921. évi bevétele 2.939,568 K 38 f, 
kiadása 1.274,506 K 44 f, maradványa 1.665,061 K 94 f. Az 1922. 
évi költségirányzat 9.416,582 K 08 f bevételre, 9.175,765 K 80 f 
kiadásra és 240,816 K 88 f maradványra számit. Az alapítvány vagyona 
7.414,310 K 94 f, vagyongyarapodás 2.896,964 K 52 f. Az alapít-
vány jövedelméből 1922. évre 450,000 K jutott egyházkerületünknek. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul vesszi, az egyház-
kerület pénztárába befolyt 450,000 K-ból 150,000 K-t a vég-
rendelet értelmében a püspökhelyettes urnák; 150,000 K-t, 
kiegészítve a két éven át visszatartott 22,000 K-al a gyenge 
egyházak segélyezésére; 45,000 K-t a felmerült szükséghez 
mért segélyezésre a ker. elnökség rendelkezésére; 127,000 K-t 
pedig a lelkészözvegyek segélyezésére fordit. 

Az egyházközségeknek szánt összegből k a p : Lapujtő 
15,000, Magyaróvár 12,000, Tatabánya 10,000, Legénd 10,000, 
Székesfehérvár 10,000, Szécsény 10,000, Szirák 10,000, 
Lucfalva 10,000, Tordas 10,000, Sámsonháza 9,000, Ipoly-
vece 9,000, Csákvár 5,000, Csabdi 5,000, Patvarc 5,000, 
Felsőpetény 5,000, Egyházasdengeleg 5,000, Salgótarján 
5,000, Szarvasgede 5,000, Balassagyarmat 5,000, Bér 3,000, 
Bánk 3,000, Galgaguta 3,000, Cserhátsurány 3,000, Kétbodony 
5,000 koronát. 

Az özvegyek részére megállapított összegből: Kercser 
Edéné 5,000, Koltay Rezsőné 5,000, Ringbauer Gusztávné 
5,000, Gaál Mihályné 5,000, Maróthy Emiiné 5,000, Wladár 
Miksáné 5,000 koronát. 

Sárkány Dezsőné 6,000, Hering Lajosné 6,000, Fürst 
Jánosné 6,000, Jankó Dánielné 6,000, Lanstyák Lajosné 6,000. 
Binder Adolfné 6,000, Kolbenheyer Sámuelné 6,000, Škrabák 
Gézáné 6,000, Zalkalik Mihályné 10,000 koronát. 

Fadgyas Józsefné 7,000, Petényi Györgyné 7,000, 
Sztolár Györgyné 7,000, Drottner Sámuelné 7,000, Falaky 
Károlyné 7,000, Gindl Márton két árvájának nevelőanyja 
4,000 koronát. 

42. (B.) Pénzügyi bizottság jelenti, hogy az Első Magyar Általá-
nos Biztosító Társaság budapesti főügynöksége és az egyházkerület 
között a nógrádi egyházmegyét 1920. évre megillető jutalék körül fel-
merült s a mult évi közgyűlés jkvében a 47. pont alatt tárgyalt ellen-
tét a Társaság által nyújtott indokolt felvilágositás után kiegyenlitést 
nyert. A Társaság az 1921. évi jutalékot 3,894 K 80 f összegben az 
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egyházkerület pénztárába pontosan befizette. Ez összegből az egyház- 42 
kerületet megillető 2 5 % levonása után kap Fejérkomárom 426 K 56 f-t, 
Moson 115 K 20 f-t, Nógrád 2,150 K 84 f-t, Hont részére 52 f., Bars 
részére pedig 228 K 08 f. letétként kezelendő. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s egyben 
kimondja, hogy a jutaléknak az egyházkerületet illető 
25°/o-ából 897 K 56 f-t, megpótolva az 1920. évi 102 K 24 f 

. és az 1919. évi 1806 K 58 f-el összesen 2806 K 38 f ösz-
szegben a Baltik-siremlék gyűjtéséhez csatol, 76 K 04 fillér-
nek pedig tüzbiztositási számlán való nyilvántartását rendeli el. 

43. (B.) Ugyanazon jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés öröm-
mel veszi tudomásul, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter a portóköltségek megtérítésére az 1921/22. 
közigazgatási évre kerületünknek 11,200 K-t utalványozott s 
hogy az utalványozott összegből a költségek teljesen meg-
térülnek. 

44. (B.) Mult évi jegyzőkönyv 28. pontjával kapcsolatban a pénz-
ügyi bizottság jelenti, hogy a lelkészeknek és egyházi alkalmazottaknak 
a közszolgálati alkalmazottak sorába való felvétele a pénzügyminiszter 
ellenzése miatt nem volt keresztülvihető. Az egyetemes közgyűlésnek 
az a kérelme pedig, melyben legalább a készpénzfizetésü lelkészeket, 
theol. és vallástanárokat és egyházi tisztviselőket kéri felvenni a köz-
szolgálati alkalmazottak közé, akiknek nincsen terménybeli illetménye, 
még nem nyert elintézést. Jelenti továbbá, hogy az egyetemes köz-
gyűlés felkérte a püspököket, hassanak oda, hogy az egyházközségek a 
készpénzfizetéseket emeljék, a régebben megváltozott terménybeli járan-
dóságokat pedig állítsák vissza. 

A ker. közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a fon-
tos kérdést a zsinati bizottság figyelmébe ajánlja. Addig is 
azonban, mig a zsinat a kérdést tárgyalná, az egyetemes 
közgyűlés határozatának sikeres megvalósithatása érdekében 
felkéri az egyházkerületi elnökséget, hogy amennyiben az 
egyes érdekelt lelkészek kérnék, a helyszínére kiszállni s a 
készpénzfizetések emelésének, valamint a régi megváltások 
visszaállításának kényes kérdését személyes befolyásának 
teljes latbavetésével megoldani törekedjék. 

45. (B.) Ugyanazon bizottság jelentésével kapcsolatban a kerületi 
közgyűlés az egyetemes közgyűlésnek a nyugdijint. revízió-
jára vonatkozó kezdeményezését örömmel fogadja. A négy-
szeresére emelt nyugdijintézeti járulékok érdekében szüksé-
gesnek látja, hogy az ügyvivő ugy, amint az régebben is 
szokásban volt, az esperesi hivatalok utján az egyházmegyei 
pénztárosokhoz behajtás végett járulékszámlákat küldjön. 
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45—50. Egyben felkérendőnek véli a nyugdijintézeti bizottságot, hogy 
a nyugdíjintézet kiépítésére irányuló munkálatait a felemelt 
államsegélyre való figyelemmel, a nyugdijintézeti járulékok, 
illetőleg a nyugdíjigény felemelése céljából haladéktalanul 
kezdje meg s igyekezzék a nyugdíjintézetet ugy megala-
pozni, hogy mellette az életbiztosításnak tavaly megpendített 
népszerűtlen eszméje elejthető legyen. 

46. (B.) Ugyanazon jelentéssel kapcsolatban a pénzügyi bizott-
ság javaslata alapján arra való tekintettel, hogy a nyugdíjintézetet 
a mostani nehéz viszonyok között nem lehet ugy kiépíteni, hogy az 
igényeket teljesen kielégítené s a nyugdíjas lelkészek megélhetését 
biztosithatná, 

az egyházkerületi közgyűlés arra az időre, amig a viszo-
nyok megjavulnak, átmenetileg elvben feleleveníti azt a régi 
gyakorlatot, amely szerint a munkaképtelensége folytán hiva-
talától megvált lelkész és utódja a lelkészi jövedelmen bizo-
nyos kulcs szerint osztoztak. Felhívja az egyházmegyéket, 
hogy ahol annak szükségessége fennforog, e határozat értel-
mében intézkedni szíveskedjenek. 

47. (B ) Ugyanazon bizottság javasolja, hatalmaztassék fel ez elnök-
ség az egyházkerület tulajdonát képező, de jelenleg az államrendőrség 
balassagyarmati osztályparancsnokságánál bérben lévő irógép eladására. 

A ker. közgyűlés arra való tekintettel, hogy az Író-
gépre a püspökválasztás után esetleg szükség lehet, a javas-
latot nem fogadja el, de kimondja, hogy az Írógépet a bérlő 
osztályparancsnokságtól haladéktalanul visszavéteti s meg-
bízza az ügyészt, hogy a hátralékos bérösszeg behajtása 
iránt is a lépéseket azonnal tegye meg. 

48. (B.) Ugyanazon bizottság javaslatára a ker. közgyűlés a csák-
vári, a szécsényi, a legéndi, a salgótarjáni és a kisterenyei 
egyházközségeknek rendkívüli adóalapi segélyért benyújtott 
kérvényeit a kérvényező egyházközségek szorult anyagi hely-
zetére való tekintettel az egyetemes közgyűléshez pártolólag 
terjeszti fel. 

49. (B.) Mult évi jkv. 13. pontjával kapcsolatban a pénzügyi bizottság 
jelenti, hogy az evang. sajtóalapra eddig többek adományából 1962 K 
50 f. folyt be. Ezt az összeget a ker. pénztár külön számlán kezeli. 

Tudomásul szolgál. 

50. (B.) Fenti bejelentéssel kapcsolatban lándori dr. Kéler Zoltán 
egyházkerületi felügyelő úr, aki a sajtó-alap eszméjét a mult évi köz-
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gyűlésen először megpendítette, a gyűjtött összeget 1037 K 50 f-es 50—53. 
adományával 3000 K-ra egészítette ki. 

A közgyűlés az adományt hálásan fogadja s érte a 
felügyelő urnák jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz s egyben 
a sajtóalapot az egyházkerület minden tényezőjének és minden 
tagjának a kerületi felügyelő úréhoz hasonló pártfogásába s 
szives jóindulatába ajánlja. 

l 
51. (B.) Ugyanazon bizottság javasolja, hogy az egyházkerület 

tulajdonát képező, de már évek óta használaton kivül álló s jelenleg 
Balassagyarmaton őrzött páncélszekrény eladására a közgyűlés adjon az 
elnökségnek felhatalmazást. Amennyiben pedig az eladás megtörténnék, 
javasolja, hogy az eladási ár egy dr. Baltik Frigyes püspök nevéről 
elnevezett alapítvány létesítésére lenne fordítandó, melynek kamatait 
kerületünkbeli lelkész- és tanitóözvegyek élveznék. 

A közgyűlés az ügyet egyelőre függőben tartja. 

52. (Dr. K.) A kerületi számvevőszék előadója jelenti, hogy a szám-
vevőszék f. hó 23-án megtartott ülésében a nógrádi, a fejérkomáromi 
és mosoni esperességek számadásait felülvizsgálta s azokat rendben 
lévőknek találta. 

A bizottság kéri a kerületi közgyűlést, hogy a kerületi számvevő-
szék részére egy pecsét készíttessék. 

A közgyűlés a számvevőszék jelentését jóváhagyólag 
tudomássul veszi s a pecsét elkészítését elrendeli. 

53. (B.) Tanügyi bizottság beterjeszti 1922. év augusztus hó 23-án 
megtartott ülésén felvett jegyzőkönyvét. A jkv. kapcsán tárgyalás alá 
kerül a következő tanügyi jelentés : 

I. A népiskolákról. Az ev. hivek száma 31,972. Ezek közül tan-
köteles gyermek 4960, ezekből iskolába nem járt 75, járt 4885. A tan-
köteleseket 50 iskolában 52 rendes, 10 segéd-, összesen 62 tanitó (mind 
képesített) tanította. Az iskolák jövedelmének összege 1.193,420 K 40 f, 
ebből 90,289 K 46 f alapítványi és ingatlan vagyon jövedelméből, 
1339 K tőkekamatból, 543,498 K 54 f egyházi, 50,034 K 65 f községi, 
500,820 K állami és 7398 K egyéb hozzájárulásból állott elő. A kiadás 
annyi, mint a bevétel. Tanítói fizetésre ebből 956,515 K 84 f fordít-
tatott, mindennapi iskolákba járó 3454 tanulónk mindegyikére 276 K 92 f 
kiadás esik. 

II. A nem ev. iskolákban végzett vallásoktatásról. 
A nem ev. iskolába járó 1126 ev. tanuló vallástanitását az 1921/1922. 

tanévben 27 helyen 56 intézetben 17 hitoktató heti 123 órában végezte. 
A tanulók 40%-a állami, 15% a községi, 7% idegen felekezeti, 12% magán-
is társulati elemi iskolába, 8% tanonc és gazdasági, 12% polgári és 
felsőbb leány-, 6% közép- és kereskedelmi iskolába járt. 
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53—55. A hitoktatók díjazásának 3°/o-át az egyházközségek, 16%-át a ker. 
segélyek, 43%-át az állami és 38%-át a társulatok fedezték. 

A tanítás eredménye mindenütt jó, de a tanítás különösen a meg-
fizethetetlenül magas fuvardijak miatt sok helyen szünetelt. Az előadó 
az illetékes lelkészek hathatós támogatását sürgeti, hogy szórványokban 
lakó híveink egyházunk számára megtarthatók legyenek. 

A vallástani vizsgákra biztosokul a püspökhelyettes úr Balassa-
gyarmatra az áll. főgymnáziumba Meskó Károly galgagutai lelkészt, a 
polgári iskolához pedig Sztranyavszky Géza balassagyarmati egyház-
felügyelőt küldte ki. Az állami főgymnáziumban a működésében beteg-
sége által gátolt Lombos János hitoktatót Kardos Gyula balassagyarmati 
és Zeman Mihály szügyi lelkész helyettesitették. Az eredmény a vizsga-
biztos jelentése szerint jeles. A székesfehérvári vizsgákon Kalmár László 
elnökölt, ki Gáncs Aladár lelkész munkájáról a legnagyobb elismerés 
hangján szól. A tatatóvárosi iskolák hittani vizsgáin Pázmány Gyula 
elnökölt s az eredményt jónak mondja. A csabadi-i áll el. iskolába járó 
ev. növendékek vizsgájáról Walko István számolt be s az eredmény jó. 
A magyaróvári, mosoni, halászi-i iskolákban a hitoktatást Szűcs Sándor 
lelkész végezte Zimmermann János vizsgabiztos jelentése szerint jeles 
eredménnyel. 

A közgyűlés a tanügyi bizottság ezen iskolai jelentését 
tudomásul veszi, egyben a nem ev. iskolákba járó ev. 
tankötelesek vallástanitásának egyházunk szempontjából égető 
kérdését az egyetemes közgyűlés figyelmébe és jóindulatába 
ajánlja. 

54. (B.) Tanügyi bizottság jelenti, hogy a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter 47186/1922. számú rendeletében hajlandónak nyilatkozott 
50180/1921. számú s önálló hitoktatói állások szervezéséről intézkedő 
rendeletének revíziójára s hogy egyidejűleg felhívta az egyházkerület 
elnökségét arra, hogy ujabb hitoktatói állások szervezésének szükséges-
ségéről tegyen neki előterjesztést. Az elnökség a felhívásnak eleget tett. 

A közgyűlés a jelentést megnyugvással fogadja, egy-
idejűleg azonban felkéri az elnökséget, hogy amennyiben a 

-v módosítás igényeinket nem elégitené ki, azok kielégítését 
ujabb felterjesztésben kérje. 

55. (B.) Ugyanazon bizottság jelentése kapcsán a közgyűlés öröm-
mel veszi tudomásul, hogy az egyetemes közgyűlés egy theologiai szemi-
nárium felállítását célzó indítványunkat m. é. jkvének 46. pontjában 
magáévá tette s a theol. nagybizottságot az ügy előkészítésével meg-
bízta. Egyben a lelkészek továbbképző tanfolyamának eszméjét öröm-
mel üdvözli, annak szervezését szükségesnek tartja. A gyakorlati kivi-
telre vonatkozólag a bizottság javaslatára azt az indítványt terjeszti az 
egyetemes közgyűlés elé, hogy egyes virágzó gyülekezetekben évenként 
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u. n. vándortanfolyamok rendeztessenek, ahol a hitélet ápolásáról, a 55 
cura pastoralisról, a lelkésznek a gyakorlati életben való szerepléséről 
stb. egyes kiváló egyházi férfiak előadást tartanának. 

56. (B.) Ugyanazon bizottság javaslatára a közgyűlés a theol. 
akadémiai bizottság véleményéhez, mely szerint a nők a theol. akadé-
miákon hallgatókul felvehetők, szakvizsgai bizonyítványuk alapján val-
lástanári vizsgát tehetnek, mint vallástanárok, vagy a belmissziói munka 
mezején alkalmazást nyerhetnek, de lelkészi oklevelet nem szerezhetnek 
s lelkészi szolgálatra fel nem avathatok, hozzájárul. 

57. (B.) Ugyanazon bizottság jelentéséből a közgyűlés megütkö-
zéssel értesül arról, hogy a theol. fakultásnak a Pécsre helyezett Erzsébet-
tudományegyetembe való s törvényhozásilag is biztosított bekap-
csolása váratlanul ismét akadályokba ütközik, minekfolytán a fakultás-
nak a megnyitása az 1922/23. tanév elején lehetetlenné vált. 

Kimondja, hogy a theol. fakultásnak az Erzsébet-tudo-
mányegyetembe való szerves bekapcsolásához szigorúan ragasz-
kodik. Addig pedig, mig Pécsen, az egyetem megállapított 
mostani székhelyén nem helyezhető el, a theol. fakultásnak 
Budapesten való további fenntartását kívánja. Egyben 
pedig azt a helyi érdekeket szolgáló mozgalmat, 
mely a fakultásnak Sopronban való elhelyezését célozza és 
sem az egyetemes egyház érdekeivel és felfogásával, sem a 
Tudományegyetem természetével nem számol és jogfeladást 
jelent, a leghatározottabban elitéli, s állásfoglalását az egye-
temes közgyűlés elé terjeszti. 

58. (B.) Fenti ponttal kapcsolatban a ker. közgyűlés Draskóczy 
Lajos theol. akad. igazgató indítványára 

kimondja, hogy amennyiben a fakultás a jövő 1922/23. 
tanévben még meg nem nyilik, abban a tanévben a Buda-
pesten működő pozsonyi theol. akadémián a régi gyakorlat 
felelevenítésével a vizsgálatokon való elnöklés és a theológiára 
való felügyelet jogát az egyházkerület püspöke utján ismét 
gyakorolni kívánja. 

59. (B.) Ugyanazon bizottság javaslata alapján az egyetemes 
főjegyzőnek egy konkrét esetből kifolyólag az egyházkerületi elnökség-
hez intézett azon kérdésére, hogy hajlandó-e a pozsonyi szlovenszkói 
theol. akadémián szerzett okleveleket elismerni s a szlovenszkói püspö-
kök által felavatott lelkészeknek itteni alkalmazásához hozzájárulni, 

a ker. közgyűlés kimondja, hogy mivel a Pozsonyban székelő 
szlovák theol. akadémiának sem szervezetét, sem működését 
nem ismeri, e fontos kérdésben egyelőre nem nyilatkozik. 
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66. 60. (B.) Ugyanazon bizottság jelentése kapcsán a közgyűlés Révfy 
Géza cinkotai képezdei zenetanárnak „Bús magyarok" cimü irredenta 
dalfüzetét az egyházkerület iskoláinak megszerzésre ajánlja s a füzetre 
az iskolák vezetőinek figyelmét felhívja. 

61 (B.) Ugyanazon bizottság javaslatára a vallás- és közokt. minisz-
ternek 151,686/1921. sz. a. kelt rendelete alapján, mely rendelet a nők-
nek gondnoksági, illetőleg iskolaszéki tagságáról szól, 

az egyházkerületi közgyűlés — bár az E. A. szerint a nők-
nek egyházunk igazgatásában csak közvetett szerepük lehet — 
egyes kivételes esetekben megengedhetőnek mondja, hogy 
ott, a hol a helyi viszonyok a nőknek az iskolaszékekben 
való képviseltetését kívánatosnak mutatják, iskolaszéki tagokul 
a nők is megválaszthatok legyenek. 

62. (B.) Ugyanazon bizottság bemutatja a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 187249/1921. számú rendeletét, melyben felhívja egyházi fő-
hatóságainkat, hogy több tanerős felekezeti iskoláinknál gyermekgondozó 
intézmény felállítását kíséreljék meg. Tanerőről és annak fizetéséről a 
miniszter gondoskodik. 

A közgyűlés az eszmét magáévá teszi, s felhívja a több 
tanerős iskolák fenntartóit, hogy az iskolák mellett ilyen 
gyermekgondozó intézmény felállítására esetleg a szükséges 
lépéseket tegyék meg. 

63. (B.) Ugyanazon bizottság javaslatára a vallás- és közokt. 
miniszter 140844/1921. sz. rendelete alapján felhívja a ker. közgyűlés 
az iskolaszékeket, hogy az iskolákban ünnepélyes alkalmakkor a magyar 
„Hiszekegy"-et a Szabados Béla által szerzett dallamra énekeltessék. 

64. (B.) Ugyanazon bizottság javaslatára a ker. közgyűlés felhívja 
az iskolaszékeket, hogy a vallás- és közokt. miniszter 23905/922. számú 
rendeletében ajánlott s a Munkaügyi Hivatal által kibocsájtott emlék-
plakettet iskoláik részére szerezzék be s a tanteremben a miniszter 
intencióinak megfelelően ünnepély keretében helyezzék el. 

65. (BJ Ugyanazon bizottság javaslatára a ker. közgyűlés a vallás-
és közokt. miniszter 40127/1922. sz. rendelete folytán felhívja az 
iskolaszékeket, hogy a háborúban elesett hősök nevét egy, az iskolák-
ban kifüggesztendő emléktáblán örökítsék meg. 

66. (B.) Ugyanazon bizottság javaslatára a vallás- és közokt. 
miniszter 26998/1922. számú rendelete folytán a ker. közgyűlés ott, 
ahol arra szükség van, a szülői értekezlet meghonosítását az iskola-
fenntartók figyelmébe ajánlja. 
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67. (B.) Ugyancsak a tanügyi bizottság javaslatára a vall.- és 67— 
közokt. miniszter 27919/1922. sz. rendelete folytán a ker. közgyűlés 
felhívja az iskolaszékeket, hogy a szabadság ünnepét március 15-én 
ünnepeljék meg. 

68. (B.) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy a vallás- és közokt. mi-
niszter 24934/922. VlII/c. sz. rendeletében arról intézkedik, hogy az 
állami intézetekben az ev. vallású tanulók számarányának megfelelő 
számú ev. tanerő alkalmaztassák s erre vonatkozólag az egyházi főható-
ságtól felterjesztést kér. 

A ker. közgyűlés a rendeletet tudomásul veszi s felkéri 
az elnökséget, tegyen felterjesztést azon intézetekről, ahol 
nincsen megfelelő számú ev. tanerő s kérje ezekre vonatko-
zólag a rendelet intencióinak alkalmazását. 

69. (B.) Ugyanazon bizottság bemutatja a vallás- és közokt. 
miniszter 57771/1922. sz. rendeletét, mely felhívja azokat az iskola-
fenntartókat, kiknek iskoláiban a mult tanévben államilag kirendelt tan-
erők működtek, hogy vagy alkalmazzák ezeket a tanerőket véglegesen, 
vagy pedig ha ezt bármely okból nem tehetnék meg, elbocsátásuk felől 
nyilatkozzanak. 

A kerületi közgyűlés arra való tekintettel, hogy az ille-
tékes és érdekelt iskolafenntartók az iskolákban működött 
államilag kirendelt tanítók véglegesítése, illetőleg elbocsájtása 
tárgyában már nyilatkoztak, ujabb intézkedésre okot nem lát 
s a rendeletet egyszerűen tudomásul veszi. 

70. (B.) Ugyanazon bizottság bemutatja a vallás- és közokt. 
miniszter 76318/922. sz. rendeletét, mely arra hivja fel a hazai tanító-
ságot, hogy a gyermekmenhelyek kötelékébe tartozó gyermekekkel éppen 
olyan szeretettel foglalkozzék, mint a többi tanítványokkal. 

Tekintettel arra, hogy az ev. tanítóság hivatása magas-
latán áll s a gondjaira bizott gyermekek között kicsinyes 
szempontokból különbséget nem tesz, a ker. közgyűlés külön 
intézkedésre- okot nem lát s a rendelet felett napirendre tér. 

71. (B.) Ugyanazon bizottság jelentésével kapcsolatban a vall.- és 
közokt. miniszter 69825/1922. sz. rendelete folytán 

a ker. közgyűlés felhívja az iskolafenntartókat, hogy 
ott, hol az egy tanteremre eső tankötelesek száma a 80-t 
meghaladja — a lehetőség szerint — uj tanítói állás szerve-
zéséről gondoskodjanak. 

72. (B.) Ugyanazon bizottság javaslatára a ker. közgyűlés elfogadva 
a nógrádi egyházmegye indítványát kimondja, hogy a középiskolákban 
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72—76. a vallástani vizsgálatokat továbbra is fenntartani kívánja és pedig ugy, 
hogy a vizsgálatok az egyházi főhatóságok kiküldöttjének jelenlétében 
az osztályozó konferencia előtt tartassanak meg s az osztályozás a 
vizsgán bemutatott eredmény alapján történjék. 

73. (B.) Ugyanazon bizottság javaslatára 
a ker. közgyűlés Rákóczy István nógrádi egyházmegyei 

m.-felügyelő indítványát magáévá téve kimondja, hogy az 
ország területi integritásának helyreállítása és a bolsevizmus 
állandó veszélyének elhárítása érdekében a nemzeti gondolat-
nak állandó ébrentartását és fejlesztését s a bolsevizmus 
tanaival szemben való intenzív küzdelmet szükségesnek tartja. 
E végből tiszteletteljes felterjesztést intéz az egyetemes köz-
gyűléshez, hogy e fontos és egyházunkat is közelről érintő 
kérdésben határozatot hozni és a jelzett két irányban meg-
felelő tevékenység megindításáról, illetőleg annak fokozásáról 
gondoskodni méltóztassék. 

74. (K.) A jog- és alkotmányügyi bizottság javasolja, hogy a m. é. 
kerületi gyűlés jkve 70. pontja alatt kiküldött bizottság megbizatása a 
jövő évi egyházkerületi rendes közgyűlés összehívásáig meghosszab-
bíttassák. 

A közgyűlés ilyen értelemben határoz. 

75. (K.) Olvastatott a protestáns közös bizottságnak Budapesten 
1922. évi január hó 24-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyv 6. pontja 
a róm. kath. egyház tervszerű rekatholizáló törekvésének ellensúlyozása 
tárgyában. 

A közgyűlés a jog- és alkotmányügyi bizottság javas-
lata alapján felhívja a lelkészeket, hogy egyházközségük 
felekezetközi viszonyairól, különösen a róm. kath. egyház 
részéről előfordult sérelmekről birtokukban lévő adatokat az 
esperesi hivatalok révén f. évi december hó végéig közöljék 
a püspöki hivatallal. 

76. (K.) Olvastatott a protestáns közös bizottságnak Budapesten 
1922. évi január 24-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyv 5. pontja az 
egyházak földhöz juttatása tárgyában. 

A közgyűlés a jog- és alkotmányügyi bizottság javaslatára 
felhívja az egyházközségeket, kisérjék figyelemmel, hogy 
mikor indul meg községükben az 1920. évi XXXVI. t. c. alap-
ján valamely földbirtokrendezés s mihelyt ez megtörténik, az 
egyházközségek egyenként tegyék meg közgyűlési határozat 
alapján a bejelentést az illető községi elöljáróságnál, illetve 
városi tanácsnál, hogy mily és mennyi földnek juttatására 

> 
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tart az egyházközség igényt. A közgyűlés figyelmezteti az 76—78. 
egyházakat, hogy azon kérdés, hogy esetenként mekkora 
földhöz juthat, vagy hogy meglévő, de nem elegendő földje 
mennyire egészíthető ki, attól függ, hogy mekkora az állam 
által a közérdekű földbirtokpolitikai célra megszerzett ingat-
lan és mekkora és mily sürgősségü az egyéb földszükséglet, 
mely közérdekből kielégítésre vár. A követelhető földmennyi-
ség nagyságát illetőleg tájékozásul szolgáljon, hogy a lelkészi 
földek 30—50, a kántortanitói földek pedig 20—25 katasz-
trális holdra leendő kiegészítését lehet kérelmezni. 

77. (K.) Tárgyalás alá került báró Solymosy Lajos, egyet, felügyelő-
nek az egyetemes bizottságok átszervezésére vonatkozó javaslata. 

A közgyűlés a javaslat azon részét, amely a különféle 
kisebb egyetemes bizottságoknak megszüntetését s illetve e 
kisebb bizottságoknak három főbizottságba, u. m. a köz-
oktatási — az alkotmány és jogügyi és a gazdasági bizott-
ságokba való beolvasztását célozza, helyesléssel fogadja. 

Kívánatosnak tartja azonban, hogy mind a három 
bizottságnak elnöksége az egyet, felügyelő és a legidősb 
püspök legyen, jegyzője és előadója az egyet, főjegyző, 
tagjai : az egyházkerületek elnökségei s minden egyházkerü-
letből egy-egy világi és egyházi tag. 

A főbizottságoknak albizottságokra való oszlását a 
közgyűlés nem helyesli, mert ezáltal részben az eddigi 
állapot tartatnék fenn, részben pedig a központosítás felé 
való törekvést lát ebben, ami ellen határozott állást foglal. 

78. (K.) Olvastatott a mosoni egyházmegye 1922. évi julius 5-én 
Hegyeshalmon megtartott közgyűléséről felvett jegyzőkönyv 10. pontja, 
mely szerint a nezsideri járási közigazgatási hivatal a megszállott terü-
leten lévő egyházközségek megválasztott kiküldötteit az esperességi 
közgyűlésen való megjelenésben megakadályozta és az ugyancsak meg-
szállott területen lakó Seybold Károly főesperest az esperességi gyűlés 
összehívása miatt igazolásra hivta fel. 

A közgyűlés a nezsideri járási közigazgatási hivatalnak 
ezen ténykedésében egyházunk törvénybiztositotta autonom 
ügyeibe való jogosulatlan beavatkozást lát, annál is inkább, 
miután a trianoni békeszerződés 58. és 60-ik cikkei, nem-
különben az osztrákokra érvényes St.-Germaini békeszerződés 
hasonló intézkedéseket tartalmazó cikkelyei is az egyházak 
autonom jogait minden körülmények között tiszteletben tartják 
és erre az összes szerződő államalakulatokat is kötelezik. 
Ezért is felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez azzal 
a kérelemmel, hogy a kormánynál közbenjárni szíveskedjék, 



50 

82. \ hogy az osztrák politikai hatóságok egyházi autonom ügyeinkbe 
való minden jogosulatlan beavatkozástól eltiltassanak, 
esetleg e tekintetben a trianoni békeszerződés 60. cikke 
alapján a Nemzetek Szövetsége kebelében működő Nemzet-
közi Állandó Biróság döntése is provokáltassék. 

79. (K.) Olvastatott a fejérkomáromi egyházmegye 1922. évi junius 
29-én Székesfehérvárott megtartott üléséről felvett jegyzőkönyv 15. pontja, 
mely szerint az egyházmegyei tanitó-egylet elnöke hivatalból tagja 
lehessen az egyházmegyei közgyűlésnek. 

A közgyűlés a kérelem teljesítését nem tartja hatás-
körébe tartozónak, miután az E. A. állapítja azt meg, hogy 
kik tagjai hivatalból az egyházmegyei közgyűlésnek. Tekin-
tettel azonban arra, miszerint kívánatos, hogy a tanitói kar 
minél jobban bevonassák az egyházi életbe, a kérelmet az 
egyetemes gyűlés utján összehívandó zsinat elé terjeszti, 
figyelembevétel végett. 

80. (K.) A jog- és alkotmányügyi bizottság jelenti, hogy az özv. 
Kvacsala Jánosné hagyománya tárgyában folyó peres ügy még befejezést 
nem nyert, de 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. 

81. (K.) A jog- és alkotmányügyi bizottság javaslatára 
a közgyűlés a zsinat mielőbbi egybehivását szükségesnek 

tartja, miért is felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, 
hogy annak megtartásához szükséges kormányzói engedély 
kieszközlése végett lépéseket tenni szíveskedjék. 

82. (Dr. K.) Előadó a missiói pontokról a következő jelentést 
terjeszti elő: 

I. Fejérkomárom. Tatatóvárosban a missiói lelkészi állás szerve-
zése, jóllehet 105,000 K áll acélra rendelkezésre, a mostani rendkiv. viszo-
nyok között, teljes lehetetlenségnek látszik. Pedig Ujkomáromnak fiók-
egyházközséggé való alakulása folytán felvetődik az az eszme, hogy a két 
város egyházi szempontból egyesittessék, ami a sürü vonatközlekedés 
mellett könnyen keresztülvihetőnek látszik. Ajánlatos, hogy az illetékes 
tényezők a kérdést állandóan napirenden tartsák s éber figyelemmel 
kisérjék. 

Tatabányán a missiói lelkészi állás szervezése egy kissé előbbre 
jutott. Landgraf János ny. miniszteri tanácsosnak hathatós közbenjárására 
a bányatársulat megígérte, hogy ily irányú törekvést készséggel támogat? 

ha a lelkészi állás megszervezését a bányamunkások is kívánják. Saj-
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nos, a bányamunkásokat eddig nem sikerült összehozni, hogy ez irány- 82—84. 
ban állást foglaljanak. Kívánatos lenne, ha az illetékes lelkész, vagy az 
egyházmegyei elnökség, vagy a kettő együtt minél előbb megtalálná a 
módját annak, hogy a bányamunkások ilyirányu kívánságukkal előáll-
janak, mert nem lehet tudni, meddig állja a bányatársulat is tett 
igéretét. 

II. Ujkomárom. E város azért kerül e rovatba, mert a cseh megszál-
lás folytán lelkészének nem áll módjában a városban lakó hiveit gon-
dozni. Kirchner Rezső püspöki titkár buzgólkodására ott fiókegyház-
község alakult s a fejérkomáromi egyházmegye lépéseket tett oly irány-
ban, hogy a győri egyházmegye engedje meg a győri lelkészeknek a 
fiókegyház híveinek gondozását. 

III. Nagyhontból. — 
IV. Nógrád. Lapujtő. A levitalaknak kitatarozásához a bányatársu-

lat adja a szükséges anyagokat, készpénz 50,000 K kellene. Felhívandó 
az egyházmegye, hogy a jövendő íelkészlak rendbehozatalát szorgal-
mazni szíveskedjék. 

Kisterenyén, Baglyasalján, Salgóbányatelepen, Mizserfán, Nemti-
telepen, Mátranovákon, Zagyvapálfalván, Nagybátonyban a munka az 
eddigi mederben tovább folyik. 

Szécsényben, Érsekvadkerten, Szarvasgedén, Bercelen, szintén. 
A közgyűlés a jelentést megnyugtató tudomásul veszi 

és felhívja a fejérkomáromi egyházmegye elnökségét, hogy 
Tatatóváros és Tatabánya, a nógrádi egyházmegyei elnöksé-
get, hogy Lapujtő anyásitását szorgalmazzák. 

Továbbá a nógrádi egyházmegye esperese felkéretik, 
hogy a Karancsság és vidékén lakó híveknek lelki állapo-
tára vonatkozó jelentés megtételére a lucfalvai lelkészt saját 
hatáskörében hivja fel. 

83. (Dr. 'K.) A kerületi elnökség előterjeszti az egyházkerületi 
gyámintézetnek 1922. évi jegyzőkönyvét és javasolja ennek a kerületi 
jegyzőkönyvbe függelékül való felvételét. 

A gyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi és a 
kerületi jegyzőkönyvbe való felvételét elrendeli. 

84. (B.) Jeszenszky Károly salgótarjáni lelkész bejelenti, hogy 
egyházközsége f. évi szeptember 30-án és október hó 1-én fogja meg-
ünnepelni fennállásának félszázados évfordulóját. E nevezetes alkalomra 
a közgyűlés tagjait egyháza nevében szeretettel meghívja. 

A közgyűlés a bejelentést örömmel veszi tudomásul, a 
jubiláló egyházközségre Istennek további megsegítő kegyelmét 
és atyai oltalmát kérve, a szeretetteljes meghívást minden 
tagjának figyelmébe ajánlja azzal, hogy az ünnepségen részt-

4* 
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84—85. venni szándékozók szándékukat a salgótarjáni lelkészi hiva-
talnál előre jelentsék be. 

(85.) Több tárgy nem lévén, a világi elnök a püspökhelyettes 
buzgó hálaimája után, megköszönve a tagoknak a határozatok meghoza-
talánál tanúsított tárgyilagos magatartását, a gyűlést berekeszti. 

K. m. f. 

Kiss István s. k. 
püspökhelyettes 

Lándori dr. Kéler Zoltán s. k. 
ker. felügyelő. 

Balogh István s. k. 
egyházi főjegyző. 

Belicza András s. k. 
egyházi jegyző. 

Kirchner Rezső s. k. 
tb. jegyző. 

Dr. Lándori Kéler Bertalan s. k. 
tb. jegyző. 

Hitelesítjük! 

Budapest, 1922 szeptember hó 7-én. 

Kirchner Gyula s. k. Meskó Károly s. k. 

' . " ; \ 
Podhradszky János s. k. 
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JEGYZŐKÖNYV, 

mely felvétetett Balassagyarmaton 1922. aug. hó 23-án a dunán-
inneni ág. hitv. ev. egyházkerületi gyámintézetnek dr. Kéler Zoltán egy-
házkerületi gyámintézeti világi elnök és Podhradszky János egyházi 
elnök vezetése alatt tartott közgyűlésében. 

Jelen vannak az elnökségen kivül Okolicsányi Gyula nógrádi egy-
házmegyei felügyelő, Rákóczy István, Balogh István alesperes, Zimmer-
man János alesperes, BendI Henrik egyetemes pénztáros s a kerületi 
gyűlésnek mintegy 20 tagja. 

1. Egyházi elnök buzgó imája után világi elnök szívből fakadó 
szavakkal ad kifejezést hazafias bánatának, hogy nem üdvözölhetjük 
körünkben mindazokat, akik tul a demarkáción az elnyomás alatt is velünk 
éreznek. Hálás kegyelettel emlékezik meg Raáb Károly főesperesnek 
elhunytáról, aki mindenkor a gyámintézetnek lelkes bajnoka, fárad-
hatatlan munkása volt s mint ilyen méltó, hogy érdemei jegyzőköny-
vileg megörökítessenek. A közgyűlést megnyitván bejelenti, hogy nagy 
elfoglaltságánál fogva a kerületi gyámintézeti elnöki állásáról visszavon-
hatlanul lemond. 

A közgyűlés Raáb Károly elhunyta felett legőszintébb részvétének 
ad kifejezést, a kerületi gyámintézeti világi elnök lemondását sajnálattal 
veszi tudomásul s 15 éven át önzetlenül teljesített, hitbuzgó és áldozat-
kész munkásságáért a leghálásabb köszönetét fejezi ki. / 

2. Egyházi elnök a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére Horeczky 
Aladár lelkészt, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Kirchner Gyula és 
Meskó Károly lelkészt kéri fel. Örömmel állapítja meg, hogy a gyám-
intézeti szeretetmunka az egyházak körében előhaladást mutat, az egyes 
egyházmegyék gyüjtéseredménye azt bizonyítja, hogy ámbár számban 
megfogyatkoztunk, de az összetartozandóság és a lutheri hithez való 
ragaszkodás még van a szivekben s erre alapítja azon erős bizalmát, 
hogy további lelkes munkával hathatós támogatást nyujthatunk ezután 
is a segítségre szoruló gyülekezeteknek. Évi jelentését a következőkben 
terjeszti b e : 

I. A mult évi kerületi gyámintézeti közgyűlés javaslatához mérten az 
egyetemes egyházi gyámintézet a következő egyházaknak juttatott segélyt: 

a) Patvarc 2000 kor. (kis szeretetadomány), Magyaróvár, Bánk, 
Salgótarján, Szécsény, Legénd, Vérteskethely 1000—1000 kor., Magyar-
óvár 350 kor. (G. A.-féle segély). 

b) A németországi G. A.-egylettől: Oroszvár 840 márka, Legénd 
700 márka, Magyaróvár, Patvarc, Tordas 500—500 márka. 
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c) A svédországi G. A.-egylettől ez évben segély nem érkezett. 
II. A folyó évi gyámintézeti gyűjtés eredménye a következő: 
Fejérkomárom adott szabad rendelkezésre 5 7 3 7 Í 8 kor., kerületi 

árvaházra 126 kor., E. E. gyámint. Székács-alapra 39 kor., Luther-alapra 
39 kor., nagy szeretetadományra 1477'39 kor., Gusztáv Adolf-egyletnek 
67 kor., kerületi diakonissa-intézetnek 50 kor., összesen: 7535-57 korona. 

Mosoni egyházmegye Szabad rendelkezésre 1783 82 korona, E. E. 
gyámint. nagy szeretetadományra 631-18 korona, összesen: 2415 korona. 

Nógrádi egyházmegye szabad rendelkezésre 9080*44 korona, E. E. 
gyámint. nagy szeretetadományra 1755-52 kor., összesen: 10836 95 kor. 

Összesítés: Szabad rendelkezésre 16601 44 kor., kerületi árvaházra 
126 kor., diakonissa-intézetnek 50 korona, Székács-alapra 39 korona, 
Luther-alapra 39 kor., Gusztáv Adolf-egyletnek 67 kor., E. E. gyám-
intézet nagy szeretetadományra 3864'09 kor.,összesen: 20786 53 korona. 

Egyházi elnök indítványára a közgyűlés a jelentést 
örvendetes tudomásul veszi, a gyámintézet munkásainak ered-
ményes fáradozásukért elismerését fejezi ki. 

III. Egyházi elnök jelenti, hogy a szabad rendelkezésre álló összeg fele 
830072 kor. az egyet, egyházi gyámintézetnek lévén küldendő, folyó évi 
kerületi gyámintézetünk közgyűlése a másik fele felett rendelkezik, melynek 
szétosztására nézve a következő javaslatot terjeszti elő: adjon a ker. 
gyámintézeti közgyűlés Komáromnak és Somorjának mint megszállás 
alatt lévő szabad egyháznak, továbbá Lapujtő, Rétság, Felsőpetény, 
Magyaróvár, Tordas és Szendnek 1000—1000 koronát, a fennmaradt 
300*72 koronát fordítsa tőkésítésre. 

A közgyűlés a segélyeket a javaslat értelmében osztja 
ki s az egyetemes egyházi gyámintézetnek Szécsényt a kis 
szeretetadományára, Herédet a Borbély-féle segélyre, Cserhát-
surányt a Kaczián-féle segélyre s kisebb segélyre Székes-
fehérvár, Csabdi, Csákvár, Legénd, Lapujtő, Vérteskéthely és 
Kisterenye egyházközségeket ajánlja. A Gusztáv Adolt egy-
lethez felterjeszti: Ipolyvecze, Rétság, Salgótarján, Székes-
fehérvár, Magyaróvár, Patvarcz, Tordas, Legénd, Szécsény és 
Csabdi egyházközségeket segélyezésre. A Palló-féle segélyre 
ajánlja: Ringbauer Gusztávnét, Drottner Samunét és Sztolár 
Györgynét. 

IV. Egyházi elnök közli, hogy az egyetemes egyházi gyámintézeti 
h. egyházi elnök megkereste ker. gyámintézetünket, hogy a gyáminté-
zeti alapítványok alapító levelei másolatban terjesztessenek fel az egyet, 
gyámintézethez. 

A közgyűlés az egyházi elnököt utasítja, hogy a meg-
keresés értelmében a szükséges lépéseket tegye meg, az alapítvá-
nyok alapító leveleit másolatban szerezze be s terjessze fel 
az egyetemes gyámintézethez. 
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V. Ugyancsak az egyházi elnök jelenti, hogy a magyarhoni E. E. E. 
gyámintézetnek egyházi elnöki állása betöltendő, amiért is felkéri a 
közgyűlést szavazatának leadására. 

A közgyűlés a magyarhoni E. E. E. gyámintézet egy-
házi elnöki állás betöltésére, szavazatát egyhangúlag Zier-
mann Lajos soproni lelkészre adja. 

VI. Egyházi elnök tudatja a közgyűléssel, hogy a folyó évi. E. E. 
gyámintézeti közgyűlés Sopronban f. évi szeptember 17-én lesz meg-
tartva s kérdi vajon a ker. gyámintézet kivel óhajtja magát képviseltetni? 

A közgyűlés a kerületi gyámintézet képviseletében Pod-
hradszky János ker. gyámintézeti egyházi elnököt küldi ki az 
egyetemes gyámintézeti közgyűlésre. 

VII. Egyházi elnök a ker. gyámintézet nevében keresetlen, de őszinte 
szavakban ad kifejezést a világi elnök visszavonhatatlan elhatározása 
feletti fájdalmának s kéri elnöktársát, habár elnöki állását elhagyja is, de 
maradjon a jövőben is oly lelkes, buzgó és áldozatkész támogatója — 
mint amilyen mindenkor volt, ama 15 éven keresztül, melyben hiven 
betöltötte elnöki tisztét — ami kerületi gyámintézetünknek. 

A közgyűlés az egyházi elnök őszinte fájdalmát, de 
egyúttal a távozó világi elnökhöz intézett kérését magáévá 
teszi s kimondja, hogy a gyámintézeti világi elnöki állásra 
a szavazást elrendeli, a szabályszerűen kiállított szavazatokat 
zárt és lepecsételt borítékban legkésőbb 1923 augusztus l - ig 
az egyházi elnökhöz küldjék be az egyhm. gyámintézetek. 

VIII. Végül egyházi elnök bejelenti, hogy a ker. közgyűlés előtti 
istenitisztelet offertóriuma 3070 kor., mely összeg az E. E. E. gyám-
intézet nagy szeretetadományának gyarapítására fordittatik. Köszönetet 
mondva a gyámintézeti istentisztelet szónokának, Balogh István fejér-
komáromi alesperesnek, a hívekre mély hatást gyakorolt beszédeért s a 
szives vendéglátó balassagyarmati gyülekezetnek, szeretett munkásságukra 
Istennek áldását kérő imája után világi elnök a közgyűlést bezárja. 

K. m. f. 

Podhradszky János s. k. Lándori Dr. Kéler Zoltán s. k. 
egyh. elnök. vil. elnök. 

Horeczky Aladár s. k. 
jegyzőkönyvvezető. 

Hitelesítjük: 

Kirchner Gyula s. k. Meskó Károly s. k. 
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néh. D. Baltik Frigyes, dunánínnení ev. püspök 
síremlékének a balassagyarmati evang. egyház 
temetőjében 1922. évi augusztus hó 24-én történt 

felavatási ünnepségéről. 
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A dunáninneni ev. egyházkerületnek Tordason 1921. évi szeptember 
hó 7-én tartott közgyűlése lándori dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő 
ur Őméltósága kezdeményezésére elhatározta, hogy örök álmát a balassa-
gyarmati ev. temetőben alvó boldog emlékű dr. Baltik Frigyes sirja 
fölé emlékkövet állit s ennek mielőbbi megvalósítása érdekében Kiss 
István h. püspök s lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő 
elnöklete alatt dr. Händel Béla, Kirchner Rezső és Kardos Gyula tagokból 
álló bizottságot alakította. A bizottság megbízásához hiven felhívást, 
illetve gyüjtőivet bocsátott ki a dunáninneni ev. egyházkerület egyház-
községeihez, a testvéregyházkerületek gyülekezeteihez s néh. dr. Baltik 
Frigyes befolyásos tisztelőihez. A gyűjtés szép eredménnyel járt. A 
befolyt összegből megalkottatta Keviczky Hugó szobrászművésszel az 
elhunyt főpásztor síremlékét, melynek homlokzatán kereszten nyugszik dr. 
Baltik Frigyes bronzba öntött arca oly tökéletes kivitellel, aminőt csak 
egy ihletett művész keze formálhatott. 

Az emlékkő felavatása az egyházkerületi közgyűléssel kapcsolatosan 
1922. évi augusztus hó 24-én történt meg az alább leirt megható, 
felemelő, a jelenlevők által soha nem feledett ünnepély keretében. 

1922. évi augusztus hó 24-én Va 9 órakor harmadszor szólalt 
meg az ev. templom impozáns harangja. Ércszava zúgva, búgva hangzott 
végig a város fölött, hívogatva a népeket: jöjjetek el, imádjuk, boruljunk 
le arccal, hajtsuk meg térdeinket a mi teremtő Urunk előtt. S mire a 
harang elnémult, a templom szorongásig megtelt áhítatos közönséggel, 
amelyben képviselve voltak a hitfelekezetek, a város, a polgári és katonai 
hatóságok. 

A szép és változatos akkordokban bővelkedő, az ünnephez méltó, 
bus, mélahangu orgona-előjáték után felzendült a hivek ajkán: „Isten 
én erőm és bizodalmam" kezdetű ének, amelynek 4. verse után 
Kirchner Rezső püspöki titkár az oltár előtt a következő imádságot s 
oltári igét olvasta: 

„Neked szól első gondolatunk, Téged keres, Hozzád emelkedik 
lelkünk az imádság szárnyain jó Atyánk, hogy nem engedted elfelejteni 
intésedet, mellyel arra tanítottál, hogy megemlékezzünk a mielőttünk 
járókról és azoknak hitüket kövessük. 

Téged illet a dicsőség és hálaadás, hogy most, amidőn egybe-
sereglettünk közelről, távolról, de mindannyian egy lélekkel és akarattal, 
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hogy tanácskozásaink folyamán építeni igyekezzünk a Te szent országodat 
— lehetővé tetted, hogy kegyelettel adózhasson a még mindig árva 
egyházkerület egykori nagy vezérének, kinek minden tettéből a hit 
sugárzott, mert az adott neki erőt az ingatlan hűségre mindahhoz, 
ami szent és jó; aki átérezte a vallásnak, az emberre nézve e nélkülöz-
hetetlen lelki kincsnek nagy jelentőségét; aki belátta, hogy szent hivatást 
teljesít az egyház az ég felé emelő, a Krisztussal egyesítő erőnek: 
a hitnek a szivekben gondozásával, a kijelentett igének hirdetésével, a 
világosság és a lelkiismereti szabadság oltalmazásával; aki nem szégyelte 
a Krisztus evangéliomát és az azt hirdető egyházat; aki nem kereste 
a feltűnést és munkássága zajtalan volt, de éltető, mint a tavaszi nap-
sugár; akinek példája buzdítva állott mindnyájunk előtt, arra tanítva, 
mikép kell igazán szolgálni a lelki édesanyát, az egyházat! 

Egyedül Téged illet a dicséret és dicsőség jó Atyánk és felemeljük 
a hálaadás poharát, hogy magunkénak vallhattuk a Te emberedet. 
Példája erősítsen meg mindnyájunkat, akik itt összegyültünk szent 
hajlékodban, a Hozzád való hűségben és szeretetben, tegyen kitartókká 
és serényekké a Te szent országod terjesztésének áldott munkájában, Ámen." 

Oltári szentigék: Zsidókhoz irt levél 13. rész 7. verse. 

Makiári Pap Árpád szivet elragadó szóló-éneke alatt Balogh István 
bokodi lelkész, fejérkomáromi alesperes lépett a szószékre s a következő 
egyházi beszédet tartotta: 

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a 
mi Atyánktól s a mi Urunk Jézus Krisztustól. 
Ámen. Akapige Jósué 4. r., 5, 6, 7 vers. 

„Keresztyén gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! 
Prófétai ajakkal kellene birnom s Illés kettős lelkével megáldat-

nom, hogy méltó kifejezést tudjak adni annak az érzelemnek, amely ma 
sziveinket dobogtatja. Az érzelmek szokatlan felajzását a rendkívüli 
körülmények hozzák magukkal. Itt vagyunk a kies városban, amely 
országunknak egyik végvárává lett, nem régen pedig oly messze volt a 
határszéltől. A város tövében folydogáló kicsiny medrü Ipoly választ el 
bennünket azoktól, akik egy hosszú ezer éven együtt örültek velünk a 
haza örömén, együtt sirtak annak bánatán. Érezzük a földnek onnan 
felénk való meleg átsugárzását, hallani véljük az elszakítottak nehéz 
sóhajtását, szivük epedő imádságát: vajha legalább e mostani napon 
együtt ünnepelhetnének velünk, de a szük medrü folyó oly nagy közbe-
vettetés köztük és közöttünk, hogy akik onnan ide akarnának jönni, nem 
jöhetnek, sem pedig innét oda nem mehetnek. 

Szabadság szép földje, mivé lettél ! ? A magas bércek fölött 
átsuhanó felhők, a felénk siető szellők suttognak nekünk megnehezült 
sorsról, a hazafias érzés elfojtására, a magyarság teljes letörésére irányuló 
kegyetlen intézkedésekről, beszélnek nekünk az ott élő magyarok ragasz-
kodásáról, akik mint egykor Izrael népe a babyloni vizek mellett 
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hegedűiket a fűzfákra aggatva — bus harmóniában kesergik a haza-
szeretet szent fogadalmát: ha elfelejtkezem rólad oh szép hazám, felejt-
kezzen el rólam az én jobb kezem, az én nyelvem tapadjon az én 
Ínyemhez, ha meg nem emlékezném rólad, ha nem téged tartanálak 
vigasságom fejének. 

"Elszakított testvéreink, szivünk mély részvéte, lelkünk égő szerelme 
a közelségből felétek száll, szemünk bánatos könnye értetek hull. 

A könnyes hazafiúi bánat szent érzelme mellett helyet kér e napon 
szivünkben egy másik érzelem, a hála, a kegyelet, amelynek beszélő 
bizonysága lesz időtlen-időkig egyházkerületünk közönsége szives áldozat-
készségének szép alkotása, a síremlék, melynek felemelésében segít-
ségünkre jött a testvéregyházkerületek együttérzése. 

Egyházkerületünk ma avatja fel 3 éve elhunyt vezérének, e gyüleke-
zetben s városban 25 évig áldásosán működő, közszeretettel körülrajon-
gott, általánosan becsült s szeretett nagy alakjának sirja fölé emelt em-
lékkövet, hogy az a kő — mint Gilgalban a Jordánból az Izrael által 
kiemelt kő legyen jegyül s amikor a fiak kérdendik az ő apjukat, mire 
való e kő, — az megszólaljon s hirdesse a prófétai megnyilatkozás 
igazságát: az igaznak emlékezete áldott s beszéljen az elhunyt főpásztor 
érdemeiről, beszéljen az egyházkerület igaz kegyeletéről. 

Hogy ki volt D. Baltik Frigyes püspök, azt egy rövid beszéd 
keretében elmondani nem lehet, csak néhány vonást ragadok ki életéből. 

Amikor rendes-lelkészi állást nyert s megjelent egyházmegyéje 
gyűlésén, felszólalásával felhívta magára a figyelmet. Az egyházi lapok-
ban megjelent cikkei, nagyobb tanulmányai elárulták benne ev. egyhá-
zunk célját jól ismerő, a célhoz vezető utakat nyilt szemmel látó harcost. 
Gyors egymásutánban választották be az egyházkerület bizottságaiba s 
ezekben finom acélpengéhez hasonlító elmeéllel boncolgatta a legnehezebb 
kérdéseket s mutatott rá a kibontakozás útjára. 

Nagy tudását, rátermettségét elsősorban egyházmegyéje honorálta, 
amikor esperesévé megválasztotta, majd pedig midőn a nagy Geduly 
megtért legfőbb pásztorához, az egyházkerület gyülekezeteinek bizalma 
a püspöki székbe ültette s szélesebb körben érvényesíthette a Krisztus 
egyháza javáért hevülő munkakedvét és erejét.' 

Mint püspök szavával, tetteivel, a hirdetett igével s annak meg-
felelő életével, meg nem csüggedő munkakedvvel járt szüntelen előttünk 
s lett atyánk és bölcs vezérünk. A hazai püspökök között kétségtelenül 
neki volt a legnehezebb helyzete, de egyházkerületünk hajóját biztos és 
szerencsés kézzel vezette át a nemzetiségi felforgató törekvések folytán 
itt-ott támadó veszélyes örvényeken. 

Püspöksége első tizedében sorra járta az egyházközségeket s le-
bilincselő modorával, rengeteg tudásával megnyerte a kőrútjában nála 
tisztelgő másvallásuakat, saját hitsorsosainak tiszteletét, csodálatát pedig 
kivívta mindig az ige szilárd fundamentumán felépített beszédeivel, az 
ezekből kisugárzó erős hitével, a gyülekezetek ügye iránt tanúsított 
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meleg érdeklődésével, a hiányok megszüntetésére irányuló bölcs taná-
csával. Munkatársai: a lelkészek s tanítók érdemeinek elismerésénél 
nem volt fukar, ahol pedig a hivatásérzet hanyatlásának jeleivel találko-
zott, atyai gonddal, szeretettel sietett a csüggedező ambíció megerősí-
tésére. 

Nagynak bizonyult az egyetemes Gyámintézet vezetésében is. Erőt, 
fáradságot, időt nem kiméit, azon volt, hogy a gyámintézet minél 
messzebb, minél több helyre nyújthassa ki felsegítő karjait. Fürkésző 
szemmel kereste, hol hiányzik a templom, a nagyok iskolája, hol vár 
javításra az iskola, a kicsinyek temploma s az ilyen helyeket igyekezett 
hathatós segítségben részeltetni, hogy megelégittessenek, a kik éhezik és 
szomjúhozzák az igazságot. 

Fáradhatatlan kitartó vitéze volt a Krisztusnak. Vallotta az apostol-
lal : Nekem az én életem is nem drága, csakhogy elvégezzem örömmel 
a szolgálatot, melyet vettem az én Uram Jézusomtól. 

Munkaközben esett ki kezéből a zászló, amelyet mindig magasan 
lobogtatott s dicsőségesen hordozott Isten szent országa felvirágzására. 
Hite szilárd volt mint a kőszál, tudása széies mint a tenger, szeretete 
tiszta, mély mint a tengerszem, jelleme egyenes mint a napsugár. 

Szeretett testvéreim ! ha majd kérdezik gyermekeitek: mirevaló az 
a kő ? mondjátok el nekik, hogy e sirkő árnyékában a Krisztusnak egy 
igaz vitéze, az evangéliumnak nagy ismerője, a szent ügy munkásainak 
bölcs vezére pihen. 

Az a kő hirdeti az egyházkerület kegyeletét is. 
A kegyelet elismerés kora lejárt. A törvény őreit, a rend, jog tisz-

telőit halálra szánja, keresztre feszíti a világ. 
Folytatni szeretné a közelmúlt szörnyűséges munkáját, mely hadat 

izent a régi rendszernek, annak gyökerestől felforgatására törekedett s 
irgalmatlan pusztítást vitt véghez azok sorában, akikről tudta, hogy az 
isteni parancsolatokon nyugvó törvényszerűséghez törhetetlenül ragasz-
kodnak, éktelen dühvel fordultak a mult jeleseinek Emlékszobrai ellen. 
E féktelen vészes forradalmi irányzat közvetlen közelségében nem annál 
szebb, meghatóbb jelenség-e, midőn egyházkerületünk az elismerés 
emlékkövét állítja egy jelesének sirja fölé s ezzel beirja nevét a maga 
nagyjainak, halhatatlanjainak a so rába? 

A mi atyánk, vezérünk sírjára állított kő illesse meg a mi szivünket 
is, hogy ne csak egyházkerületünk hálás, kegyeletes alkotását lássuk 
benne, hanem buzdítson bennünket annak követésére, aki a Jézusnak 
volt igaz vitéze, evangéliumát nem szégyelte, szóval, tettel, alkalmas és 
alkalmatlan időben lelkesülten hirdette, a szeretet munkáját gyakorolta 
s másokat is a könyörület munkájára megnyerni törekedett. 

Kegyeletnek, elismerésnek köve buzdíts, segíts minket ilyen életre 
s akkor lesz nagy jelesünknek szelleme, mely égbe szállott, itt lent a 
földön közöttünk, munkás s igazán áldott, Ámen." 
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Miatyánk. 
Ároni áldás. 
A templomi közönség: „Erős vár a mi Istenünk" két első versének 

zengedezése közben a templomból szép rendben kivonult s beláthatatlan 
hosszú sorban az ev. temető felé indult, ahol boldog emlékű dr. Baltik 
Frigyes sirja körül elhelyezkedett. 

A kerületi elnökség, az egyetemes egyház, az egyetemes gyám-
intézet, az egyházmegyék, a pozsonyi ev. theol. akadémia és liceum, a 
hitfelekezetek, a város, a polgári és katonai hatóságok képviseletének 
megérkezése után a városi polgári dalárda elénekelte szivbemarkolóan 
a magyar Hiszekegyet s Beethoven „Dicsőit téged nagy égi teremtő" 
kezdetű mély vallásos érzést kisugárzó alkotását, amely után Kiss István 
h. püspök lépett az emelvényre s a következő szivbőlfakadó, szivhezszóló 
imádságot mondotta: 

„Innen, a halottak csendes birodalmából emeljük fel sziveinket 
Hozzád, Te minden élet ős kútforrása, nagy Isten, jóságos mennyei 
Atyánk, mi, akik sem nem élünk, sem nem halunk, egy agyonsanyargatott, 
megcsonkitotí nemzetnek és egyháznak fiai! Súlyosan nehezednek reánk 
látogatásod napjai. Az öröm és a vigasság eltűntek házainkból. Még 
mindig az anyák gyásza sötétedik sokfelé, árvák sírásától, özvegyek 
panaszától, öregedő szülők nehéz gondjától terhes a levegő. A négy 
folyó és hármas hegylánc csak egy kis része a miénk. Véreink és hit-
rokonaink lealázó idegen iga alatt görnyednek. Csendes éjszakában talán 
elnyomott sóhajuk s fel-feltörő zokogásuk is idehallik. 

Nagy Isten, nagyot vétettünk, hogy ily nagy haraggal sújtottál le ránk! 
Megérdemeltük a sok iszonyatosságot, aminek láttára elfacsarodik 

szivünk. Az apák hite kihűlt a fiakban, az oltárok mind gyérebben 
láttak Isten lelkétől ittasult sziveket. Az építőmunka helyett a rut vissza-
vonás tüzét szítottuk. Szeretet helyett a gyűlöletre hajlottunk. A gazdag 
és szegény, mint Isten rendelte, nem fogott egymással szeretettel kezet. 

íme, porba omolva szent Szined előtt valljuk be bűneinket irgalmas 
Istenünk s a bűnbánó, töredelmes szivek igyekezetével akarjuk keresni 
a Te tetszésedet, hogy újra békesség költözzék a szivekbe, megelégedés 
és öröm a házakba. 

A Te tetszésedet keressük most is jóságos mennyei Atyánk, amikor 
a Te kiváló s mindhalálig hü szolgádnak, a Te emberednek síremléket 
állítottunk, aki egyedül csak Neked szolgált. Éjjel és nappal a Te 
törvényed kutatásában lelte örömét s egyetlen vágy emésztette szivét, 
hogy a szolgálatot, mit Tőled vett, elvégezhesse. Aki tudott egy személyben 
lenni imádkozó ártatlan gyermek, izzó lelkű próféta, ha harcolni kellett 
s türelmes bölcs aggastyán a szenvedések s megpróbáltatások kereszt-
tüzében. A síremléken ragyog neve s azoké is, akik megosztják vele a 
siri nyugalmat, a hűséges élettársé s hős unokáé. 

Vedd Atyánk oltalmadba e síremléket, hogy legyen beláthatatlan 
messze időkig hirdetője, hogy csak az Isten utjain való járás, az istenes 
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élet, a tiszta erkölcs és a családi erények biztosithatják a nemzet 
nagyságát s a forró hazaszeretet párosulva az ifjúság hősies lelkesedésével, 
annak határait. 

Ihlesd meg a szónok ajkait, hogy e kő-siremlék, melybe csak a 
művészi ihlet öntött életet s az azt létesítő érzőszivü egyházhivek és 
a nagy közönség között láthatatlan bár, de az idők folyamán folyton 
erősbödő kapocs keletkezzék s tedd fogékonnyá a közönség szivét, hogy 
ez összeköttetésből fakadó áldások befogadására alkalmas legyen. 

Áldd meg a temetőt, amelyben e síremlék helyet talált, áldd meg 
a várost, amelynek határában áll. 

Áldj meg mindnyájunkat s tedd kiirthatatlanná mindnyájunkban a hitet: 
Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen." 

Ezután lándori dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő mondta el a 
meghatottság hangján örökbecsű síremléket felavató beszédét: 

Lelkem osztályosai, 
Szeretett Atyámfiai az Urban! 
Az Ur 1919-ik esztendejében sem a megsanyargatott magyar 

nemzetnek, sem a dunáninneni evang. egyházkerületnek nem volt 
tavasza. 

Vihar szántott végig rajtunk, megsemmisítve mindazt, mit ezeréves 
nemzetünk s annak alkotórészét képező kerületünk, az elmúlt idők 
alatt könny és verejtékes munkával s ha kellett, vér özönével alkotott. 

Ezen tavasztalan esztendőnek sivársága kétszeresen nehezedett 
egyházkerületünkre, mert az Ur kifürkészhetetlen akarata, a legnehezebb 
napokban — mikor tanácsaira, irányítására s bölcs vezérletére leg-
inkább volt szükségünk — magához szólította kerületünk szeretett 
főpásztorát, Dr. Baltik Frigyest! 

Ellenségek vasgyürüjétől szorítva, őrültek és gonosztevők rém-
uralma alatt, félholtan pihegett a földredobott és megcsonkított ország 
— mikor a bölcs vezér halálhíre elterjedt. 

A magárahagyatottság dermesztő hidege szállott a lelkekre, 
amelyektől az uralmat bitorló műveletlen tömeg mohó kéjjel még annak 
a lehetőségét is megvonta, hogy a nagy halott végtisztességén töme-
gesen megjelenhessen. 

Igy történt, hogy mikor megnyílt az anyaföld, az elhunyt főpász-
tor által hűségesen szeretett magyar haza földje, hogy örök nyugalomra 
magába ölelje munkában kifáradt és megtört testét, az árván maradt 
kerület, annak egyházai, tisztviselői, hivei s mindazok, kik a boldogult-
ál együtt munkálkodtak a haza és egyház felvirágoztatásán — a mesz-
sze távolból csak lélekben tekinthettek a nyitott sirra. 

De a gyászba sújtott lelkekben ugyanakkor megerősödött az az 
elhatározás, hogy az a sírhant, mely szeretett főpásztorunk, a te oly 
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sokszor méltatlanul megsebzett, de mindenkor feledni és megbocsájtani 
tudó nagy szivedet immár örökre elfedi s amely sírhant itt az Ipoly 
mellett, megcsonkított hazánk és kerületünk gyászos határmesgyéje — 
jeltelen nem maradhat. 

Mert sem egyházkerületünk, sem a magyarhoni evangélikus egye-
temes egyház nem feledte és sohasem felejtheti el, hogy egész életedet, 
fényes szellemi adományaidnak és fáradhatatlan munkásságodnak ered-
ményét kizárólag egyházunknak szentelted. 

Korszakos jelentőségű azon időszak, melyet három évtizeden át 
alkotó munkával, mint kerületünk vezetője töltöttél el. E vezéri műkö-
désed útját közhasznú intézmények, sikeres alkotások jelölik, amelyek 
élnek és hirdetik nevedet. 

Ez a név ragyogni fog nemcsak kerületünk, hanem a magyarhoni 
egyetemes egyház történetének legszebb lapjain is. 

Ma, midőn síremléked felavatásán megjelentünk, bennünket a 
hálás szeretet vezérelt ide, tanúságot teendő, hogy minden munkádban 
egy gondolat vezetett, az egyház szeretete és fejlesztése. 

Elzarándokoltunk ma mindannyian ide, hogy a hála és tisztelet, 
elismerés és köszönet végső adóját rójjuk le irántad, hirdetve, hogy 
bármerre léptél, mindig hiven kerested a jó és szép világán át felénk 
sugárzó Isten országát! 

Elzarándokoltunk ma mindannyian ide, akik mindég büszkék vol-
tunk reád s ragaszkodással öveztük személyedet, , mert te nyitottál 
nekünk utat arra, hogy egyházunkért eredményesen harcolhassunk és el 
ne téveszthessük azt a mesgyét, mely az igazsághoz vezet. 

Elzarándokoltunk ma mindannyian ide, akik az általad olyannyira 
szeretett evang. gyámintézet munkájában serénykedünk, mert „Könnyet 
érdemel, ki könnyet oszlatott 

Szeretett főpásztorunk a Te sebzett szived is csak azért tudott 
feledni és megbocsájtani, mert tudott szeretni. 

Az általad ápolt, hirdetett s példaadásoddal belénk oltott azon 
nagy szeretetnek — mely mindent elfeled, mindent hiszen, mindent 
remél és mindent eltűr — eredménye, hogy a mai nehéz időben 
közös megértéssel végezhetjük szeretett egyházkerületünk munkáját! 

Kerületünk képviseletében leteszem sírodra megemlékezésünk jeléül 
e virágkoszorut, mely idővel elhervad és megsemmisül. 

De a hivők hálaérzete értékes anyagából kovácsolt megemlékezés 
koszorújának borostyánlevelei nem hervadnak el soha! 

A magyar nemzet legsötétebb éjszakáján, a hálás hivek áldozat-
készségéből emelt siremléket immáron a nemes balassagyarmati evan-

' gélikus egyházközség gondozásába ajánlom. 
Hirdesse ezen emlék, valamint a városbeli férfiak, hogy: „Isten 

emberének sir j a ez!u 

Szeretett főpásztorunk, bölcs vezérünk, egyházunk fáradhatatlan 
szolgája, az igazság állandó kutatója, tántoríthatatlan bajnoka, hűséges 
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barát, nemes ember, szeretetteidnek jóságos atyja, — legyen a Te 
szendergésed csöndes! 

A Te munkára hivó — a megértés és a szeretet gyakorlására 
buzdító szellemed pedig maradjon közöttünk és örökre legyen áldott! 

„Have, pia anima" / Amen. 

Dr. Raffay Sándor bányakerületi evangélikus püspök az egyete-
mes egyház s bányakerület nevében tett koszorút a sirra a következő 
elragadó beszéddel: 

„A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikus egyetemes egyház és 
a bányai egyházkerület nevében állok itt Baltik Frigyes dr. síremléke 
mellett. Állok kegyeletes érzéssel és mély meghatottsággal. Mert nagyon 
különösek a Gondviselés utjai. Engem többször vezetett nemes emlékű 
püspökünk közelébe. Püspökké választatásának szemtanuja voltam, mint 
pozsonyi diák. Azután munkatársa lettem, mint theológiai professzor. Majd 
kartársa voltam a püspöki tisztben. Mint a püspöki kar Beniáminjának, 
nekem jutott a szomorú feladat, hogy a püspöki kar Nestorát a földi 
élettől elbúcsúztassam. S most itt állok, a kegyeletállitotta síremléke 
mellett, hogy nemes emlékezetét felidézzem. Útjaink az életben sokszor 
találkoztak és sokszor elváltak, de a leikeink nem váltak el soha, más-
más ponton, de ugyanazon hithüséggel munkálkodtak az evangélium 
szolgalatában. És ebben a szolgálatban Baltik püspök fáradhatatlan 
volt. Ez a szolgálat emelte őt arra a méltóságra, melyben előttünk örök 
példakép ragyog. Mikor temetni jöttem, én is azt hittem s velem együtt 
talán mindenki azt hitte, hogy csakugyan temetünk. De amikor végig-
gondoltam életét, mikor láttam a sirba hanyatlani a porból lett halandó 
testet, de teljes fenségében láttam magam előtt kibontakozni az evan-
géliummal örökre és egészen összeforrott lelket is : akkor mind világo-
sabbá lett előttem az a szent, az az isteni nagy igazság, hogy csak a 
megfáradt, az elkopott, a halandó test válik el a sirnál az Istenével 
összenőtt embertől, de ami benne Istentől lelkezett, az él örökké. És ez a 
mai kegyeletes ünnep megerősít ebben a meggyőződésemben. íme nézzé-
tek ezt a sirkövet s figyeljétek meg néma beszédét. Akinek az arca a 
Krisztus keresztjének fényében jelenik meg, akinek keblén ott nyugszik 
az Istennek örök szent igéje, akinek lábainál, pihentető sirja felett ott 
ragyog az üdvösségnek és az örök életnek isteni jelvénye, a sírokon is 
diadalmas kereszt, annak az embernek elföldelhettük a munkában 
összeroskadt testét, de szellemét, lelkét, nagy szivének ideáljait a föld-
nek röge el nem hantolhatta. És én érzem, hogy Baltik Frigyes püs-
pök itt él ma is köztünk. Szerény önzetlenségével, békét munkáló 
szelídségével, tiszteletet parancsoló tudásával, soha nem lankadó munka-
készségével és alkotni vágyó egyházszeretetével nemzedékeknek lesz 
tanítómestere. Kinek földi életét a megváltásnak és az örök életnek for-
rásai, a kereszt és az Isten igéje táplálja és irányítja, annak élete nem 
végződik el a sirnál. Baltik Frigyes, te bennünk is élsz, egyházunkban 
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is élni fog emléked. Mikor tiszteletünk és kegyeletünk őszinte jeléül 
leteszem sírodra az egyetemes egyház koszorúját, felfohászkodom Iste-
nünkhöz, adjon megfáradt testednek az anyaföldben háborítatlan nyugal-
mat, nemes lelkednek pedig adjon ugy itt e földön, mint az örökké-
valóságban a Krisztus által örök életet!" 

Broschkó G. Adolf egyet, gyámint. h. e. elnök az egyet, gyámintézet 
nevében tett koszorút a gyámintézet egykori nagy vezére sírjára. 

Draskóczy Lajos theol. igazgató a pozsonyi egyet, theol. akadémia 
nevében tett koszorút a sirra. 

„Bél Mátyás szomorú városa, az egykor oly büszke, — most porig 
alázott, kirabolt dunaparti metropolis fellegvárának: az egyetemes 
egyház theol. akadémiájának népe tekint föl itt halhatatlanságod szimbó-
lumára, hogy e magasztos ünnepen odahelyezze porló szived fölé az 
igaz szeretet, a forró hála, a hódoló tisztelet és soha nem muló hü 
emlékezet szerény pálmaágát, amelynek leveléről olvasom főpásztori 
ajkad buzdító szavait: Tanítómesterek és ti hü tanítványok, ne feledjétek 
soha, hogy az evangéliumi nevelésre és oktatásra világtörténelmi feladat 
vár éppen a jelenkor tomboló eszmei harcában, amely harc hevében 
azt látjuk, hogy a római egyház egész rendszere a hitet képviseli a 
tudománnyal szemben; a materializmus a tudomány fegyverét forgatja 
a vallásos hit ellen, nos akkor iskolánkra vár a föladat, hogy az 
evangeliumi hitet ápoljuk a szabadon kutató tudománnyal együtt! 

Dr. Baltik Frigyes! Szellemi Vezérünk! Mig nagy szived utolsót 
nem dobbant, mig szelid szemed örökre le nem hunyt, örömmel láttad, 
mint töltötte be vezetésed alatt: szemed fénye, főpásztori szived büszkesége: 
a mi akadémiánk világtörténelmi nagy föladatát! Porráváló tested csöndesen 
pihenhet a kegyelet e megszentelt helyén, mert dicsőült lelked látni fogja 
fényes egéből, hogy a Te akadémiád: imádott Hazánk viszontagságos 
múltjának hű osztályosa; a Te akadémiád: a magyar nemzeti kulturának 
s ezzel az emberi haladásnak, a szabadság lelkétől megvilágított műhelye 
lesz Sionunk üdvére, Hazánk felvirágoztatására örök időkön á t ! . . . 

Ebben a tudatban aludd siri álmodat zavartalan. 
Küzdelmeink között lelked ihletése győzelemről-győzelemre vezet. 
Emléked él hálás szivünkben, mert áldott és örök az Igaz emlékezete!" 

Hamvas József pozsonyi főgimn. tanár a pozsonyi ev. líceum 
nevében emlékezett meg az elhunyt püspökről kegyeletes beszédben. 

Okolicsányi Gyula egyházmegyei felügyelő a nógrádi egyházmegye 
nevében tett koszorút a következő beszéddel: 

„Amig közöttünk éltél, ameddig a földön előttünk jártál, Dr. Baltik 
Frigyes nagynevű püspökünk, a mélységes vallásos érzületen alapuló 
hitnek, Krisztus Urunk tiszta evangyéliumának, az élő hitnek voltál 
tántoríthatatlan főpásztora, a Te vallásos meggyőződésed, szikla-
szilárd hited volt a mi erősségünk; megerősített az bennünket abban, 

5* . 
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hogy a Te hited fénylő szövétnekül szolgáljon és világítson utódaink-
nak is. 

Nemes vezérünk, megdicsőült főpásztorunk ! Midőn a nógrádi 
ágostai hitvallású evangélikus egyházmegye nevében leteszem pihenő 
poraid fölé a megemlékezésnek, legbensőségteljesebb kegyeletünknek 
ártatlan virágát, azon óhajunkkal teszem azt le, legyen a te pihenésed 
édes, legyen csendes és zavartalan. Álmodozzál édesen, álmodd meg 
az Evangyéliumnak ^dicsőségét, győzedelmét, a Te álmaidnak zavartalan 
csendje felett őrködni fog a mi soha meg nem szűnő nagyrabecsülésünk, 
mélységes tiszteletünk, igaz szeretetünk, mellyel a Te drága emlékedet 
kegyelettel megőrizendjük!" 

Kardos Gyula helyi lelkész a gyülekezet nevében átveszi a sír-
emléket s megkoszorúzza a sirt. 

„Mélyen meghatva, a lelkemből felfakadó kegyelet őszinte érzésével 
állok itt, hogy utolszor helyezem e sirra a balassagyarmati ev. egyház 
élővirágokból font koszorúját s ezen emlékművet — a ker. felügyelő ur 
Őméltósága felhívására — az egyház gondozásába átvegyem. A nagy 
gyász mellett, mely az egyházkerületet érte akkor, midőn dr. Baltik 
Frigyes életének napja a sirba hanyatlott — a balassagyarmati egyháznak 
jutott osztályrészéül, hogy közegyházunk e kiváló vezéralakjának s helyi 
egyházunk 25 esztendőn át hű lelkipásztorának, temetőjében csendes 
pihenőhelyet nyújtson. Az a 25 esztendős lelkipásztori munka áldott 
volt s felejthetetlen marad gyülekezetében s híveinek lelkében. Mint az 
éltető nap, mely minden Istenadta hajnalon . feljő az ég peremére s 
ragyogó sugaraival áldást, meleget, világosságot áraszt a földre, ugy ő 
is naponként, a benne élő evangéliumi mély hit, krisztusi szeretet és 
alázatosság, a tudomány fényével a hivők lelkében az Isten országa 
számára gazdag vegetációt, dus gyümölcsözést eredményezett. Mi voltunk 
— az egyház körében — az ő tágabbkörü családjának tagjai, ő volt a 
mi apostoli buzgalmu lelkiatyánk. Amint elhunytakor egyházhiveitől 
megsiratva, könnyeikkel megszentelt sir ölére hanyatlott, néma sirja 
felett a mélységes hálának, a soha_nem muló kegyeletnek virágaival 
állunk most s e koszorú jelképében helyezem azt nagy halottunk sirjára. 

Jóságos lelkipásztorunk! Midőn, mint a te lelki hagyatékodnak 
örököse, balassagyarmati hiveid nevében sirodat megkoszorúzom, ünne-
pélyes fogadalmat teszek arra, hogy még az idő vasfogánál is maradandóbb 
lesz az a gondoskodás, mellyel a helyi egyház hivei, nemzedékről-nemze-
dékre, sírodra s a mellette felállított 'és most felszentelt emlékműre 
tekinteni fognak. — A balassagyarmati egyház nevében a megkoszorúzott 
síremléket az egyház gondozásába átveszem." 

Koszorút helyeztek a sirra, a balassagyarmati ev. nőegylet nevében 
Nagy Mihályné egyleti elnök Őméltósága, az ev. ifjúsági egylet nevében 
Turcsányi Ödön. 
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Az Isten titkainak sáfárságában eltöltött hűséges élet múlhatatlan 
érdemeit emlékezetünkben felújító kegyeletes, sokszor könnyekig meg-
ható beszédek elhangzása után, a városi polgári dalárda intonálása 
mellett, a temetői közönség fájó, vágyó hangon elénekelte a Himnuszt, 
a szép magyar imádságot s a halottak csendes birodalmában szálltak-
szálltak a hangok felfelé a magasba, ahonnan elterjedtek mindegyik 
égtáj felé s talán elhatottak a felénk vágyakozva tekintő elszakított 
testvérekhez s hirülvitték nekik, hogy midőn vig esztendő ránk elhozásáért 
esedeztünk, hozzájuk sietett gondolatunk, hirül vitték, hogy él bennünk 
a hit, bizakodik a remény, hogy újra eggyé lesz Magyarország régi 
népe, amikor a Kárpátoktól le az Adriáig, a Lajta-hegység halmaitól a 
Gyergyói havasokig, hegyen-völgyön mindenütt, nem epekedve, de 
lelkesült örömök között, harsogva zendül meg ajkainkon az ének: 
„Isten áldd meg a magyart!" 

A Himnusz eléneklése után az ünneplő sokaság szép csendben 
eloszlott s sziveikben mély megilletődéssel közülök sokan elmentek az 
ő házaikhoz, azzal a tudattal, hogy örökké igaz az írás szava: az 
igaznak emlékezete áldott; a kerületi közgyűlés tagjai pedig a városháza 
nagytermében gyülekeztek, hogy hivatásuk szerint munkálkodjanak a 
kerület s ev. anyaszentegyházunk javán, felvirágzásán, amire a meg-
dicsőült főpásztor életével elévülhetetlen példát adott. 

Összeállította: 

Balogh István 
ker. e. főjegyző. 
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