
\ 
\ 

A DUNÁNINNENI 
ÁG. HITV. EVANG. 

KERESZTYÉN EGYHÁZKERÜLET 

1926. ÉVI MÁJUS HÓ 5-ÉN, BUDAPESTEN 
MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE. 

/ a n n é ü k i ' s 
Egyház 

Á R A . 

BUDAPEST, 1926 
1FJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA. 

63838 



Á ĎUNÁNINNENÍ 
ÁG. HITV. EVANG. 

KERESZTYÉN EGYHÁZKERÜLET 

1926. ÉVI MÁJUS HÓ 5-ÉN, BUDAPESTEN 
MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE. 

BUDAPEST, 1926 
IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA. 

63838 



A dunáninneni ág. hitv. evang. keresztyén egyházkerület 1926. évi 
május hó 5-én, Budapesten megtartott rendkívüli közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 
A közgyűlésen méltóságos lándori Dr. Kéler Zoltán egyházkerületi 

felügyelő s főtisztelendő és méltóságos Kiss István püspök mint társ-
elnökök elnököltek. 

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

Samu, Kardos Gyula, Podhradszky János, Dr. Händel Béla, Kirchner 
Gyula, Csengei Gyula, Okolicsányi Gyula és Nemes Győző. 

2. Egyházkerületi jegyzők: Balogh István egyházi, Dr. Zelenka 
Frigyes világi főjegyzők, Dr. Sztranyavszky Sándor és lándori Dr. Kéler 
Bertalan világi jegyzők, Dr. Csengődy Lajos és Kirchner Rezső egyházi 
tiszteletbeli jegyzők. 

3. Egyházkerületi pénztáros: Bendl Henrik. 
4. Egyházkerületi ellenőr: Kirchner Gyula. 
5. Egyházkerületi levéltáros: Kardos Gyula. 
II. Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei tisztviselők: 
1. A fejérkomáromi egyházmegyéből: Balogh István esperes, 

Dr. Händel Béla felügyelő. 
2. A mosoni egyházmegyéből: Wenk Károly esperes. 
3. A nógrádi egyházmegyéből: Mihalovics Samu esperes, 

Okolicsányi Gyula felügyelő. 
III. Választás útján: 
1. A fejérkomáromi egyházmegyéből megbízólevéllel: Kótsch 

Mihály, Piri Károly, Vetsey Ede, Dr. Zelenka Frigyes. Jegyzőkönyvi 
kivonattal: Antal Károly, Dr. Csengődy Lajos, Draskóczy Lajos, Dr. Hajicsek 
Gyula, Hoffer Ferenc, lándori Dr. Kéler Bertalan, Dr. Krayzell Miklós, 
Magyar Géza, Dr. Petrik Zoltán, Podhradszky János. 

2. A mosoni egyházmegyéből megbízólevéllel: Konráth Frigyes. 
3. A nógrádi egyházmegyéből megbízólevéllel: Králik Ervin, Péter 

Henrik, Dr. Sztranyavszky Sándor. Jegyzőkönyvi kivonattal: Csengei 
Gyula, Meskó Károly, Szekej András, Veres Imre. 

IV. A tanítók képviseletében: Nemes Győző. 

* 
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1. V. Mint vendégek: Csőváry Dezső, Irányi Kamill, Dr. Kayser 

Szilárd. 
Távolmaradásukat kimentették: Dr. Stelczer Mátyás mosoni egy-

házmegyei felügyelő és Laszkáry Gyula ker. gyámintézeti világi elnök. 

A gyűlés. 
1. (Z.) A gyűlés május hó 5-én reggel kilenc órakor vette kezdetét 

a budai evang. egyház templomában, aholis a szép számmal megjelent 
közgyűlési tagok Luthernek: „Jövel Szentlélek Úristen" kezdetű fenséges 
énekének és Balogh István fejérkomáromi esperes buzgó alkalmi imájának 
szárnyán küldték könyörgésüket az Úrhoz s kérték, hogy szentegyházát 
építeni és erősíteni hivatott munkájukra árassza megsegítő^ kegyelmét 
és áldását. 

Istentisztelet után a gyűlés tagjai átvonultak a budai ev. egyház 
iskolájának tornatermébe s ott a püspök úr áhítatos imádsággal vezette 
be a közgyűlést. Napirend előtt a kerületi felügyelő úr nagy figyelemmel 
meghallgatott s befejezése után általánosan és zajosan helyeselt következő 
beszéddel nyitotta meg a közgyűlést: 

Méltóságos és főtisztelendő Kerületi Közgyűlés! 

Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a dunáninneni ág. hitv. evan-
gélikus egyházkerület képviselőit, s örömömnek adok kifejezést, hogy 
közgyűlésünk tagjait ily szép számban együtt látom, ami bizonysága 
annak, hogy az érdeklődés egyházunk ügyei iránt nem hanyatlott. 

Melegen üdvözlöm Dr. Sztranyavszky Sándor úr Ö méltóságát azon 
alkalomból, hogy a közelmúlt napokban az elárvult börzsönyi evangelikus 
egyház felügyelői tisztségébe lett beiktatva, kívánva, hogy működése 
Isten áldásától kísérve, eredményes és áldásthozó legyen. 

Hogy rendkívüli közgyűlésünket e szokatlan időben e helyütt 
tarthatjuk meg, azt a budai evangelikus egyház szíves vendéglátásának 
köszönhetjük, melynek elnöksége méltóságos Sándy Gyula felügyelő úr 
és nagytiszteletű Varsányi Mátyás lelkész úr első kopogtatásunkra kéré-
sünknek eleget téve, úgy a templomot, valamint a tanácskozási helyisé-
geket testvéri szeretettel engedték át nekünk és bennünket hittestvéri 
szeretettel üdvözöltek. 

Mindez kötelességemmé teszi, hogy indítványozzam, hogy közgyű-
lésünk mindezért a budai evangelikus egyháznak, valamint elnökségé-
nek leghálásabb köszönetének adjon kifejezést, egyházkerületünket további 
jóindulatukba és szeretetükbe ajánlja, s minderről a budai evangelikus 
testvéregyházat jegyzőkönyvi kivonattal értesítse. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 

Ezekután elsőrangú kötelességem, hogy mai rendkívüli közgyűlésünk 
összehívását részletesen megindokoljam. 
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Mint méltóztatnak emlékezni, az 1925. évi augusztus hó 12-én 1. 
Budapesten megtartott rendes közgyűlésünk alkalmával bejelentettem, 
hogy az Országos Földbirtokrendező Bíróság 1925. évi április hó 21-én 
30986/1925. számú ítéletével az ifj. gróf Eszterházy László tulajdonát 
képező, Sárosd község határában fekvő mezőgazdasági ingatlanból 
egyházkerületünknek körülbelül 231 hold 1584 négyszögöl területet juttatott. 

Ezen középbirtok 1925. évi szeptember hó 24-én természetben 
kiméretvén és annak határai megjelöltetvén, annak területe 292 katasztrális 
hold és 533 négyszögölben lett véglegesen megállapítva és egyházkerü-
letünk képviselőinek birtokba átadva. 

Különösen kiemelem, hogy a fentebb körülírt ítélet meghozatala 
után, de még a juttatott terület birtokbavétele előtt ifj. gróf Eszterházy 
László intézője útján tudomásomra juttatta, hogy elsőrangú érdeke 
az, hogy egyházkerületünk a kihasításnál prima földet kapjon, mert 
egyházkerületünkkel barátságban óhajt élni, annál is inkább, mert hajlandó 
az egyházkerületnek juttatott birtoktestet hosszabb időre bérletbe átvenni. 

1925. évi július hó 18-án a főtisztelendő Püspök úrral és kerületi 
ügyészünkkel együtt kiszálltunk Sárosdra, hogy a juttatott földterület 
fekvéséről és minőségéről előzetesen tájékozódást szerezzünk. 

Ez alkalommal ifj. gróf Eszterházy László úr szóbelileg közölte 
hajlandóságát a kerületnek juttatandó föld bérletbevételére vonatkozólag. 

Ezt követőleg ifj. Eszterházy László gróf úr 1925. évi július hó 
20-án írásban megtette ajánlatát, határozottan kijelentve, hogy a birtok-
testnek minden katasztrális holdjáért mint évi haszonbért 140 kilogramm 
fejérmegyei 76 kilogrammos szokványbúzát ajánl meg, hajlandó továbbá 
viselni a földadót összes járulékaival együtt, továbbá az esetben, ha a 
haszonbérlet harminc évre köttetnék meg, hajlandó ötven darab számos-
állatra istállót, ugyanennyi állatra takarmányozót, négy cselédre lakást, 
ezekhez ólakat, továbbá egy darab kutat, egy darab betonhídat a patakon át, s 
a terep- és vízviszonyokhoz képest egy-két halastavat a rétterület körül-
belül 25 katasztrális holdján saját költségén létesíteni, amelyek a 
haszonbérlet leteltével megtérítés nélkül mennének át a bérbeadó egyház-
kerület tulajdonába, s egyben kijelentette azt is, hogy amennyiben az 
egyházkerület birtoka az Országos Földbirtokrendező Bíróság újabbi 
ítélete folytán további, de a már megkapott birtoktesttel összefüggő 
ingatlannal nagyobbodnék, hajlandó ezt a többletbirtokot is harminc évre 
s ugyanazon bérösszegért bérbevenni, s amennyiben ezen újabbi területen 
is létesíthetők lennének halastavak, késznek nyilatkozott ezeket is azonos 
feltételek mellett létesíteni. 

Ezen ajánlatot úgy én, valamint kerületünk ügyésze nemcsak 
elfogadhatónak, de egyházkerületünkre nézve nagyon előnyösnek talál-
tuk, s ahhoz a főtiszt, és mélt. Püspök úr hallgatólagosan hozzá-
járult, mert ifj. gróf Eszterházy László úr írásbeli ajánlatának be-
érkeztekor az ellen semmi kifogást nem tett, nevezetesen pedig a fel-
ajánlott bérösszeget nem keveselte. 
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1: Mindez arra indított, hogy mult évi rendes közgyűlésünkön a kerületi 
elnökség részére felhatalmazást kértem, hogy az egyházkerületnek jutta-
tott földbirtok ifj. gróf Eszterházy Lászlónak, esetleg más bérlőnek leg-
jobb belátása szerint bérbeadhassa, a bérleti összes feltételeket s annak 
tartamát szabadon megállapíthassa és a bérleti szerződést az egyház-
kerület nevében jogérvényesen megköthesse. 

Az egyházkerületi közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata alapján 
minderre a kerületi elnökséget mult évi jegyzőkönyvünk 65-ik pontja 
(n) alszakasza szerint fel is hatalmazta. 

Midőn — mint már említettem — 1925. évi szeptember hó 24-én 
a földbirtokot a kerület képviselői tényleg birtokbavették, a főtiszt, és 
mélt. Püspök úrnak kívánságára kerületi ügyészünk szóbeli kérdést 
intézett ifj. gróf Eszterházy László úrhoz, hogy nem volna-e hajlandó 
a felajánlott kat. holdankinti 140 kgr.-nál többet fizetni? A gróf úr 
határozottan kijelentette, hogy ajánlatán e részben nem változtathat. Ez 
a püspök úr jelenlétében történt, aki erre észrevételt nem tett. Ezek 
után fel lett híva kerületi ügyészünk, hogy a bérleti szerződés terveze-
tét készítse el, s ügyeljen arra, hogy abban a kerület érdekei minden 
viszonylatban meg legyenek védve. 

Minthogy azonban kerületi ügyészünk felelősségének tudatában 
kijelentette, hogy az okszerű gazdálkodás szempontjából nem hivatott a 
feltételeket megszabni, — hogy ez irányban is a szerződésben gondos-
kodás történhessék, — javasolta, hogy mindezekre gazdasági szakértő 
hallgattassák meg. 

Magam részéről javaslatba hoztam a főtiszt, és mélt. Püspök úrnak 
Zombory Elemér jószágigazgatónak meghallgatását, azonban a főtiszt, 
és mélt. Püspök úr ezen kérdések megoldásával az időközben elhúnyt 
Nováky József uradalmi főintézőt bízta meg. 

Utóbbi a juttatott földbirtokterületet megtekintette és vizsgálatának 
eredményéről és javaslatairól 1925. évi október hó 22-én írásban kiállí-
tott szakértői véleményében számolt be. 

Azonban ezen szakvéleményben a megbízás kereteit túllépve, nem-
csak arra terjeszkedett ki, hogy az okszerű gazdálkodás szempontjából 
milyen kikötések lennének a bérleti szerződésbe felveendők, hanem véle-
ményt nyilvánított abban a viszonylatban is, hogy nem tartja helyesnek 
hogy a birtok harminc évre adassék ki, mert egyrészt ezáltal hosszú 
időre az egyházkerület el lenne zárva attól, hogy esetleg saját maga 
gazdálkodjék a birtokon, másrészt a mai viszonyoknak esetleg meg-
felelő haszonbér a változható viszonyoknál fogva illuzóriussá válhatnék, 
s ennek folytán azt véleményezte, hogy a bérleti szerződés a megaján-
lott katasztrális holdankinti 140 kgr búzabér mellett csakis 18 évi idő-
tartamra fogadható el, de ez is csak az esetben, ha bérlő nagyobb épít-
kezési beruházásokat tesz, mint amelyeket megajánlott; ha azonban az 
általa javasolt építkezési kötelezettségeket bérlő csak részben volna haj-
landó teljesíteni, úgy azt a módosítást ajánlotta, hogy az első hat éven 
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belül 140 kgr búza, a második hat éven belül 160 kgr búza és a har- 1. 
madik hat éven belül 180 kgr búza fizettessék bér fejében katasztrális 
holdankint. 

Ezen szakvélemény bírhatta reá úgy látszik a főtiszt, és mélt. 
püspök urat azon óhajtásra, hogy immár írásban ifj. Eszterházy László 
gróf úr újból felhívandó lenne, hogy a felajánlott évi bérösszeget ezen 
szakvélemény értelmében módosítsa. 

A főtiszt, és mélt. Püspök úr ezen óhajával szemben úgy én, mint 
kerületi ügyészünk ellenkező nézetünknek adtunk kifejezést, utalva arra, 
hogy az ajánlatot tevő gróf úr már előző alkalommal is kijelentette, 
hogy ő ajánlatát jól megfontolta, mert további alkudozásokat elkerülni 
óhajt, s mert tudatában van annak, hogy a megajánlott bérösszeget 
egyedül ő, mint helybeli nagybirtokos képes megfizetni, tekintettel arra, 
hogy rendelkezésére áll mindaz az instrukció, ami szükséges egy ilyen 
birtoktestnek okszerű, gazdaságos és jövedelmező hasznosítására, — s 
utaltunk arra is, hogy az ifj. gróf Eszterházy László által tett ajánlat 
oly építmények létesítését is foglalja magában, amelyek nagy értéket 
képviselnek és a juttatott földnek előnyös hasznosítását, esetleg 
saját kezelésbe való átvételét a bérleti idő leteltével teljesen biztosítják; 
utaltunk arra is, hogy az ajánlatot tevő gróf úr személye elsőrangú 
biztosíték, hogy a bérösszegek mindenkor pontosan fognak befolyni, 
továbbá utaltunk arra, hogy Eszterházy gróf úr ajánlatán kívül más 
ajánlat nem áll rendelkezésünkre, s végül azon nézetünknek is kifeje-
zést adtunk, hogy a kis parcellákban való bérbeadáshoz, habár talán 
nagyobb bérösszeg is volna elérhető, hozzá nem járulhatnánk,' mert ez 
egyrészt a föld termőerejének meg nem engedett módon való kihasz-
nálására s ekként csökkentésére vezetne, s másrészt a bérösszegnek 
pontos kiegyenlítését illuzóriussá tehetné. 

Kifejezésre jutattuk azon aggályunkat is, hogy tartunk attól, hogy 
az esetben, ha az ajánlatot tevő gróf úrtól most utóbb magasabb bér-
összeget kívánunk, mint amit ő kijelentése szerint jól átgondolt írásbeli 
ajánlatában tett, — ajánlatától esetleg vissza fog lépni. 

Minthogy azonban Püspök úr Őméltósága ennek dacára ragasz-
kodott kívánságához, 1925. évi december hó 12-ik napján a kerületi 
elnökség az egyházkerületi ügyész úr bevonásával levelet intézett ajánlat-
tevő gróf úrhoz, s átküldve Nováky József gazdasági szakértőnek véle-
ményét, felkérte őt arra, hogy az abban foglaltakat tegye megfontolás 
tárgyává és a szakértői véleményben javaslatba hozott bérösszegekre 
elhatározását közölje a kerületi elnökséggel. 

Minderre ajánlatot tevő gróf úrnak 1925. évi december hó 17-iki 
keletű válasza az volt, hogy a létesítendő bérszerződésre vonatkozó és 
Nováky József gazdasági szakértő által javaslatba hozott propoziciókat 
el nem fogadhatja, mivel eredeti ajánlatában a legmesszebbmenő hatá-
rokig máris elment, újból hangsúlyozva azt is, hogy más, reális alapon 
induló bérlő még az általa ajánlottakat sem képes beajánlani, s mind-



8 

1. ezek folyományában kijelentette, hogy a folyó évi gazdasági év végén 
kénytelen lesz — az időközben birtokba- és használatbavett — birtok-
testet az egyházkerületnek rendelkezésére visszaadni. 

Ily körülmények között nem maradt más hátra, mint ifj. gróf 
Eszterházy László úr eredeti ajánlatának megfelelőleg a bérleti szerződés 
tervezetét megszerkeszteni, s meggyőződést szerezni arról, hogy az aján-
latot tevő gróf úr a történtek után hajlandó-e még a bérleti szerződés 
megkötésére, melynek tervezetébe kerületi ügyészünk a meghallgatott 
gazdasági szakértőnek az okszerű gazdálkodásra vonatkozó kikötéseit 
részletesen fel is vette. 

Ifj. gróf Eszterházy László úr ezen szerződési tervezetet egy lényeg-
telen módosítással (hogy t. i. a négy cseléd részére építendő négy 
lakás nem lesz alápincézve, hanem csakis falszigetelővel ellátva) vál-
tozatlanul elfogadta, kijelentve, hogy azt kész bármikor aláírni. 

Egész természetes, hogy a kerületi elnökségnek ezen meddő és 
céltalan alkudozásai s azoknak eredménytelensége köztudomásúvá váltak, 
s habár a főtiszt. Püspök úr utóbb az ajánlatnak megfelelően meg-
szerkesztett bérleti szerződést most már megköthetőnek vélte, én ezt 
elhárítottam magamtól, azon oknál fogva, mert a bérleti szerződés ter-
vezetére vonatkozólag — 30 évi időtartamról lévén szó — a jogügyi 
és pénzügyi bizottság véleményének meghallgatását és a kerületi köz-
gyűlés határozatának kikérését tartottam szükségesnek, nehogy bárki 
által utóbb kifogás, vagy panasz emeltessék a tekintetben, hogy az 
elnökség nem járt el kellő körültekintéssel és nem védte meg az egy-
házkerület érdekeit és nem érvényesítette jogos igényeit. 

Immáron a t. Közgyűlés minden egyes tagjának megadatott az 
alkalom, hogy a szerződés tervezetéhez hozzászólhasson, megjegyzését 
megtehesse — és esetleg előnyösebb bérajánlatot tehessen. 

A bérleti ügy az egyházkerület jogügyi és pénzügyi bizottságában 
letárgyaltatván, döntés tárgyát fogja képezni nevezett bizottságoknak 
javaslata, melynek kapcsán az általam hivatkozott írásbeli okmányok is 
kívánatra részletesen ismertetve lesznek. 

Kérnem kell a méltóságos és főtisztelendő Kerületi Közgyűlést, 
hogy megismerve a bérleti szerződés tervezetét, annak el-, vagy el nem 
fogadása felől, s esetleg a továbbiakra vonatkozólag is határozni 
méltóztassék. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 
De, hogy ez a bérleti ügy feltétlenül kerületi gyűlési döntést kíván, 

annak igazolásául szolgáljanak még a következők is. 
Ugyanis annakutánna, hogy ifj. gróf Eszterházy László úr 1926. 

évi március hó 9-én a bemutatott bérleti szerződés tervezetét maga részéről 
elfogadta s azt bármikor aláírni hajlandónak nyilatkozott, tudomására 
jutott az egyházkerületi elnökségnek, hogy a földbirtok-juttatásból 
kifolyólag „eljárási költség" címén egyszersmindenkorra a Magyar Föld-



hitelintézetnek katasztrális holdankint 35 kgr búza, a birtokrendezési 1. 
alapnak (Altruista bank) katasztrális holdankint 10 kgr búza, s így 
összesen katasztrális holdanként 45 kgr búza s végeredményében a 
292 katasztrális hold 533 négyszögöl juttatás után 131 q 53 kgr búza 
fizetendő. 

Ezen „eljárási költségek" nézetem szerint kizárólag az egyház-
kerületet terhelik, mert hisz a juttatott föld az egyházkerület tulajdonát 
képezi, ugyancsak a kerületet illetvén meg a hasznok feletti rendel- * 
kezés is. 

Ezzel szemben a főtisztelendő és méltóságos Püspök úrnak fel-
fogása és javaslata az, hogy ezen eljárási költségekkel is a bérlő terhel-
tessék meg, akinek módjában lesz az előlegezett összeget 30 éven 
keresztül évenkinti egyenlő részletekben az általa fizetni kötelezett haszon-
bérből kamatostól levonásba hozni. 

S minthogy a Püspök úr Őméltósága ehhez a gondolatához fel-
tétlenül ragaszkodott, ez az ő óhajtása — habár az lényegesen módosí-
taná és befolyásolná az ajánlatot tevő ifj. gróf Etzserházy László úr 
által már is elfogadott Írásbeli szerződés tervezetét és ekként annak 
megkötési lehetőségét újból veszélyezteti, — mégis kérelem alakjában 
elő lett terjesztve az ajánlatot tevő gróf úrnak. 

Ifj. Esterházy gróf úr az eljárási költségeknek előlegezésére haj-
landóságát kijelentette, mégis azzal a változtatással, hogy az előlegezendő 
eljárási költségeket öt (5) egymást követő félév alatt kívánja levonásba 
hozni nyolcszázalékos kamataival együtt az általa fizetendő bérösszegből 
és pedig akként, hogy két részlet az 1925/26. gazdasági évre a szerződés 
aláírását követőleg fizetendő bérösszegből azonnal, további két részlet 
az 1926/27. gazdasági év béréből és az ötödik részlet az 1927/28. gazda-
sági évre fizetendő bérösszeg első félévi részletéből nyerne kielégítést. 

Ez is egy oly kérdés, amely az igen tisztelt Közgyűlés döntésére 
vár, mert vannak indokok, amelyek ezen eljárási költségeknek nyomban 
való kielégítését teszik szükségessé, esetleg lehetnek érdekek és indokok, 
amelyek a bérlő által tett ajánlat elfogadása mellett szólanak. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 
Amennyiben az egyházkerületnek juttatott földterület bérbeadásának 

kérdése jogérvényesen eldől és a bérleti szerződés megköttetik, egész 
természetes, hogy az egyházkerület a neki juttatott földbirtok jövedelmeinek 
felhasználásáról s illetve felosztásáról is hívatott, sőt köteles dönteni. 

Hivatott pedig dönteni azon oknál fogva, mert a földbirtok a 
dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületnek lett juttatva, az a kerület 
tulajdonát képezi, s így annak jövedelmei felett szabadon rendelkezni 
jogosult, annál is inkább, mert a juttatás nem képez célvagyont, miután 
a kérdésés ítéletnek sem rendelkező részében, sem indokolásában nem 
jut kifejezésre az, hogy a juttatás a püspöki javadalom céljára történt 
volna. 
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Ezzel szemben a főtisztelendő Püspök úr Őméltósága 1926. évi 
április hó 17-én 44/1926 elnöki szám alatt hozzám intézett levelében 
azon nézetének adott kifejezést, hogy az egyházkerületünknek juttatott 
földbirtok püspöki javadalom céljára és az időközben megcsonkított 
püspöki államsegély pótlására szolgál, s ugyanazon levélben közölte 
velem, hogy az 1926. év első felére járó és 93.500,000 K-t kitevő állam-
segélyéből máris 54.697,000 K levonatott. 

Minthogy pedig a földbirtokhoz még nem jutott evangelikus egyház-
kerületek püspökeinek államsegélye 1926. év első felére 93.500,000 K-ban 
lett folyósítva, s mivel a főtiszt, és méltóságos püspök úr államsegélyéből 
58 5 % vonatott le, s minthogy a Püspöki javadalom céljaira illetékes 
helyen 500 katasztrális hold lett kilátásba helyezve, a dunáninneni 
egyházkerületnek juttatott 292 katasztrális hold 533 négyszögöl területe 
a kilátásba helyezett 500 katasztrális hold területnek szintén 58 5 %-át 
teszi ki. 

Nézetem szerint a mi egyházkerületünknek minden korlátozás 
nélkül juttatott földterület és a püspöki államsegély megcsonkítása 
között semmiféle összefüggést sem keresnünk, sem elfogadnunk nem 
szabad, sőt mi több, határozottan állást kell foglalnunk az ellen, hogy 
ilyen junktim még csak fel is tételeztessék, miértis annak gyakorlatba-
vétele ellen tiltakoznunk is kell. 

Ugyanis az 1924. évi VII. t.-c. 27. § -a értelmében az egyház-
községeken kívül csakis a magasabb fokozatú egyházi közületek része-
síthetők a rendelkezésre álló ingatlanokból. 

Ha tehát egyházkerületünk, mint magasabb fokozatú egyházi 
közület földbirtokhoz jutott, annak jövedelme felett szabadon rendel-
kezhetik. 

Jogszabály, hogy szerzett jogokat sérteni nem szabad. Ha tehát 
egyházkerületünk állásfoglalása dacára illetékes helyen a főtiszt, és mélt. 
Püspök úr államsegélyéből — utalással a kerületnek juttatott föld-
birtokra — mégis levonások eszközöltetnének, ez ellen tiltakozással 
kellene élni, — de meggondolás tárgyává tehető, hogy az egyház-
kerületnek juttatott földbirtok esetleges tisztajövedelméből átmenetileg 
s évenkinti határozattal ezen levonások a kerület által — jogfenntar-
tással — pótoltassanak, azzal, hogy a kerület ezen intézkedése 
praejudiciumot nem képez, miértis a „ jogfenntartás" illetékes helyen 
szintén bejelentendő lenne. 

Azonban nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény, hogy 
habár 292 katasztrális hold és 533 négyszögöl terület vagyonváltság 
alá eső földbirtok lett kerületünknek juttatva, a magyar kir. pénzügy-
miniszter 1924. évi 8000. P. M. számú rendeletének 4. §-a s illetve 
3. §-a alapján és értelmében ezen juttatott vagyonváltságföld kataszteri 
tisztajövedelmének minden koronája után a magyar kir. kincstárnak 
haszonbér gyanánt a birtokbalépéstől számított öt gazdasági éven át 
10 kgr búzát, azontúl pedig 12 kgr búzát tartozik a kerület fizetni. 
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Minthogy a juttatott 292 katasztrális hold és 533 négyszögölnyi 1. 
terület kataszteri tisztajövedelme 3448 K 85 fillért tesz ki, ennek 
alapulvételével hazonbér fejében az egyházkerület a kataszteri tiszta-
jövedelem minden koronája után 10 kgr búza haszonbért, vagyis az 
egész terület után katasztrális holdankint circa 115 kgr búzát 
tartozik fizetni. 

Folyik ebből az, hogy amennyiben ifj. gróf Eszterházy Lászlóval 
a szerződés megköttetnék, ki annak értelmében katasztrális holdankint 
140 kgr búzát fog fizetni, az egyházkerület javára és rendelkezésére 
maradna katasztrális holdankint tisztán 25 kgr búza, de ebből elsősorban 
kiegyenlítendő a kerületet terhelő vagyon- és jövedelmi adó. 

Igaz ugyan, hogy illetékes helyen tárgyalások folynak arra vonat-
kozólag, hogy a már előbb említett s a magyar kir. kincstárnak 
fizetendő haszonbérösszeg beszámítás, esetleg elengedés tárgyát fogja 
képezni, de minthogy ennek eldöntése s illetve véglegesítése még csak 
a jövőben várható, egyházkerületünknek gondoskodni kell egy olyan 
alap létesítéséről s illetve fedezetről, amelyből a vagyon- és jövedelmi 
adók, valamint a 8000/1924. P. M. számú rendeletben statuált haszon-
bérek kifizethetők legyenek. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 

Egyben bejelentem, hogy az Országos Földbirtokrendező Bíróság 
1926. évi február hó 16-án 33363/1925. számú ítéletével özv. Weisz 
Bertholdné szül. Balu Hermina és társai tulajdonát képező sárosdi 
ingatlanokból, nevezetesen a Nagypaprikás-dülővel szomszédos részéből 
108 katasztrális holdat megváltás útján megszerezni rendelte s ezen 
megváltott és a végrehajtási eljárás folyamán kijelölendő 108 katasztrális 
hold ingatlant a dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerületnek 
juttatta, minden korlátozás, vagy cél megjelölése nélkül. 

Itt különösen fel kell hívnom az igen t. Közgyűlés tagjainak nb. 
figyelmét arra, hogy ez az utóbbi juttatás megváltás útján szerzett 
birtokból történik, ami pedig azt jelenti, hogy annak vételárát egyház-
kerületünk megfizetni tartozik. 

Ez kitűnik különösen az OFB által kiküldött tárgyalóbizottság vezető-
jének folyó évi április 16-án kelt végzéséből, amellyel a juttatott ingatlanok 
kijelölésére s a megváltott és a vagyonváltságba nem eső ingatlanok 
megváltási árának, esetleg haszonbérösszegének megállapítása céljából 
tárgyalási határnapot tűzött ki 1926. évi május hó 15-ére, különösen 
felhíva a földbirtokhoz juttatottakat — tehát az egyházkerületet is — arra, 
hogy a tárgyalásnak az ármegállapításra vonatkozó anyagával készüljenek 
elő, s lehetőleg törekedjenek az egyezséges megállapodást elősegíteni. 

Tájékoztatván magam azirányban, hogy a legutóbb juttatott 
108 katasztrális hold területnek mily összeget tehet ki a megváltási 
ára," azt a felvilágosítást nyertem, hogy a kérdéses terület prima 
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1. föld, s így annak megváltási ára katasztrális holdankint circa 
8.000,000—10.000,000 K-t fog kitenni. 

Vagyis ezen területért egyházkerületünknek circa nyolcszázmillió 
koronát, esetleg egymilliárd koronát keilend fizetnie, megjegyezve, 
hogy a megváltási teljes ár kiegyenlítéséig a már fentebb említett 
haszonbérösszeg is fizetendő, mely haszonbér abban az arányban csökken, 
amely arányban törlesztetik a megváltási árnak az összege. 

Méltóztatik a mélyen tisztelt Közgyűlésnek immáron látni, hogy 
ezen újabban juttatott földterület megváltási árának kérdésében is állást 
kell foglalnunk, nevezetesen abban az irányban, hogy a folyó évi 
május 15-én megtartandó helyszíni tárgyalás alkalmával egyházkerüle-
tünk milyen kijelentéseket tegyen, esetleg mily kötelezettséget vállal-
hasson, — avagy pedig a súlyos feltételekre való tekintetfel — ezen 
juttatásról lemondjon s annak foganatosításától elálljon. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 

Nagyon jól tudom és érzem, hogy nehéz kérdések eldöntése előtt 
állunk, s mindannyiunkat felelősség terheli abban a tekintetben, hogy 
minden egyes kérdés igazságosan és egyházkerületünk érdekeinek figye-
lembevételével nyerjen elintézést. 

Mindezekre való tekintettel engedtessék meg, hogy egyetemes egy-
házunk felejthetetlen nagynevű vezérének egy rég elhangzott, de örök 
igazságot hirdető megállapítását megismételhessem: 

„Az ember rendeltetése az igazság keresése és a tökélete-
sedésre való törekvés. A keresés fogalmában rejlik, hogy amit 
keresünk, azt nem bírjuk, amire törekszünk, azt nem értük el. Sem 
az igazság, sem a tökéletesség nem birtokunk, de mind a kettő 
előttünk áll, mint eszményi cél. Kétségtelen, hogy a keresést meg-
könnyíti, ha arra többen, egymást kölcsönösen támogatva vállal-
koznak. Kölcsönös támogatással való keresése az igazságnak tanács-
kozásra vezet, ez adja meg a tanácskozó testületek alakulására a 
jogosultságot, a bölcseleti alapot, sőt szükségszerűséget. A tanácskozó 
testületek körében pedig annak a tudata, hogy ámbár mindnyájan 
keressük az igazságot, de egyikünk sem bírja azt teljesen, — 
szükségképen kölcsönös méltányosságra és türelemre kell,, hogy 
késztessen. Éreznünk kell, hogy ámbár a cél egy, de az utak és 
módok annak megközelítésére különbözők lehetnek. Nem szabad 
megfeledkeznünk emberi gyarlóságunkról és éreznünk kell, milyen 
nehéz az eszményi tökéletességnek megközelítése. Tiszteletben kell 
tartanunk mások törekvéseit, akik talán más úton törekszenek 
ugyanazon cél felé." 

Én felejthetetlen vezérünk ezen kijelentésére visszaemlékezve, s az 
abban foglaltakat a mélyen tisztelt Közgyűlés minden egyes tagjának 
figyelmébe ajánlva, kérem, hogy mindezek irányítsák mai tanácskozá-
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sainkat is, s ebben a biztos reményben mai rendkívüli közgyűlésünket 1—7. 
ezennel megnyitódnak nyilvánítom. 

Draskóczy Lajos oroszláni egyházközségi felügyelő indít-
ványára a közgyűlés az elnöki beszédnek a közgyűlés jegyző-
könyvébe egész terjedelmében való felvételét elhatározza. 

2. (Z.) A közgyűlés megnyitása után a világi főjegyző jelenti, 
hogy az egyházmegyék kiküldöttei megfelelő számú megbízólevelet 
nyújtottak be s hogy a határozatképes számban megjelent és szava-
zásra is jogosult közgyűlési tagok névjegyzékét a jegyzői kar egybe-
állította. Erre 

a világi elnök a közgyűlést szabályszerűen megalakultnak 
jelenti ki. 

3. (Z.) A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére a közgyűlés az 
elnökségen és a jegyzői karon kívül: Draskóczy Lajost, 
Mihalovics Samut, Podhradszky Jánost, Okolicsányi Gyulát 
és Dr. Krayzell Miklóst küldi ki. 

4. (Z.) Egyházi elnök bejelenti, hogy a kerület tanítói karát a 
közgyűlésen Nemes Győző, szécsényi tanító képviseli. 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. 

5. (Z.) A világi elnök felhívására a kerületi ügyész az Országos 
Földbirtokrendező Bíróság által a kerületnek juttatott ingatlanra vonat-
kozóan a pénzügyi és jogügyi bizottságnak következő hat javaslatát 
terjeszti e lő: 

Vegye tudomásul a közgyűlés, hogy az Országos Földbirtokrendezö 
Bíróság 30986/1924. számú ítéletével az egyházkerületnek juttatott 
mezőgazdasági ingatlanok terjedelme 292 katasztrális hold és 533 négy-
szögöl, kataszteri tisztajövedelmük 3468 korona 58 fillér, s hogy az 
ingatlanokat az egyházkerület 1925. évi szeptember hó 24. napján 
birtokba vette. 

A közgyűlés a javaslatban foglalt bejelentéseket tudo-
másul veszi. 

6. (Z.) Figyelemmel az 1924. évi VII. tc. 27. §-ára és az Országos 
Földbirtokrendező Bíróság 30986/1924. számú ítéletnek rendelkező 
részére, állapítsa meg a közgyűlés, hogy a fenti számú ítélettel az 
egyházkerületnek juttatott ingatlanok jövedelmének felhasználásáról tulaj-
donosi minőségében egyedül az egyházkerület van jogosítva dönteni. 

A közgyűlés az indítványt egyhangúan határozattá emeli. 

7. (Z.) Mondja ki a közgyűlés, hogy az Országos Földbirtokren-
dező Bíróság 30986/1924. számú ítéletével az egyházkerület javára 
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10. eszközölt földhözjuttatás alig tekinthető az 1848. évi XX. t.-c. csak 
részben való végrehajtásának is, mert a fenti számú ítélettel juttatott 
föld jövedelméből az egyházkerületnek szükségletei csak igen csekély 
részben fedezhetők, annál is inkább, mert az egyházkerület e föld után 
a 8000/1924. P. M. számú rendelet 4., 'illetőleg 3. § -a értelmében 
haszonbért köteles fizetni, amely a kataszteri jövedelem minden koro-
nája után a birtokbalépéstől számított első öt gazdasági éven át 10 kg., 
azontúl pedig 12 kg. búzát tesz ki. 

Egyben határozza el a közgyűlés, hogy felterjesztést intéz a m. 
kir. kormányhoz e haszonbér elengedése iránt. 

A közgyűlés a javaslatot egyhangúan elfogadja s annak 
értelmében határoz. 

8. (Z.) A kerületi ügyész indítványára 
a közgyűlés ifj. gróf Eszterházy László sárosdi nagybir-
tokosnak az Országos Földbirtokrendező Bíróság 30986/1924. 
számú ítéletével az egyházkerületnek juttatott ingatlanok 
haszonbérbevételére vonatkozó ajánlatát elfogadja s meg-
bízza az egyházkerületi elnökséget, hogy a haszonbérleti 
szerződést a kerületi ügyész bevonásával a jelen jegyzőkönyv 
függelékeként közölt szöveggel kösse meg. 

9. (Z.) Vegye tudomásul a közgyűlés, hogy az Országos Föld-
birtokrendező Bíróság 30986/1924. számú ítéletével eszközölt földhöz-
juttatásból kifolyólag az egyházkerület egyszersmindenkorra eljárási 
költségeket köteles fizetni és pedig a M agyar Földhitelintézetnek 35 kg., 
a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetségének pedig 10 kg. búzát 
katasztrális holdankint. 

Határozza el a közgyűlés, hogy ezek a költségek az első gazda-
sági év jövedelméből fizettessenek ki. E költségek kifizetése után kiegyen-
lítendők az egyházkerületet terhelő közterhek s a megmaradó jövedelem 
tartalékoltassék a 8000/1924. P. M. számú rendeletben megállapított 
haszonbérre. Ha e haszonbér elengedése iránt a m. kir. kormányhoz 
intézendő felterjesztés sikerrel fog járni, a jövedelem hováfordítása felől 
az egyházkerületi közgyűlés fog dönteni. 

Az egyházkerületet terhelő mindennemű közterhekre vonatkozó 
vallomások kiállítását és benyújtását a közgyűlés az egyházkerületi 
pénztáros hatáskörébe utalja. Az egyházkerületi ügyész köteles e vallo-
másokat beadásuk előtt felülvizsgálni. 

A közgyűlés egyhangúan a javaslatban foglaltak értel-
mében határoz. 

10. (Z.) A kerületi ügyész javaslatára 
a közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Országos Föld birtok-
rendező Bíróság 33363/1925. számú ítéletében az egyház-
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kerületnek 108 kataszteri hold kiterjedésű mezőgazdasági 10—13. 
ingatlant juttatott „az egyházkerület földigényének kielégítése 
végett". Tekintettel azonban arra, hogy ez a terület az ítélet 
szerint megváltás útján szerzendő meg, az egyházkerület a 
megváltási ár megállapítása végett kitűzött tárgyaláshoz 
Podhradszky János alesperest, Dr. Händel Béla egyház-
kerületi ügyészt és Draskóczy Lajos egyházközségi felügyelőt 
küldi ki, hogy a megváltási ár kérdésében tájékozódjanak 
és a folyó évi rendes közgyűlésnek jelentést tegyenek. 

A közgyűlés az indítványban foglalt bejelentést egyhangúan 
tudomásul veszi s elhatározza, hogy az ajánlott bizottságot a 
javaslatba hozott hatáskörrel s kötelezettséggel kiküldi. 

11. (Z.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatosan 
a közgyűlés hálás köszönetét nyilvánítja a budai evang. 
egyháznak, hogy templomát és tanácskozóhelyiségeit köz-
gyűlésünk s az azzal kapcsolatos istentiszteletünk s bizottsági 
tárgyalásaink és előértekezletünk céljára testvéri szeretettel 
átengedte. Egyben elhatározza, hogy erről a budai evang. 
egyházat jegyzőkönyvi kivonattal értesíti. 

12. (B.) Mihalovics Samu előadó előterjeszti Balogh István fejér-
komáromi esperesnek a lelkészválasztási szabályrendelet 11. és 30., 16., 
28,. 39., 59lb §-ai módosítását célzó beadványa tárgyában hozott jog-
ügyi bizottsági határozati javaslatot. 

A kerületi gyűlés a jogügyi bizottság határozati javas-
lata értelmében a beadványt kiadja az egyházkerületi ügyész-
nek azzal, hogy a beadványban foglalt intenciók szerint 
esetleg a szükségnek megfelelően más módosításokkal is 
dolgozza át a szabályrendeletet oly időben, hogy a Püspök 
azt alkotmányos tárgyalás céljából lebocsáthassa az esperes-
ségekhez, hogy így a módosítási tervezet a folyó évi egyház-
megyei s egyházkerületi gyűléseken tárgyalható, megállapít-
ható és az egyetemes gyűlésen véglegesíthető legyen. 

13. (B.) Mihalovics Samu előadó bemutatja a vérteskethelyi ev. leány-
gyülekezetnek a Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Miniszterhez címzett kér-
vényét, amelyben az OFB által a kántortanító részére juttatott 10 kat. 
hold földnek nemcsak 1930. évi okt. 30-ig, hanem addig az ideig a 
gyülekezet házi kezelése alatt hagyását kéri, amíg az a föld teljes vált-
ságárát és mindennemű költségeit ki nem termi, mert a gyülekezet 
saját erejéből azokat kifizetni soha nem bírja. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata értelmében 
a kérvénynek a legmelegebb ajánlattal való felterjesztését 
elhatározza. 
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15. 14. (K.) A pénzügyi bizottság javaslatára az egyházkerületi köz-
gyűlés az egyet, egyház által kiutalt 30.000,000 K rendkívüli adóalapi 
segélyben a következő egyházakat részesíti: 

Szupataki leányegyház 4.000,000 K, Csabdi, Székes-
fehérvár, Vérteskethelyi leányegyház, Balassagyarmat, Felső-
petény, Ipolyvece, Ösagárd egyenkint 3.000,000 K, Csákvár 
és Galgaguta egyenkint 2.000,000 K., Szend 1.000,000 K. 

15. (Z) Draskóczy Lajos, Dr. Kéler Bertalan, Dr. Sztranyavszky 
Sándor és Mihalovics Samu közgyűlési tagok az egyházkerületnek 
juttatott földbirtoknak különböző jogi következményeit és szociális kihatá-
sait teszik szóvá s indítványaikban azok rendezését javasolják. Az 
elnöklő egyházkerületi felügyelő felhívja az indítványtevőket, hogy indít-
ványaikat egységesítsék és írásban terjesszék elő, s ennek céljából 
a közgyűlést őt percre felfüggeszti. A közgyűlésnek újból való meg-
nyitása után Dr. Kéler Bertalan az indítványtevők nevében a következő 
határozati javaslatot terjeszti elő: i 

Határozat: Az egyházkerületi közgyűlés egyhangú határozattal fel-
kéri az elnökséget és a kerület ügyészét, lépjenek érintkezésbe a többi 
ev. egyházkerület elnökségével, valamint az egyetemes egyház elnök-
ségével abból a célból, hogy a m. kir. kormányhoz mai közgyűlésünkből 
intézendő feliratot az arra illetékes tényezők előtt élőszóval és szóbeli 
tárgyalások útján is támogassák, valamint azért, hogy a másik három 
ev. egyházkerület is hasonló álláspontot foglaljon el. 

A felirat foglalja magában az egyházkerület aggodalmát afelett, 
hogy nem nyert még megállapítást a juttatott földterületeknek az 1848. 
évi XX-ik t.-c. alapján ellenszolgáltatás nélkül való tulajdonba adása. 

Az egyházkerület eredetileg külön-külön középbirtokot kért, először 
egyet az egyházkerület közigazgatási céljaira, másodsorban még egyet 
püspöke javadalmazására. 

A dunáninneni egyházkerületnek juttatott földbirtokot az egyház-
kerület közgyűlése az ítélet szövegezése alapján is az előbb említett 
két kategória közül az elsőbe tartozónak minősíti, s ezért ennek püspöki 
javadalom céljaira való esetleges átminősítése ellen márcsak az ennek 
nyomán bekövetkező káros szociális hatásokra való tekintettel is tiltakozik. 

A mindenkori püspök illő javadalmazására a már benyújtott kér-
vényünk elintézéseként újból egy másik középbirtokot kér és addig is, 
amíg ennek juttatása bekövetkezik, óvást emel a püspöki államsegély-
nek minden csonkítása ellen, s a püspöki államsegélynek teljes egészé-
ben való folyósítását kérelmezi. 

A határozati javaslatnak felolvasása után szólásra emelkedik a 
püspök s utalással a közgyűlésen ismételten elhangzott s az imént fel-
olvasott határozati javaslatba is foglalt azon állításra, hogy a püspök 
államsegélyét a kormány leszállította s annak csak bizonyos százalékát 
folyósította részére, minden félreértés eloszlatása végett kénytelen kijelen-
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teni, hogy hozzá olyan értelmű kormányrendelkezés, amelyik állam- 15. 
segélyének levonása iránt intézkednék, mind a mai napig nem érkezett 
s a kormány a f. év első felére az ő részére is, mint minden olyan 
evangélikus püspök részére, aki földbirtokjuttatásban még nem részesült: 
93.500,000 K államsegélyt kiutalványozott. Minthogy azonban a dunán-
inneni ev. egyházkerület Sárosdon 292 k. hold földbirtokhoz jutott s ez 
a földbirtok az ő tudomása s illetékes helyen szerzett értesülése szerint 
a püspöki javadalom céljára szolgál, benne aggodalom támadt az iránt, 
hogy a részére kiutalványozott teljes összegű államsegélyt felveheti, 
illetve megtarthatja-e, s aggodalmának eloszlatása s további teendőinek 
megállapítása végett érintkezésbe lépett az egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelővel s Geduly Henrik püspökkel, mint az ev. egyetemes egyház 
elnökségével. Az ő tanácsukra a teljes összegében már felvett félévi 
államsegély 58'5%-át visszatérítette, anélkül azonban, hogy erről kerü-
leti elnöktársával tárgyalt volna. A való tény tehát az, hogy a kormány 
a püspöki állams.gélyt le nem szállította, hanem annak a sárosdi föld-
birtok jövedelmének megfelelő 58'5%-át ő maga önként visszafizette. 

A kerületi felügyelő a közgyűlés nevében megköszöni a püspök-
nek, hogy legalább most, a tárgyalásnak már nagyon előrehaladott 
stádiumában tájékoztatta a közgyűlést a tényleges állapotról s ezzel 
elejét vette annak, hogy a közgyűlés minden jogi alap nélkül tiltakoz-
zék a püspöki államsegély megcsonkítása ellen. Minthogy azonban a 
kerületi közgyűlés a kerületnek ezt a vélt sérelmét éppen az ő elnöki 
megnyitójának keretében foglaltak alapján tárgyalta, önigazolásul kény-
telen megismertetni a közgyűléssel a püspök úr részéről 1926 évi 
április hó 17-én 44. ein. sz. a. hozzáintézett átiratnak következő sorait: 
,,c) Azok a püspök urak, akik földbirtok-juttatásban nem részesültek, 
1925-ben 85 millió korona államsegélyben részesültek, az 1926-ik év 
első felére pedig 93.500,000 korona államsegélyt kaptak. 

Ebből a 93 millió ötszázezer korona államsegélyből nekem, aki 
már Sárosdon 292 hold és 455 négyszögöl földbirtok-juttatásban része-
sültem, levonatott 54.697,000 korona államsegély azaz a 93.500,000 
koronának 58 5%-a, mert a 292 hold is a juttatandó 500 holdnak 
58'5%-a. 

Hogy az 1926. év második felére július hó 1-én esedékes állam-
segélyből tekintettel arra, hogy a sárosdi birtok további 108 kat. hold-
dal kiegészíttetett, mennyi fog levonásba hozatni, az a jövő zenéje." 
Ezen püspöki közlésből megállapítható, hogy ő nem gondolhatott 
egyebet, mint hogy a püspöki államsegélyből kormányintézkedésre levonás 
történt, mert a felolvasott levélben a püspök úr kifejezetten azt írta, 
hogy a jelzett összeg államsegélyéből „levonatott",pedig a visszafizetés 
az ő egyéni és egyoldalú ténye volt. 

Dr. Hajicsek Gyula és Dr. Petrik Zoltán módosító fel-
szólalásai után a közgyűlés a határozatai javaslatot azzal a 
módosítással fogadja el, hogy abból a püspöki államsegély 

2 
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19. levonása ellen való óvás, szószerint a kővetkező rész: „óvást 
emel a püspöki államsegélynek minden csonkítása ellen", 
mint tárgytalan állásfoglalás elhagyandó. Egyebekben a hatá-
rozati javaslatot egyhangúlag határozattá emeli s végrehaj-
tásával az elnökséget bízza meg. 

16. (Cs) Dr. Händel Béla egyházkerületi ügyész előterjesztett 
határozati javaslatában rámutat arra, hogy az egyetemes törvényszék 
Nagy Lajos, hivatalától jogerősen elmozdított lelkész perújítási ügyében 
a Balogh István esperes és Dr. Händel Béla közvádló által emelt 
illetékességi, illetve elfogultsági kifogás elbírálása tárgyában még nem 
intézkedett, miértis javaslatára 

a közgyűlés határozatilag kimondja, hogy felkéri az egyetemes 
törvényszéket, hogy Nagy Lajos volt gyúrói lelkész újított 
perében a bányai egyházkerületi törvényszék elnökségének 
felterjesztése tárgyában soronkívül és sürgősen dönteni 
méltóztassék. 

17. (Cs) Dr. Händel Béla kerületi ügyész indítványozza: 
Mondja ki a kerületi közgyűlés, hogy az Evangélikus Gazdasági Köz-

pont létesítésére irányuló mozgalmat — melynek székhelye Budapesten lesz 
s melynek célja a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetének 
keretében híveinket olcsó és jó áruval ellátni olyformán, hogy az üzleti 
forgalom egy bizonyos % - a a kerület javára fog fordíttatni — a legmeszebb-
menő erkölcsi támogatásban részesíti és felhatalmazza az egyházkerületi 
elnökséget, hogy a megkötendő szerződést az egyházkerületi közgyűlés 
jóváhagyásának fenntartásával írja alá s egyben felhívja a lelkészeket, 
hogy ezen eszmét a saját gyülekezetükben a legteljesebb mértékben 
karolják fel. 

A közgyűlés a határozati javaslatban foglaltakat egy-
hangúan elfogadja és határozattá emeli. 

18. (Cs) Mihalovits Samu, a kerületi pénzügyi bizottság elnöke 
indítványára 

a közgyűlés a jelen rendkívüli közgyűlésre vonatkozóan a 
napidíjat 150,000 K-ban állapítja meg. 

• ' ' 

19. (Cs) Kiss István püspök indítványára 
a közgyűlés lándori Dr. Kéler Zoltán elnöklő felügyelőnek a 
közgyűlés bölcs és tapintatos vezetéséért egyhangúlag köszö-
netet mond. 
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20. (Cs) Podhradszky Jánosalesperes végül a jelen évi rendes közgyűlés 20—21. 
megtartásának helye felől kér felvilágosítást az elnökségtől, mire Dr. Kéler 
Zoltán elnöklő felügyelő kijelenti, hogy a galgagutai egyházközség 
részéről történt meghívás elfogadása tárgyában az elnökség még nem 
döntött, de reméli, hogy a döntés egy hónapon belül nyilvánosságra 
hozható lesz. 

21. (Cs) Ezzel lándori Dr. Kéler Zoltán felügyelő a közgyűlést 
bezárja és Kiss István püspök szívből fakadt imádsága után a közgyűlés 
véget ért. 

K. m. f. 

Kiss István s. k. 
püspök. 

Lándori Dr. Kéler Zoltán s. k 
egyházker. felügyelő 

Balogh István s. k. 
egyházi főjegyző. 

Dr. Zelenka Frigyes s. k. 
világi főjegyző. 

Kirchner Rezső s. k. 
tb. jegyző. 

Dr. Csengődy Lajos s. k. 
tb. jegyző. 

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

Hitelesítjük: 

Draskóczy Lajos s. k. Okolicsányi Gyula s. k. 

Dr. Krayzell Miklós s. k. Podhradszky János s. k. 

i 
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FÜGGELÉK. 

T E R V E Z E T . 

H a s z o n b é r l e t i s z e r z ő d é s , 

mely egyrészről a dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerület mint 
haszonbérbeadó (képv. lándori Dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő 
és Kiss István püspök, mint az egyházkerület elnöksége által az ide-
fűzött s a jelen okmány kiegészítő részét képező közgyűlési jegyző-
könyvi kivonat alapján), másrészről ifj. gróf Eszterházy László sárosdi 
lakos mint haszonbérlő között az alulírt napon és helyen a következő 
feltételek mellett köttetett meg: 

I. A haszonbérlet tárgya és tartama. 

Az egyházkerület bérbeadja, ifj. gróf Eszterházy László pedig bérbe-
veszi id. és ifj. gróf Eszterházy László volt vagyonváltságföldjét, melyet 
az Országos Földbirtokrendező Bíróság a sárosdi határban juttatott a 
dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerületnek a 30986/1924 0 . 
F. B. számú ítélettel. E haszonbérelt középbirtok területe 292 katasz-
trális hold és 533 négyszögöl, kataszteri tisztajövedelme 3468 korona 
58 fillér s kataszteri helyrajzi számai a következők: 1585/1, 1586, 1587, 
1588/1, 1589/1, 1590/1, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605/2—3, 1606/2, 
1607/3, 1607/4, 1608, 1609, 1610, 1611/2, 1802/1. 

A haszonbérlet tartama 30, azaz Harminc egymást követő esztendő, 
kezdetét veszi 1925. évi október hó 1-én (elsején) és 1955. évi szep-
tember hó 30-án (harmincadikán) minden felmondás nélkül lejár. 

Abban az esetben, ha az egyházkerület fentebb körülírt birtoka 
más O. F. B. ítélet folytán további, de a fent körülírt birtoktesttel össze-
függő ingatlannal nagyobbodnék, a haszonbérlő köteles ezt a többlet-
birtokot a jelen szerződésben megállapított feltételek és kötelezettségek 
mellett 1955. évi szeptember hó 30-áig terjedő időtartamra bérbevenni. 

II. Haszonbér. 

Az évenkinti haszonbér kat. holdankint 140 kgr, azaz Egyszáz-
negyven kilogramm (szokványminőségű) 76 kgr-os, azaz Hetvenhat 
kilogrammos fejérmegyei búzának a budapesti tőzsdén a fizetési határ-
napokat megelőző nyolc napon át jegyzett középárának készpénzbeli 
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egyenértéke sárosdi paritásban. E paritás azt jelenti, hogy a haszon-
bérösszeg kiszámításánál a jelzett tőzsdei középárból levonandó a sárosd-
budapesti vasúti szállítási költség. 

Tőzsdei jegyzés hiányában a hatóságilag megállapított maximális 
ár képezi készpénzfizetés esetében az elszámolás alapját. 

A haszonbérbeadónak azonban jogában áll a fenti haszonbér 
készpénzbeli egyenértéke helyett a búzának természetben való kiszol-
gáltatását követelni, mely esetben a következő egész gazdasági évre 
vonatkozólag ezirányú kívánságát legkésőbb szeptember 15-ig (tizen-
ötödikéig) bérbevevővel írásban közölni köteles. 

A haszonbérnek természetben való fizetése esetében bérbevevő a 
gabonát az első bekezdésben körülírt minőségben ab vasútállomás 
Sárosd, a haszonbérbeadó által rendelkezésre bocsátott zsákokban 
vagonba rakva, prompt szállításra lesz köteles haszonbérbeadónak 
átadni és rendelkezésre bocsájtani. 

A haszonbér, akár készpénzben, akár természetben egyenlíttetik ki, 
félévenkint előre, minden év október 1-én (elsején) és április 1-én 
(elsején) fizetendő bérlő által. 

A készpénzben fizetett haszonbér a dunáninneni ág. hitv. ev. 
egyházkerület pénztárába (Budapest, IV., Deák-tér 4. sz., I. emelet) 
költségmentesen fizetendő le bérlő által. 

III. Adók é s közterhek. 

A haszonbérbeadott birtok után mindenkoron járó, kivetett és jelen 
szerződés tartama alatt bármily címen még kivetendő és fizetendő 
összes állami és községi adókat, azok járulékait és egyéb közterheit 
kizárólag haszonbérlő sajátjából köteles viselni, mert szerződő felek 
közös akarata és megállapodása az, hogy bérbeadó egyházkerület a 
II. pontban megállapított bérösszegeket mindenkor csorbítatlanul élvez-
hesse és abból a bérleményre semmit sem legyen köteles fordítani. 

Ebből folyólag a bérbeadott birtokon létesítendő halgazdaság 
kereseti adója is haszonbérlőt terheli. 

Egyedüli kivétel azon vagyon- és jövedelemadó, amely a bérbe-
adott birtok után kivettetik s amelyet bérbeadó egyházkerület a saját-
jából fog fedezni. 

IV. Beruházási kötelezettség. 

Haszonbérlő a II. pontban meghatározott haszonbéren felül köteles 
a bérbevett birtokon legkésőbb 1930. évi október hó l- ig (elsejéig) 
saját költségén jó és szakszerű kivitelben a következő építményeket 
létesíteni és pedig: 

1. 50 darab számos állatra istálló, szilárd tégla- vagy betonfalakkal, 
cserép- vagy palatetővel, 
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2. 50 darab számos állatra takarmányózó azonos kiviteíbeii, 
3. 4 cselédre 4 lakás azonos kivitelben, falszigetelővel. Mindeii 

cselédnek a szokásos pince, mely külön épül a lakás mellé. 
4. 4 cselédlakáshoz ólak, 
5. 1 darab kút, 
6. 1 darab híd a patakon át. 

A felsorolt építmények a haszonbérbeadó és a haszonbérlő által 
közösen megállapítandó helyen létesítendők és az építkezés előtt az 
építési tervek, a műszaki leírások és a költségvetések bérlő által jóvá-
hagyás és elfogadás végett a haszonbérbeadónak bemutatandók. 

Az építkezés befejezése után az építmények leltár mellett adandók 
át a haszonbérbeadónak és a haszonbérlő köteles ekkor a tényleg fel-
merült költségeket hitelesen igazolni. 

Bármely leszámolás esetén az alapot csak ezen költségek képezhetik. 
Ezen építmények megalkotásuk és leltár mellett való átadásuk után 

minden megtérítés nélkül nyomban a haszonbérbeadó egyházkerület 
tulajdonába mennek át. 

A haszonbérlő köteles az épületeket azok teljes értéke erejéig 
saját költségén tűz ellen biztosítani s az erről kiállított és legalább öt 
évre szóló biztosítási kötvényt bérbeadónak bemutatni. 

Ezen építményeket köteles a haszonbérlő a rendes gazda gondos-
ságával jókarban tartani és ilyen állapotban átadni a haszonbérlet 
megszűntekor. 

Amennyiben a haszonbérlő a vállalt építési kötelezettségnek 1930. 
évi október hó l - ig (elsejéig) nem tenne eleget, a haszonbérbeadónak 
jogában áll a felsorolt építményeket a haszonbérlő költségére felépíttetni, 
vagy a haszonbérletet rögtöni hatállyal megszüntetni. 

Ha a haszonbérlet a haszonbérlő hibájából szűnnék meg az 
I. fejezet 2. bekezdésében megállapított lejárat előtt, ez esetben a haszon-
bérlőnek az építményekért semminemű megtérítés nem jár. Ha azonban 
a haszonbérbeadó hibájából, vagy a haszonbérbeadón és a haszonbérlőn 
kívül álló ok miatt szűnnék meg a haszonbérlet a fenti lejárat előtt, ez 
esetben a haszonbérbeadó köteles a haszonbérlőnek az általa létesített 
építményekért arányos kártalanítást adni. Az arányos kártalanítás a 
hátralevő, elmaradó időtartamra vonatkozik és a beruházott s leltárilag 
megállapított tényleges költségeknek erre eső részét s ennek 5%-os 
kamatait képezi. Vagyis, minthogy az ezen fejezetben megállapított 
beruházási kötelezettség az egész haszonbérleti időtartamra, tehát 30 
(harminc) évre vonatkozó terhet képez, az arányos kártalanítási összeg 
akként lesz megállapítandó, hogy a tényleg beruházott építési költség 
V8o (egyharmincad) része megszorzandó a hátralévő évek számával. 

Ha a haszonbérbeadó kívánja, a haszonbérlő köteles a haszon-
bérlet 28-ik (huszonnyolcadik) évében az istálló padlását — saját 
költségén és megtérítési igény nélkül — magtárpadlássá átalakítani, 



azaz kétsoros padlózással, közte elszigetelő réteggel és megfelelő új 
alágerendázással ellátni. 

Ha a haszonbérbeadó a fent említett kötelező építkezéseken kívül 
még más építményeket is kíván létesíteni, úgy ezt a haszonbérlő köteles 
elvállalni és az építkezési költségeket tartozik hitelezni. Ezek a költségek 
a legközelebb esedékes haszonbérből teljes egészükben 5%-os (öt-
százalékos) kamatmegtérítéssel levonásba jönnek. Egy év alatt teljesítendő 
építkezés csak olyan terjedelemben kívánható, hogy ennek költségei 
kétévi haszonbérből fedezhetők legyenek. 

A haszonbérlőnek jogában áll a rétterületen 1—2 halastavat léte-
síteni. Létesítésük esetében nincs helye a haszonbér megváltoztatásának, 
de köteles a haszonbérlő a kultúrmérnöki terveket, a műszaki leírást és 
a költségvetést a haszonbérbeadónak előzetesen bemutatni, a bérbeadó 
jóváhagyása után köteles a „Vízjog"-ról szóló 1885. évi XXIII. t.-c. 
161. §-a értelmében eljárni. Egyébként mindazok az előírások és meg-
állapodások, amelyek az 1—6. alatt felsorolt építmények átadására, 
karbantartására és az esetleges arányos kártalanításra vonatkoznak, 
a halastavaknál megfelelően alkalmazandók. A halastavak létesítésének 
joga ugyanezen feltételek mellett megilleti a haszonbérlőt az I. fejezet 
utolsó bekezdésében említett többletbirtokon is. 

V. Gazdálkodás. 

A haszonbérlet területén okszerű gazdálkodás szabadon folytat-
ható, mégis annak kikötésével, hogy ugyanazon földbe ugyanazon 
kalászost, rozs és tengeri kivételével, kétszer egymásután vetni nem 
szabad. A szántóterület 66%-nál több őszi és tavaszi kalászossal el 
nem vethető és az egész szántóterület a 30 évi időtartam alatt ötször 
istállótrágyával, kat. holdankint 250 (kettőszázötven) q-val meg-
trágyázandó. A trágyázás 6 (hat) évenkint eszközlendő, s annak meg-
kezdési időpontja bérlő által ellenőrzés okából bejelentendő a haszon-
bérbeadónak. 

A haszonbérlő köteles a haszonbérlet utolsó évének nyarán össze-
gyűlő trágyát ellenszolgáltatás nélkül a haszonbérbeadónak, illetve 
haszonbérlő utódjának átadni. Úgyszintén köteles a haszonbérlő az 
utolsó évi termés őszi szalmáját ellenszolgáltatás nélkül visszahagyni. 

A haszonbérelt birtokot egészben vagy részben alhäszonbérbe-
adni tilos. 

Elemi csapások, rossz termés, vagy bármily más címen haszon-
bérleszállításnak nincs helye. 

A haszonbérlő köteles 1928. évi szeptember 30-áig (harmincadikáig) 
a birtok határaira, ahol azok árok vagy út mentén haladnak, sorfákat 
ültetni; a meglevőket — amennyiben a birtokhoz tartoznak — ápolni 
és pótolni. Kivételt képeznek a birtoknak vasút vagy közút által képe-



zett határai. A birtokhatár törései különösképen megjelöíendők, élőfával 
és határkővel. E kötelezettségek a haszonbérlő költségén teljesítendők, 
megtérítési igény nélkül. 

VI. Ellenőrzés. 

A haszonbérbeadónak jogában áll a birtokot, a gazdálkodást, az 
építményeket és általában a szerződés pontjainak megtartását ellen-
őrizni, illetve ellenőriztetni. A haszonbérlő köteles erre módot és alkal-
mat adni és a szükséges felvilágosításokat megadni. Ezen alkalmakkor 
a haszonbérlő köteles Sárosd vasútállomásra kocsit adni a határbejárás 
céljából. 

VII. Vadászat . 

A vadászati jog a haszonbérlet tartozékát képezi és térítés nélkül 
a haszonbérlőt illeti meg. 

VIII. Jogutódlás. 

A haszonbérlő elhalálozása esetében ez a szerződés átszáll örökö-
seire, illetve jogutódaira és őket teljes egészében kötelezi is. 

IX. Illetékek. 

Jelen szerződés bélyegköltsége, e jogügylet után kiszabandó illeték, 
valamint a szerződés jóváhagyása körül esetleg felmerülő illeték, úgy 
nemkülönben a haszonbérről kiállítandó nyugtatványok bélyegköltségei 
egyedül a haszonbérlőt terhelik. 

* 

X. Bekebelezés , illetve e lő jegyzés tilalma. 

Ez a haszonbérleti szerződés a telekkönyvbe be nem kebelezhető 
és elő nem jegyezhető. 

XI. Bíróság. 

Ezen haszonbérleti szerződésből származható mindennemű perek 
esetére a járásbírósági hatáskör köttetik ki, a szerződő felek alávetik 
magukat a székesfehérvári kir. járásbíróság kizárólagos illetékességenek. 

Ettől eltérésnek nincs helye. 
* 

Jelen szerződés, mely két eredeti példányban állíttatott ki, mindkét 
félre nézve a fejérvármegyei közigazgatási bizottság gazdasági albizott-
ságának jóváhagyásával válik kötelezővé 1925. évi október hó 1. (első) 
napján kezdődő hatállyal. 

A fenti tartalmú szerződést kész vagyok bármikor aláírni. 
Sárosd, 1926. márc. 9. 

ifj* Sr' Eszterházy László s. k. 
mint bérbevevő. 
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