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A Dunáninneni ágostai hitv. evang. keresztyén egyházkerület 1929. évi 
szeptember hó 19-ik napján Budapesten megtartott rendes közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 

A közgyűlésen Lándori Dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő, 
felsőházi tag, mint világi és Kiss István püspök, mint egyházi társelnökök 
elnököltek. 

JELEN VOLTAK: 

7. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 

1. Egyházkerületi törvényszéki bírák: Horváth Sándor, Irányi 
Kamill, Huszágh Gyula, Szekej András, Wenk Károly, Csatáry Elek, 
Laszkáry Gyula, Dr. Sztranyavszky Sándor és Bérezés Lajos. 

2. Egyházkerületi jegyzők: Balogh István egyházi főjegyző, Dr. Ze-
lenka Frigyes világi főjegyző, Lándori Dr. Kéler Bertalan és Dr. Sztra-
nyavszky Sándor világi jegyzők, Dr. Csengődy Lajos és Kirchner Kezső 
egyházi tiszteletbeli jegyzők. 

3. Egyházkerületi ügyész: Dr. Händel Béla s egyházkerületi tisztelet-
beli ügyész: Krayzell Miklós. 

4. Az egyházkerületi pénztáros helyett: Szelényi Gyula pénztári 
ellenőr. 

5. Egyházkerületi ellenőr: Kirchner Gyula. 
6. Számvevő: Podhradszky János. 
7. Levéltáros: Kardos Gyula. 

II. Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei tisztviselők: 

1. A Fejér-Komáromi egyházmegyéből: Balogh István esperes és Dr. 
Händel Béla felügyelő. 

2. A Mosoni egyházmegyéből: Wenk Károly esperes és Dr. Stelczer 
Mátyás felügyelő. 

3. A Nógrádi egyházmegyéből: Mihalovics Samu esperes és Okoli-
csányi Gyula felügyelő. 

III. Választás útján, mint egyházmegyei kiküldöttek: 

1. A Fejér-Komáromi egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Csővári 
Dezső, Horváth Sándor, Böngérfi Géza és Draskóczy Lajos; b) jegyző-
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1. könyvi kivonattal: Magyar Géza, Fadgyas Aladár, Dr. Zelenka Frigyes, 
Krayzell Miklós, Vetsey Ede, Antal Károly, Selmeczy Miklós, Dr. Teutseh 
József és Dr. Farkass Béla. 

2. A Mosoni egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Szűcs Sándor és 
Ringbauer Károly; b) jegyzőkönyvi kivonattal: Schütz Nándor, Pós Dezső 
és Polster Rezső. 

3. A Nógrádi egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Meskó Károly, 
Ottmár Béla, Rákóczy István és Švehla Elemér; b) jegyzőkönyvi kivonat-
tal: Veress Imre, Draskóczy Béla, Zatkalik Károly, Péter Henrik és Ka-
ján József. 

TV. A tanítók képviseletében: Bérezés Lajos balassagyarmati és Ka-
ján József legéndi tanítók. 

V. Mint vendégek: Majba Vilmos, Dr. Renner Róbert és Lülik Ferenc. 

A GYŰLÉS. 

1. (Dr. Z) A közgyűlést megelőzően a közgyűlési tagok a budapesti 
X-ik ker. ág. hitv. ev. egyház Simor-utcai imaházában tar to t t gyáminté-
zeti istentiszteletre gyűltek egybe, amelyen Podhradszky János fejér-
komáromi egyházmegyei alesperes, kerületi gyámintézeti egyházi elnök, 
emelkedett szellemű beszédben fejtegette az áldozatos testvéri szeretet-
nek magasztos hivatását és boldogító erejét. 

Istentisztelet végeztével a közgyűlés tagjai átvonultak a Tisztviselő-
telepi kaszinó dísztermébe, ahol a püspök áhítatos imája után a kerületi 
felügyelő üdvözölte a megjelenteket, különösen pedig Dr. Sztranyavszky 
Sándor államtitkárt egyrészt azért, hogy nagy elfoglaltsága dacára is 
megjelent s ezzel is egyházkerületünkhöz való szeretetének és ragaszkodá-
sának adta tanújelét, másrészt üdvözölte őt legutóbbi magas kitüntetése 
alkalmából s arra kérte, hogy egyházához s ezen egyházkerülethez való 
ragaszkodását őrizze meg a jövőben is s áldozatos egyházszeretetével to-
vábbra is szolgáljon mindnyájunknak nevelő és serkentő példaképül. 

A közgyűlés nagy lelkesedéssel csatlakozott az üdvözléshez s Dr. 
Sztranyavszky Sándor államtitkárt meleg ünneplésben részesítette. 

Dr. Sztranyavszky Sándor közvetlen és keresetlen szavakkal köszönte 
meg az üdvözlést s kijelentette, hogy egyházának mindenkor készséges 
örömmel áll rendelkezésére s fogadalmat tett, hogy a Dunáninneni ev. 
egyházkerülethez mindenkor hü marad. 

Ezek után a kerületi felügyelő utalással beteges állapotára, a kerületi 
közgyűlés hozzájárulását kéri ahhoz, hogy elnöki megnyitóját kivételesen 
felolvastassa, mert annak úgy szabad előadása, valamint felolvasása, egész-
ségi állapotát hátrányosan befolyásolná. A közgyűlés egyhangú hozzájá-
rulása után a kerületi felügyelő felkéri az egyházi főjegyzőt a következő 
elnöki megnyitó felolvasására : 
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Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 
„Bújt az üldözött, s felé 
Kard nyúlt barlangjában, 
Szerte nézett, s nem leié 
Honját a Hazában". 

1. 
A világi elnök 
megnyitója. 

Koszorús költőnknek elmondott szavaival állok a mélyen tisztelt Köz-
gyűlés színe elé, amikor még mindig csonka Egyházkerületünk vezérei és 
kiküldöttei ismét találkozót adnak egymásnak ebben az esztendőben is, 
hogy a szükségessé vált intézkedéseket megtegyük. Sorsunk még mindig a 
próba alatt álló magyarok nehéz, s véget érni nem akaró keresztjáró sorsa 
ezen a megmaradt csonka törzsön, melyben meghúzódik, megbúvik az ezer-
éves magyarság üldözött maradéka. 

Napkeletről, napnyugatról, északról és délről, engesztelhetetlen cs 
megértésre képtelen ellenségek kardja nyúlik el felettünk, s ezek árnyéká-
ban ha szétnézünk, helyet találunk magunknak ugyan, amelyen kenyerün-
ket megkeressük, helyet találunk ugyan, melyen munkáinkat elvégezhet-
jük, de Hazát, a mi Hazánkat, a mi édes ezeréves Honunkat — hiába né-
zünk szerte e csonka hazában —, megtalálni bizony mi, az ezeréves hatá-
rokhoz szokott szemeinkkel nem tudjuk . . . 

Az esztendők egymásutáni elmúlása, a szétszakadni nem tudó trianoni 
bilincsek között, csak a költő által megénekelt fájdalmas érzést mélyítik 
el bennünk is, akik ennek a csonka országtestnek nem éppen utolsó jelentő-
ségű darabrészének sorsát igazgatjuk, sebeit ápolgatjuk és igyekezünk 
megtartani benne azt a lelket, amely a csonka testben is mindig egész 
kell, hogy maradjon. 

Minden fájdalomnak azonban csak annyiban és addig van létjogosult-
sága a természetben és az Úristen háztartásában, amennyiben és ameddig 
tisztít és nemesít. . . 

A bennünk fel-felviharzó szent nemzeti fájdalomnak is csak ennyi 
és ilyen létjogosultsága van. Elfogadjuk a történelem Istenének kezéből 
a keserű poharat! Ha kell, a magunk vércsöppjeivel is elvegyítve, fenékig 
is ürítjük. De csak azért, hogy a bennünk lakó és hozzánk tapadó bűnt, 
az ezeréves bűnöket is lemarja rólunk, s hogy így annál tisztábban kerül-
jünk a magyarok Istenének színe elé. 

így állunk oda most is ezen a közgyűlésünkön is, amelyen számot 
adunk először is arról az idők múlása közben sem változott érzésünkről, 
mely a dunáninneni evangélikusoknak évről-évre megismétlődő fogadal-
mát adja most is elsősorban ajakunkra, mely szerint mi: 

„Egyházkerületünknek szét darabolása, iskoláinknak idegen államba 
való beolvasztása ellen, mivelhogy az nem a jog, hanem az erőszak alapján 
történt, olyan nép részéről, melynek az ősi magyar földhöz semmi jussa 
nincsen, a leghatározottabban tiltakozunk, mert azt jogosnak el nem ismer-
jük, s magyar hazánk területi épségeért, iskoláink visszaszerzéséért min-
den erőnkkel küzdeni fogunk!" 



Ez a mi évről-évre ismétlődő fogadalmunk tulajdonképpen nem más, 
mint a m a g y a r p r o t e s t á e i ó ! , amely nemcsak fájdalmasan, ha-
nem egyúttal, mint a négyszázéves emlékű speyeri protestáeió elszánt 
daccal és meg nem alkuvó törhetetlen erővel száll azok felé, akiket illet,.... 
az Evangélium mellett való protestálás négyszázadik évében. 

Mert hazánk sorsa után Egyházunk sorsára esvén tekintetünk, ennél 
az emléknél kell elsősorban megállanunk. Sok minden irányú jelentőségét 
az illetékesek alaposan és bőven fejtegették oltárainknál és iskoláinkban 
a neki szentelt ünnepeken. Én ezen alkalommal csak arra a körülményre 
kívánok rámutatni, hogy a protestációt hercegek, grófok és a birodalmi 
városok képviselői írták alá! Vagyis olyan tényezők, akiknek addig az 
egyházi életben szerep tulajdonképpen egyáltalában nem jutott. 

A felsoroltak — a mi kifejezéseink szerint — az úgynevezett ,,v i 1 á g i 
e l e m e t " képezték! Az ő történelmi szerepük tehát tulajdonképpen az 
egyházat és az Úr Jézus tiszta Evangéliumát szerető és megbecsülő világi 
elemnek első bizonyságtevő zászlóbontása volt a protestálásban! Kiállás 
az egyház ügyéért, vagyonnak, a fejnek, az életbiztonságnak a kockára 
tevésével, ami mind nem volt drága nékik az Úr Evangéliumának tiszta-
ságáért ! 

Az egyház nem theológus elemének a világtörténelem és az egyház-
történelem színterén való ezen megjelenése egyben a biztosítékát is alkotta 
az Evangéliumból kiáradó ú j korszellem elterjedésének. 

Igaz, hogy a speyeri szavakat igen sok kemény kardcsapásnak, élet 
és véráldozatnak kellett követnie, míg az ,,ő s e l l e n s é g " leszerelt, de 
a történet a bizonyság rá, hogy ez a bizonyságtevő „ V i l á g i e l e m " 
vállalt hivatásának mindenkor a magaslatán állott a múltban, s a hozzá-
fűzött várakozásoknak — ha egyes egyéneiben nem is mindig —, de álta-
lánosságban megfelelt, a m ú l t b a n . . . 

De mi van a j e l e n b e n . . . ? s mi lesz a j ö v e n d ő v e l . . . ? 
Tudom én, hogy annyi ember mindig lesz Krisztus anyaszentegyházá-

nak hajóján, amennyire az Istennek földi tervei megvalósításához szük-
sége van. 

Ennyi van most is. Szerte a mi templomunk tájékán is. 
De ha az én emberi szemeimmel nézem a helyzetet, el nem tagadha-

tom, hogy van ebben a tekintetben is sok kívánni való. 
Egyházi életünkben több vezérségre hivatott „világi elemhez" tar* 

tozóról tudok, mint amennyit a vezérek és vezetők között tényleg láthatok. 
A régi jó időkben és a puritán evangélikus erkölcsök és felfogások 

idejében, az egyes egyházközségek nagyon megválogatták azt a világi fér-
fiút, akit vezetőállásra emeltek. 

A régi jó időkben csakis olyanokat emeltek vezetőállásokra, akik az 
évek hosszú során szeretettel, buzgósággal, áldozatkészséggel és önzetlen 
munkával szolgálták az Egyházat, és megszerezték a kellő gyakorlatot és 
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ekként az egyházi ügyek csínját-bínját megtanulva, képesek voltak köte- 1. 
lességeiket minden viszonylatban teljesíteni. 

Kívánatos tehát, hogy a világi férfiak megválasztása mindezekre való 
figyelemmel történjék, mert ha valamikor szükség volt arra, hogy a pro-
testantizmus mellett helytálló, annak értékeit a jövendők számára is meg-
őrizni képes erők tömörüljenek ismét az Evangélium körül, — úgy most 
igazán olyan időket élünk. 

Körülöttünk csapdosnak a vértelen ellenreformáció hullámai, napról-
napra nyelik el az evangélium szigeteit, amelyek magukra hagyatva, vagy 
arra nem képes és kellő gyakorlattal nem bíró világi vezetők és irányítók 
mellett, — nem is csoda ha — nem tudnak ellenállni az ostromoknak, 
dacára, hogy lelkészeink a küzdelmet az egész vonalon hűségesen és kitar-
tóan folytatják. 

A félremagyarázott evangéliumhoz csatlakozók, nagy lelki éhségéről 
bizonyságot tevő tömegek viszont ugyancsak nagy buzgósággal vetik ki 
hálóikat a hozzánktartozókra. A lelkészi gárda munkája elvesz egymagá-
ban, ha mi „világiak" nem segítünk és nem tesszük meg a kötelessé-
geinket !. 

Ennyit akartam a protestáció különös jelentőségéről azoknak figyel-
mébe ajánlani, akiket illet, s akiket még fogva ta r t a protestáció szelleme. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Igaz örömmel állapítom meg, hogy jelenleg is vannak evangélikus 

egyházunkban olyan jeles és kiváló vezetők, akiket nemcsak áthat és 
fogvatart a protestáció szelleme, hanem ezt kellő időben, helyen és módon 
nyomatékosan kifejezésre is jut tat ják. 

Mi, protestánsok, mély megütközéssel és megdöbbenéssel olvastuk a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a „Nemzeti Ú j ság" és a „Pesti 
Napló" 1928. évi december hó 16-iki számaiban megjelent vezércikkeit 
és az abban kifejtett terveit, különösen pedig a „Pesti Napló" kérdéses 
vezércikkében foglalt azon megnyilatkozását, hogy a debreceni tudomány-
egyetemet református jellegűnek jelzi és ugyanakkor azon meggyőződésé-
nek adott kifejezést, hogy ezen körülmény egy másik egyetemnek róm. 
katholikus színezettel való felruházását teszi indokolttá s közli, hogy a sze-
gedi egyetemen elhelyezett polgári iskolai tanárképző intézettel kapcsola-
tosan a zárdafőnöknők megnyugtatására parallel tanszékek felállításával 
megoldásra kerülne a szerzetesrendű nőtanárok szakképzésének a kérdése 
is, — kinyilatkoztatva arra vonatkozó hajlandóságát, hogy a nem róm. 
katholikus férfiak által betöltött világnézeti tanszékek mellé róm. katholikus 
férfiak által betöltendő parallel tanszékeket fog felállítani. 

A kultuszminiszter úr eme törekvéseit mi protestánsok kell, hogy ve-
szedelmeseknek ítéljük, amelyekkel egyetemeinket vallásfelekezeti karak-
terrel óhajtja ellátni, s ennek következtében egyik-másik egyház részére 
akarja kisajátítani, dacára annak, hogy a tudományegyetemekről szóló 
állami törvényünk csak állami tudományegyetemeket ismer, melyek 
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mindegyike az állam tulajdonát és a nemzet egyetemének közbirtokát 
képezi. 

Amennyiben a kultuszminiszter úr ezen állásfoglalása érvényre jutna 
és az végrehajtatnék, úgy a mi evangélikus egyházunk különösen is ked-
vezőtlen helyzetbe kerülne, mert eszerint a debreceni egyetem református, 
és a Pázmány tudományegyetem és a pécsi Erzsébet tudományegyetem, 
mely utóbbinak evangélikus theológiai fakultása Sopronba van kihelyezve, 
róm. kath. jellege mellett, immár a szegedi m. kir. tudományegyetem is 
róm. katholikus jelleget nyerne. 

Mindez arra indította egyetemes Egyházunk felügyelőjét, Báró Rad-
vánszky Albertet és elnöktársát, Geduly Henrik püspököt, hogy 1929. évi 
február hó 19-én a m. kir. miniszterelnök úrhoz intézett beadványukban 
a Kultuszminiszter úr ezen tervei ellen nyomban „p r o t e s t á c i ó v a l " 
éltek és a miniszterelnököt, mint a m. kir. kormány fejét arra kérték, 
hogy ismert bölcsességével hasson oda, hogy a magyar kultúrpolitika nem-
zeti egyetemessége minden partikuláris törekvés felett biztosíttassék és 
protestáns egyházaink jogosan felébredt nehéz aggodalmai elcsöndesíttes-
senek. 

Megemlítem, hogy ugyané tárgyban és hasonló szellemben a reformá-
tus egyetemes konvent részéről egyidejűleg hasonló „protestáció" intéz-
tetett a miniszterelnök úrhoz, amely tény igazolja, hogy a hazai két pro-
testáns történelmi egyház részéről a szóbanforgó kérdés elbírálásában 
teljes az egyértelműség. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Tisztelettel javasolom, hogy Báró Radvánszky Albert egyetemes fel-

ügyelőnek és elnöktársának Geduly Henrik püspöknek, ezen állásfoglalásá-
ért és nyomatékos „ p r o t e s t á c i ó j á é r t ' 1 annak kijelentésével, hogy 
azzal egyházkerületünk közgyűlése minden tekintetben azonosítja magát, 
— egyházkerületünk közgyűlése leghálásabb köszönetének és elismerésének 
adjon kifejezést, erről nevezetteket jegyzőkönyvi kivonaton külön-külön 
értesítse, felkérve őket, hogy „p r o t e s t á c i ó j u k " érvényre juttatását 
és respektálását továbbra is szorgalmazni méltóztassanak. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Kevesen maradtunk meg nagy hazánkba n is az Evangélium mellett. 

Még kevesebben ebben a kis hazában. Akik meg is maradtunk, még mindig 
szétszórt kévék vagyunk; akikkel a legkisebb szél is elbán, ha így mara-
dunk. De ha összefogunk! Ha összefogunk . . . akkor jöhetnek még oly 
rettentő viharok is, bírni velünk és a velünk levő Istennel nem fognak 
sohase! 

Ebből a szempontból nézem én és figyelem nagy örömmel azokat a 
megmozdulásokat, amik nemcsak a világ evangélikus egyházában, de ha-
zánkban, sőt szűkebb körben itt, a mi egyházkerületünk területén is ezt 
az ö s s z e f o g á s t elősegíteni igyekeznek. A külső jelenségek mögött 
egy különös, talán Istentől kiáradó lélekhullámzást látok itt a mi mostani 



esztendeinkben, amely, hogy el ne essünk és meg ne hátráljunk, kezeinket 1. 
össze akarja kapcsolni, karjainkat egymásba fűzni, erőinket egymás mellé 
állítani, mert minderre sokkal nagyobb szükség van, mintsem azt magunk 
is gondolnánk! Gondolok itt azokra a nemes törekvésekre, amik a világ 
protestantizmusát és ezek között kiváltképpen a világ evangélikusait is 
egy táborba tömörítik, gondolok a mi egyháztársadalmi tevékenységeink-
nek az egész ország területére eláradó mozgalmaira, az if júsági törekvé-
sekre, a hivatalos egyházi ténykedésekre, a püspöklátogatások áldásos vol-
tára, a templomaink rendbehozatalára, n belmissziói tevékenység mind-
egyre szélesedő kereteire stb., amik előttem mind azt hirdetik, hogy ne-
künk nem leliet csak abból élnünk, hogy egyházunknak milyen nagyjai 
vannak a t ö r t é n e l e m b e n . Nekünk nem szabad azzal megeléged-
nünk, hogy milyen értéket képviseltünk a m ú l t b a n ! Hanem sokkal 
inkább arra kell törekednünk, hogy értékek legyünk a j e l e n b e n is. 
Értékek az egyház, a haza, a társadalom, a tudomány, az irodalom, a mű-
vészet s az egyetemes emberiség számára — elsősorban, természetesen — 
a mi puritán és megingathatatlan evangélikus erkölcseink révén . . . 

Legyen áldott minden megmozdulás, ami ezen szem elől soha nem 
tévesztendő célt előmozdítja, bár csak a legcsekélyebb mértékben is! 

Elnöktársam, a püspök úr Őméltóságának közkézen forgó jelentése 
részletesen felsorolja egyházkerületünknek azon egyházközségeit, amelyek 
a mai nehéz életviszonyok között nagy áldozatkészséggel igyekeztek a szük-
séges tatarozási s egyéb alkotások által megkívánt pénzösszegeket előte-
remteni. 

Különösen ki kell emelnem azonban a salgótarjáni egyházat, amelynek 
tagjai nehéz munkával foglalatoskodó szegény bánya- és gyári munkások, 
akik a mostani nehéz kereseti viszonyok között alig tudják a napi megél-
hetésre szükséges összegeket előteremteni. 

De midőn szeretett lelkipásztoruk, Dr. Csengődi Lajos őket felvilá-
gosította, hogy az Isten házát rendbe kell hozatni, és őket adakozásra szól-
lította fel, ekkor jelentkezett a lelkész által hosszú évek során, szeretettel, 
buzgósággal és kitartással gyakorolt „cura pastoralis" hatása és gyü-
mölcse, mert a szegény munkásnép — megvonva magától még a legszük-
ségesebbet is, — egy hét leforgása alatt beszállította a lelkészlakra azt a 
pénzösszeget, amellyel a szeretett kis templom belseje szép köntösbe volt 
öltöztethető és a kórus is kibővíthető volt. 

Salgótarján evangélikus népének ezen nagy áldozatkészségét és az 
egyház lelkészének nagy buzgóságát és a cura pastoralis ilymódon való 
gyakorlását követendő példakép kívánom megörökíteni. 

így lesz egyházunk és az a vallás, amelyben születtünk, amely a szent 
keresztségben Isten karjaira bízott, amely szentségeivel táplál, s amely 
majd az utolsó áldással elbocsát a földi élet rögéről, az a sziget az emberi 
alakulatok tömegében, amelyre bár csak a kiválasztottak juthatnak ugyan 
el, de amelyre ha valaki eljutott, onnan soha el nem kívánkozhatik. Tu-
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1. dom, sok még a kívánnivaló, sok még a tennivaló, még nagyon sok a hiány, 
a tátongó seb rajtunk, s ha valaki, úgy ebből a székből én látom mindezeket 
elsősorban, de ma nem ezeket akarom a mélyen tisztelt jelenlevők elé 
tárni, hanem azt a célt szeretném inkább megérzékeltetni és kívánatossá 
tenni mindnyájunk előtt, ami felé ezer botlásunkon át, ezer tévedésünkön 
keresztül, ezer hibánk birtokában is törekednünk kell! 

Hogy ezen cél felé vezető utunknak azon darabján, amit az elmúlt 
esztendő lezár, mi történt, arról más helyről jövő beszámoló ad képet egy-
házkerületünk területén. S ha ezt nézzük, nem mondhatjuk azt, hogy 
mindent megtettünk, de azt se mondhatja senki, hogy nem igyekeztünk 
legalább megtenni azt, ami tőlünk telhetett. 

Ám amikor erre esik pillatitásom, el nem mulaszthatom, hogy erőtel-
jesen ne hangsúlyozzam azt, hogy magunk vagyunk! Olyan időket élünk, 
amelyekben senkire másra nem támaszkodhatunk, csak kizárólag a ma-
gunk erejére! Az ellenreformáció elleni küzdelmünkben nem segít az 
állam. A főkegyúri jogok szünetelése következtében még azt a keveset 
sem teheti meg, amit méltán elvárhatnánk. A hitetlenség elleni harcaink-
ban nem segít a tudomány. Az erkölcsök megszilárdítása melletti törek-
véseinkben szemünkbe nevet a ,,modern korszellem" . . . 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 

Magunk állunk. S mert magunkra maradtunk, annál inkább el kell 
követnünk mindent, hogy oltáraink biztos bázisokon nyugodjanak! Első 
természetesen ebben a tekintetben az, hogy hithű, egyházához való ragasz-
kodásában rendíthetetlen hívő sereg legyen egyházunk közönsége. De 
emellett el ne mulasszunk semmit sem abban a tekintetben, hogy egyhá-
zaink biztos anyagi bázisra helyezkedjenek. S ha a múltban e tekintetben 
nem is lehetett sokat tenni, annál jobban utána kell néznünk mostantól 
fogva, hogy ezt az anyagi megalapozást minden vonalon megvalósítsuk, 
mert minél később fogunk hozzá ehhez a munkához, annál későbben leszünk 
készen vele, ha ugyan egészen el nem késünk! 

Változzék át Egyházunk így olyan alkotórészévé hazánknak, amely a 
maga külön világában is árasszon ki olyan vonzóerőt magából, amelybe az 
elszakított magyar részek evangéliumi népei is v i s s z a k í v á n k o z n a k 
és ezzel is siettetik azt a feltámadást, amelyért imádkozni és dolgozni soha 
meg nem szűnhet az, aki részese annak a kegyelemnek, amelyet egyházunk 
ad útravalóul gyermekeinek, bármely „forgó viszontagság járma alatt" 
nyögjünk, avagy örüljünk is! 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 

Mai megnyitómban nemcsak kötelességet teljesítettem, de lelkem és 
szívem sugallatát követtem, midőn Egyházkerületünk tiltakozását a tria-
noni bilincsek ellen megismételtem, és a mi Egyházkerületünk fogadalmát 
újból összes egyháztagjaink emlékezetébe idéztem. 
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Méltóztassék azonban megengedni, hogy a mi fogadalmunk és tilta-
kozásunknak évenként való egyszerű megismétlésével a revízió kérdését 
előbbre vinni nem lehet. 

Ne felejtsük el azt, hogy a revízió nem csupán a nemzeti becsület 
kérdése, hanem a legridegebb kenyérkérdés is. 

Át vagyok hatva az érzéstől, hogy mindannyiunkban él az a törhe-
tetlen és soha el nem muló hit, hogy a Mindenható is segítségünkre lesz, 
igazságos ügyünk elérésében, mert annyi bizonyos, hogy e hit nélkül csak 
fél erővel tudnánk dolgozni. 

Mindanyiunknak tudnia kell, hogy a hit és a fogadalmunk évenkénti 
egyszerű megismétlésével nem lehet az általunk annyira óhajtott és re-
mélt sikereket elérni. Ha mi „fogadalmunkat" teljes lélekkel átérezzük, 
tudnunk kell azt, hogy a revízió fontos kérdését csakis szünetet és akadá-
lyokat nem ismerő munkával lehet sikerre vezetni, mert csak ez a kemény 
munka és hűséges kitartás lesz képes a magyarságnak, s közte evangélikus 
Egyházunknak, azok minden egyes tagjának nevezetesen: lelkészeinek, 
tanítóinak, azok özvegyeinek és árváinak bőségesebb kenyeret és tisztes-
ségesebb megélhetést biztosítani. 

Ezek a. meggondolások arra késztetnek, hogy a mélyen tisztelt köz-
gyűlésen megjelenteket arra kérjem, hogy mindezeket szívleljék meg, ve-
gyék ki részüket komolyan és kitartással a revízió sikerére irányuló nehéz 
munkából, s ebben az értelemben cselekedni soha meg ne szűnjenek! 

Azon reményben, hogy ezek a meggondolások fogják áthatni a jelen-
levőket, a mai közgyűlésre kitűzött minden egyes tárgy elintézésénél és 
határozatok meghozatalánál, az 1929. évi közgyűlésünket ezennel megnyi-
tottnak nyilvánítom. 

A kerületi közgyűlés ezen magvas, mindvégig feszült 
figyelemmel s általános lelkes helyesléssel kísért elnöki meg-
nyitót, amelyben az Istenben való rendíthetetlen bizodalom, a 
hazának izzó szeretete, az evangélikus egyházhoz való tántorít-
hatatlan hűség meggyző erővel nyilatkozik meg, a püspök ja-
vaslatára egész terjedelmében jegyzőkönyvbe véteti, hogy az 
minél szélesebb körben hasson — a püspök szavai szerint —, 
ébresztőszózatként a lelkekre. 

2. (Dr. Z.) Világi elnök a jegyzői karnak azon bejelentése után, 
hogy a közgyűlésnek hivatalból való tagjai s az egyházmegyéknek meg-
bízólevéllel kiküldött képviselői határozatképes számban vannak jelen 
s hogy a szavazásra jogosított közgyűlési tagok névjegyzékét össze-
állította, 

a közgyűlést szabályszerűen megalakítottnak jelenti ki. 

3. (Dr. Z.) A közgyűlés ezen jegyzőkönyv hitelesítésére az 
elnökség elnöklete alatt a jegyzői karon kívül: Dr. Händel 
Béla, Krayzell Miklós, Kirchner Gyula, Mihalovics Samu és 
Draskóczy Lajos közgyűlési tagokat küldi ki. 

1 - 3 . 

A közgyűlés 
megalakulása. 

Jegyzőkönyv-
hitelesítők. 
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4 — 6 
Kerületi 
tanítóképviselök. 

4. (Dr. Z.) Egyházi elnök jelenti, hogy a kerület tanítókara kép-
viseletében Bérezés Lajos balassagyarmati és Ka ján József legéndi 
tanítókat küldte a mai kerületi közgyűlésre s hogy mindketten itt jelen 
is vannak. 

Tudomásul szolgál. 

Távolmaradások 
kimentése. 

5. (Dr. Z.) Világi elnök jelenti, hogy távolmaradásukat indokolták: 
Csővári Géza betegséggel, Br. Ivánka Géza katonai szolgálatra való be-
vonulással és Nedeczky Griebsch Viktor külföldre történt elutazással. 

A közgyűlés mindháromnak elmaradását igazoltnak tekinti 
s Csővári Gézának minél előbb való teljes felépülést kíván. 

Püspöki jelentés. 6. (K.) Püspök beterjeszti a már előzőleg nyomtatásban megjelent 
évi jelentését: 

Egyházunk 
viszonya az 
államhoz 

Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés! 

Az 1928/29. évi jelentésemet van szerencsém a következőkben be-
terjeszteni. 

Azt hiszem a leghelyesebben járok el, ha ez alkalommal is a szokásos 
évi keretben fogok mozogni, rámutatva egyházunk és az állam, egy-
házunk és a többi felekezetek egymáshoz való viszonyára, majd kiemelem 
az év legnagyobb valláserkölcsi eseményeit, elmondom a nevezetesebb 
kormány, illetve miniszteri intézkedéseket s végre felsorolom mind-
azokat a fontosabb dolgokat, amik vagy egyetemes egyházunkat, vagy 
pedig különösen a mi egyházkerületünket érintik. 

Ami egyházunk és az állam viszonyát illeti, az sajnos, az utóbbi 
évek és különösen az elmúlt év perspektíváján át tekintve, sok kívánni 
valót hagy hátra. Mi elismerjük, hogy nehéz időket élünk, tudjuk , hogy 
szegény hazánknak a bajok egész özönével kell küzdenie, amiknek legna-
gyobb része a mi megcsonkítottságunkból s abból a szerencsétlen hely-
zetből származik, hogy mindenfelől ellenséges indulatú államok vesznek 
körül. Ismeretes előttünk a gazdasági válság, amely minket, mint agrár-
országot fenyeget a kivitel teljes hiánya miatt bekövetkezett alacsony 
búzaárban, mely miatt már-már szépen lendülő, de nagy befektetéssel 
járó belterjes gazdálkodásunk a gazdák állítása szerint végnapjait éli. 
Magunk is nyögünk a súlyos adók terhe alatt, mi miatt a hívek áldozat-
készségére utalt szegény egyházunk legelemibb szükségletei sem talál-
nak kielégítésre. Ha ilyen nehéz viszonyok között, mint illik, okos gaz-
dálkodást, bölcs mértéktartást látnánk minden vonalon, magunk is szót-
lanul mennénk utunkon a szegénység száraz kenyerén. De amikor l á t juk 
mindenfelé a fényűző építkezéseket, a pénznek két marokkal szórását 
s éppen csak a két protestáns egyháznak már régebben megszavazott 
segélyösszegeire nincsen pénz, akkor ne csodálkozzék azon senki, hogy 
keserűséggel telik meg a szívünk. 



13 

Éppen 80 és egy esztendeje, hogy a nemzeti nagy fellendülés ide-
jén, amikor Istentől küldött próféták állottak a nemzet élén, meghoza-
tott az 1848. évi XX. t.-c., amely kimondja a bevett vallásfelekezetek 
között a vallásegyenlőséget és teljes viszonosságot s elrendeli, hogy az 
egyházak egyházi és iskolai szükségletei állami költségen fedeztessenek. 
Ennek az 1848. XX. t.-cikknek alapján élvez egyházmik némi állam-
segélyt, de amely — sajnos — két évtized óta stagnál, sőt visszafejlődő 
irányzatot mutat. Pedig két évtized óta mennyire megsokasodtak az 
egyházi és iskolai szükségletek ľ? 

Voltak és vannak kisebb kívánságaink is, amikre nézve eddigi fel-
terjesztéseink eredményteleneknek bizonyultak. Kértük az iskolafenn-
tartók mentesítését a tanítói nyugdíjintézeti járulékok alól, mely ter-
heket a régebbi időben sem az iskolafenntartó egyházak, hanem az illető 
politikai községek viselték, kértük a kántori és tanítói fizetések elkülö-
nítését és a kántori fizetés be nem tudását a tanítói fizetésbe, kértük a 
lelkészi korpótlék valorizálását, nemkülönben a tényleges szolgálatban 
álló lelkészek részére a kedvezményes utazásra feljogosító arcképes 
igazolványt stb., de az óhajtot t eredmény nélkül. 

Semmi sem természetesebb, minthogy az ilyen dolgok fá jó nyomo-
kat hagynak a lelkekben! 

A róm. kath. egyházhoz való viszonyunk napról-napra romlik. Fele-
désbe mentek a régi jó idők s a mai kor gyermeke előtt már csak mese-
számba mehetnek az olyan dolgok, hogy pl. a pátens elleni küzdelemben, 
a protestánsoknak egyházi autonómiájukért folytatott harcukban velük 
együtt tömött sorokban ott állottak a felvilágosodott katholikusok is. 
Vagy, hogy egy r. kath. főúr, mert a protestáns egyházakban lát ta meg 
a hazaszeretet és hazafias törekvések inkarnációját, ezen egyházakra 
hagyta egész vagyonát. Vagy, hogy egy esztergomi érsek, megsokalva 
a pesti evangélikusok hosszantartó küzködését a templomépítéssel, egy 
szép napon oda üzent nekik, mire van még szükségük, hogy elkészüljön 
a templom s a templom egész-váratlanul meglepő rövid idő alatt fel-
épült. Vagy, hogy az evangélikus lelkészek egyesülete Székesfehérváron 
tar tván értekezletét, engedelmet kért és kapott, hogy leszállva a sír-
boltba a nagy püspök Dr. Prohászka Ottokár koporsójára letegye ko-
szorúját. S a nagy püspök a hálás kegyelet ilyen megkapó kifejezésére, 
rá is szolgált, mert azonkívül, hogy lelkében örök evangéliomi erők 
éltek, mint a szeretet felkent apostola, hazájának is nagy szolgálatokat 
tett. Mert minden a vezetőktől függ. A nagy tömegek maguktól is haj-
lanak a békés együttélésre, de a gyűlöletre izgatni kell őket. Azért ahol 
kitör, fellobban a gyűlölet lángja, ott bűnös izgatással állunk szemben. 
Az izgatás gyümölcse a túlon-túl való felekezetieskedés is, amikor min-
denben és mindenütt a felekezeti szempont dominál, még az egyetemek 
csarnokaiban, még az ország házában is. A mi régi nagyjaink nem ezen 

6 . 

A róm. kath. 
egyházhoz va 
viszonyunk. 
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A ref. egyházhoz 
való viszonyunk. 

A speyeri protes-
táeió 400 éves 
évfordulója. 

6, az úton jártak, aminthogy ez az út egyáltalán nem is vezet a „nagy-
ságra" . 

A túlon-túl való felekezetieskedés torzszülötte a „numerus clauzus' 
amelyet melegebb vérű katholikus atyánkfiai reánk is szeretnének vo-
natkoztatni. J a j annak a nemzetnek, amelynél az államkormányzás 
feltételei nem az arravalóság és rátermettség, nem a tudás és kiváló 
lelkitulajdonok, hanem a valamelyik felekezethez való tartozás! Igye-
kezzünk erről a vezetőket meggyőzni, a vezetettekhez pedig legyünk 
mindenkor nyájasak és barátságosak, hogy az apostol szavai szerint, 
amíg lehetséges, mindenekkel békés egyetértésben éljünk. 

A ref. egyházhoz való viszonyunk hála Istennek állandóan jó. Kí-
vánatosnak tartom, hogy a Közös Prot. Bizottság, a Magyar Prot. írod. 
Társaság, a Bethlen Clábor Szövetség, Ker. I f j . Egyesületek Szövetsége, 
a Magyar Protestáns Sajtószövetség, együttmunkálkodásunknak ezen 
szervei, minél élénkebb tevékenységet fejtsenek ki, hogy így hova-
tovább mindig erősebb kapcsaivá vál janak összetartozandóságunknak. 

A két protestáns egyház összetartozandóságának elmélyítésére ke-
resve sem lehetne kiválóbb alkalmat találni, mint a speyeri protestáeió 
400 éves évfordulója, amelyet a kis Speyerben a világ protestánsai 1929 
pünkösd ünnepén ültek meg fényes keretek között. A magyarországi 
protestánsok képviseletében a reformátusok részéről 17, az evangéliku-
sok részéről 5 tagból álló küldöttség jelent meg Dr. Baltazár Dezső és 
Geduly Henrik püspökök vezetése alatt ezen a nagyszabású, hatásaiban 
és benyomásaiban páratlanul álló nagy világünnepélyen. Az ünnepségek 
az ú. n. Gedächtniskirche templomban, amely a világ protestánsainak 
adományaiból épült fel, egy óriási nagy teremben, amely más alkalmak-
kor is ilyen ünnepi célokra szolgál s a város egy nagy szabad terén 
folytak le. Dr. Baltazár Dezsőt s benne a magyarságot érte az a meg-
tiszteltetés, hogy a főünnepen ő hirdette az igét, az említett ünnepi 
teremben mondta el Geduly Henrik, a magyarországi ev. egyetemes 
egyház nevében nagyhatású üdvözletét s a város szabad terén folytak 
le azok a nagy történeti felvonulások, amelyek a megfelelő, komoly, 
emelkedett hangulat keltésére annyira alkalmasak. A jelenvoltak álta-
lában alig találnak szavakat a látottak és hallottak feletti elragadtatá-
suk kifejezésére s különösen dicsérik egy fiatal erlangeni tanárnak, 
Althausnak az „evangélikus" és „protestáns" elnevezésre vonatkozó 
mélyenjáró fejtegetéseit. 

Mi, magyarországiak a nagy vallástörténeti évfordulónak 1929. 
április 21-én Jubilate vasárnapon szenteltünk ünnepet, még pedig úgy, 
hogy ahol református egyház is van, ott az összetartozandóság doku-
mentálására együtt rendezett ünnepélyekkel is ünnepeltünk. E tekintet-
ben jó példával jár tak elől a fővárosi református és evangélikus egy-
házak, amelyek nemcsak külön-külön istentiszteletet, hanem együtt ren-
dezett ünnepélyeket is tar tot tak a nagy esemény emlékére. Adja Isten, 
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hogy ezek az ünnepségek mély nyomokat hagyjanak lelkünkben hitünk 
elmélyítésére és a protestáns szolidaritás megerősödésére! 

Luther Márton egyházlátogató körút ja in meggyőződve a köznép és 
iskolás gyermekeknek a vallási dolgokban való nagy tudatlanságáról, 
400 évvel ezelőtt megírta és kinyomatta Kis Kátéját , amelyben a hit 
mélységes t i tkait klasszikus tömörséggel és gyermekded egyszerűséggel 
t á r j a fel. Ez a Kis Káté a legcsodálatosabb emberi művek közé tartozik 
s bizonyos, hogy a Biblián kívül semmiféle más könyv nem hordozza 
magán az Istentől való ihlettség bélyegét oly mértékben, mint éppen ez. 
Innen van, hogy a Biblián kívül aligha nyomatott ki más könyv annyi-
szor és annyi nyelven, mint éppen Luther Márton Kis Kátéja. Mind-
ezekből érthető, hogy első megjelenésének 400 éves évfordulója nem 
múlhatott el anélkül, hogy hálás kegyelettel meg ne emlékezzünk magá-
ról a könyvről és arról a. sok áldásról, amit 400 esztendőn keresztül 
árasztott magából a világ összes evangélikus népeire. 

Egyetemes egyházunk oly módon kívánt ezen könyv s annak dicső 
szerzője iránti hálás kegyeletének kifejezést adni, hogy azt ezen jubi-
láris esztendőben ú j r a megjelenteti szakasztott abban a formában, 
amint elsőízben megjelent, gondoskodva annak szöveghű, lehető töké-
letes lefordításáról. 

Nekem pedig legyen szabad abbeli reménységemnek kifejezést adni, 
hogy a megtörtént kegyeletes jubiláris megemlékezésen kívül sietni fog 
minden egyes egyházközség a káté ezen jubiláris kiadását megszerezni, 
hogy azt a már elrendelt, vagy még ezután elrendelendő lelkészi könyv-
tárba helyezze, sőt iskoláiba is mint rendes tankönyvet bevezesse. 

Ezen jubiláris megemlékezésekhez alkalmas módon sorakozik a i 
koppenhágai Lutheránus Világgyűlés, amelyen magyarhoni egyetemes ^ 
egyházunkat báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai fel-
ügyelő úr Őméltósága vezetése alatt 11 tagból álló küldöttség képviselte. 
Köszönet a küldöttségnek, különösen aktív szerepre vállalkozott tagjai-
nak, báró Radvánszky Albert egyet, felügyelő, Kapi Béla püspök és 
Dr. Prőhle Károly egyet, tanárnak, akik minden kétségen kívül méltó-
képpen képviselték ev. egyházunkat. 

I t t teszek jelentést egyetemes egyházunk azon kegyeletes tényéről, * 
C 

hogy nagynevű egykori felügyelőjének, ócsai Balogh Péternek a kisbágyoni f 
temetőben halálának 100 éves évfordulója alkalmából síremléket állított 
s azt 1928 szept. 23-án megható ünnepély keretében felavatta. Ezen az 
ünnepélyen megnyitóbeszédet mondott Mihalovics Samu nógrádi espe-
res, emlékbeszédet tar to t t Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanár, az 
egyet, tanügyi bizottság elnöke, imát mondott Geduly Henrik püspök 
és záróbeszédet br. Radvánszky Albert egyet. egvh. és iskolai felügyelő. 
A síremlék megkoszorúzásánál az egyet, egyház koszorúja után, mint-
hogy a nagynevű egyet, felügyelő a dunáninneni egyházkerület terü-
letén alussza síri álmát, a dunáninneni egyházkerület nevében — utó-
lagos jóváhagyás reményében — a koszorút én tettem le a síremlékre. 

6 . 

A Luther Kis Káté 
megjelenésének 
400 éves 
évfordulója. 

1 koppenhágai 
[lutheránus 
üilággyűlés. 

)csai Balogh Péter 
ííremlékének 
elavatása. 
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8 
A néhai 
gróf Teleki—Róth 
Johanna emléktábla 
leleplezése. 

Br. Prónay Dezső 
üdvözlése 80-ik éve 
betöltése 
alkalmából. 

Egyházkerületünk 
átadja br. Prónay 
Dezsőnek az arany 
doktori oklevelet. 

A szép ünnepély végeztével, amelyen a borult idő dacára is elég 
sokan vettek részt, ú j ra kocsikra ültünk, behaj tot tunk Szirákra, hogy 
részt vegyünk az egyetemes egyház azon másik kegyeletes ünnepélyén, 
amelyen a jótékonyságáról ismert néhai gróf Teleki-Róth Johanna 
emlékének megörökítésére a sziráki templom belső falába illesztett 
emléktábla volt leleplezendő. Ezen az ünnepélyen megnyitót ta r to t t 
Révész Alfréd sziráki lelkész, emlékbeszédet mondott Dr. Hittrich Ödön 
főigazgató, imát én mondtam és záróbeszédet br. Radvánszky Albert 
egyet, egyházi és iskolai felügyelő. 

Az egyetemes egyház 1928 október 22-én üdvözölte br. Prónay De-
zsőt, mint az egyet, egyház tiszteletbeli felügyelőjét 80-ik éve betöltése 
alkalmából. 

Sajnos ezen üdvözlésen Egyházkerületünk nem vehetett részt és nem 
képviseltethette magát. 

Időközben történt, hogy az alapítójáról, Pázmány Péterről nevezett 
budapesti királyi magyar tudományegyetem hivatalosan megállapította, 
hogy 1871. év július hó 5.-én báró Prónay Dezső, az akkori kir. tudomány-
egyetemen az egyetemes jogi doktori fokozatra emeltetett és azóta, vagyis 
több mint 50 esztendeje a közpályán jelesen tündökölt, amiért is Prónay 
Dezső bárót nagyrabecsülésének jeléül jubileumi egyetemes jogi doktorrá 
felavatta és a szokásos aláírásokkal ellátott oklevelet 1928. évi október 
30-iki kelettel kiadatni rendelte. 

A budapesti Pázmány Péter tudományegyetem rektora 1928. évi no-
vember hó 9-én 3127/1928/1929. szám alatt a következő levelet intézte a 
Dunáninneni evangélikus egyházkerület felügyelőjéhez: 

„Méltóságos Űr! Báró Prónay Dezső részére kiállított és idecsatolt 
jubiláris oklevelet oly kéréssel származtatom át Méltóságodhoz, hogy azt 
az egyetemi Tanács jó kívánatainak tolmácsolása mellett a jubilánsnak 
átnyújtani méltóztassék. Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. Budapesten, 1928. november hó 9-én. Wolkenberg Alajos 
sk. rektor P. H . " 

Kerületi felügyelőnk a jubiláris diploma átadását küldöttségileg tar-
totta szükségesnek megeszközölni, egyrészt azért, hogy kifejezésre jusson 
báró Prónay Dezsővel szemben soha meg nem szűnő szeretetünk és ragasz-
kodásunk, másrészt pedig azért, mert mi báró Prónay Dezsőt a Dunán-
inneni egyházkerülethez tartozónak tart juk, tekintettel arra, hogy magas 
ívelésű egyházi pályafutását a Fejér-Komáromi egyházmegyében, mint 
annak felügyelője kezdte meg. 

Ennek folytán a kerületi felügyelő felkért engem, hogy én, mint 
elnöktársa ezt a küldöttséget vele együtt vezessem a jubiláns elé, s annak 
tagjaiul pedig Krayzell Miklós, Dr. Händel Béla és Dr. Zelenka Frigyes 
egyházkerületi tisztviselőket kérte fel. 

Délután 3 /45 órakor érkezett a küldöttség az acsai kastélyba. 
Őméltósága azonnal fogadta a küldöttséget. A kerületi felügyelő 
úr szép beszéd kíséretében adta át a gyönyörű kiállítású arany 
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doktori oklevelet. A tudományos egyetem által ily módon kitüntetet 
80 éves Báró láthatólag meghatva vette át az arany diplomát s meg 
keményítve vonásait, a régi nagy szónoki készséggel, teljes szellem 
frisseséggel válaszolt az üdvözlő beszéd minden pontjára . Az átadásná 
jelen volt a ház Nagyasszonya is, a méltóságos Asszony s érdeklődéssé 
nézegette az arany diplomát. Közel 3 órát töltött a küldöttség a rég 
főúri házban, ahol minden, még a legkisebb tárgy is, dicső multró 
regél. Ebben a történelmi légkörben a Nagyasszony és háziúr, aki 
eddig csak mint a közélet kemény harcosát ismertünk, — ennek a ké 
végtelenül finom léleknek a jóságától és szépségétől valósággal elbá 
jolva, egy feledhetetlenül kedves élménnyel gazdagodva, tér tünk mej 
otthonainkba. 

I t t tartom helyénvalónak örömmel jelenteni, hogy a báró Kaa 
Albert vezetése alatt álló Luther Szövetség a múlt évi egyet, gyülé 
idején, november 14-én tar tot t előadásaival általános nagy tetszés 
aratott . 

Ugyanezen napon este 6 órakor az Ev. Papnék Orsz. Szövetség' 
rendezett a Deák-téri templomban vallásos estélyt, amelyen előimá 
mondott Dr. Csengődy Lajos, előadást tar tot t br. Kaas Albert, záróimá 
és áldást pedig én mondtam. A papnék konferenciáját a mult évben i 
dunáninneni papnék rendezték s így felkérésükre nekem jutot t a sze 
rencse a konferencia berekesztése u tán buzdító beszédet intézni a pap 
nék szövetsége lelkes s rendkívül agilis tagjaihoz. Agilitásukat mi sen 
jellemzi jobban, mint az, hogy azóta már szerencsés alkalmi vételle 
Kistarcsán egyemeletes villaszerű házat vettek, amely 22 helyisége 
foglal- magában s így célszerűen alakítható át az özvegy papnék ottho 
nául. A jó Istennek áldása kísérje őket továbbra is minden neme: 
törekvésükben! 

Örömmel jelentem, hogy a teol. Otthon épülete elkészült s már í 
legközelebb átadható lesz magasztos rendeltetésének. Kerületünk mái 
1927. óta járul évente 400 pengővel ezen áldásos intézmény fenntar tá 
sához, minthogy azonban egy hely az Otthonban 600 pengőbe kerül, kí 
vánatosnak tartom, hogy évi segélyünket 600 pengőre emeljük fel, hogj 
így legalább egy kerületbeli teológusnak tud junk ingyen helyet, esetle«: 
kettőnek félingyenes helyet biztosítani. Továbbá nagyon megszívlelésre 
méltónak találom a teol. Otthon lelkes és ügybuzgó vezetőjének, Dr 
Deák János Őméltóságának azt a szép gondolatát, hogy amennyiben a; 
egyes egyházak rendelkeznek templomaik és paplakaik művészi kiviteli 
képeivel, esetleg fényképeivel, ajándékozzák meg ilyenekkel a teol 
Otthont a teológus szobák feldíszítése céljából. Hadd beszéljenek nekil 
szüntelenül a néma falak is a ra j tok függő képek nyelvén jövendőbei: 
magasztos hivatásukról. 

Egyetemes egyházunknak a teol. Otthonnal sok tekintetben rokon-
intézménye a Luther-Otthon, amely különösen lelkészek, tanárok 
tanítók s az egyház körül érdemeket szerzett, más világi férf iak buda-
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6 . 

Miniszteri 
intézkedések: 
A „Magyar Hét". 

Takarékossagi nap 

A miniszter eltöröl-
te a félévenkénti 
igazolást a családi 
pótlék szempontjá-
ból. 

A limanovai csata 
napja az iskolákbal 
megtartandó. 

pesti főiskolákon tanuló fiainak ad lakást, teljes ellátást s olyan neve-
lést, hogy soraikból az egyházért lelkesedő, hitbuzgó vallásos férf iak 
kerüljenek ki. Az intézet ezidő szerint érdemes igazgatója, fellendíteni 
óhajtván az intézetet, azzal a kérelemmel fordult a püspöki karhoz s 
így hozzám is, hogy kerületem egyházközségeihez ajánló soraimmal 
ellátott felhívást küldhessen, amelyben arra kéri az egyházakat, hogy a 
saját hatáskörükben hozzanak határozatot, milyen összeggel készek 
évente, vagy legalább most egyszersmindenkorra a Luther-Otthon segé-
lyezéséhez hozzájárulni. Én a kérelemnek a legnagyobb készséggel tet-
tem eleget, mert nézetem szerint a Luther-Otthon megérdemli a segélye-
zést, akár abból a szempontból tekint jük működését, hogy egyházunk-
nak hithű, lelkes világi tagokat kíván nevelni, akár abból, hogy a még 
mindig elég szegényesen javadalmazott lelkészek és tanítók fiainak 
igyekezik itt a drága fővárosban lehetőleg olcsó ellátást biztosítani. 

A „Magyar Hét "-re vonatkozó miniszteri intézkedés az ipar pár-
tolását célozza, s meg akar ja rögzíteni a magyar lelkekben azt a haza-
fias szempontból termékeny gondolatot, hogy amit csak előállítani tud 
a magyar föld, azért ne menjünk a külföldre. 

A takarékossági napnak október 31-ére, a reformáció napjára , való 
kitűzését mi protestánsok, nehezményeztük. Azért ez ügyben az Egye-
temes Felügyelő úr Őméltósága felterjesztést intézett a Vallás- és Köz-
oktatásügyi Miniszter úrhoz, ahonnan azt a választ kapta, „hogy a nem-
zetközi takarékossági kongresszus 1924. évben, Milanóban ta r to t t ülésén 
általános takarékossági napul a kongresszus berekesztésének napját , 
október 31.-ét, állapította meg. Ehhez a határozathoz az összes államok 
— köztük a kimondottan protestáns államok is — egyértelműen csat-
lakoztak. E nemzetközi megállapodásnál fogva a Pénzügyminiszter úr 
a takarékossági napnak egységesen megállapított időpontjától eltérni 
nem kíván, mert ezáltal a nemzetközi kapcsolat megerősítését is szol-
gálni k íván ja . " Felkér tehát bennünket, hogy ezt vegyük tudomásul 
s a vezetésünk alatt álló iskolákban a takarékossági napot mindenkor 
az október hó 31.-ét megelőző, vagy azt követő valamely alkalmas napra 
tüzzük ki. Ennek megfelelőleg intézkedtem még február hó 27.-én. 

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 84.000/1928. számú rendele-
tével az 1925. évi 8.000 számú körrendeletét hatályon kívül helyezte s 

•ezzel eltörölte a félévenkinti igazolást a családi pótlék szempontjából. 
Ellenben kötelesek az illetékes esperesek a családi pótlékos szolgálati 
viszonyaiban, maguk a családi pótlékban részesülő lelkészek, teológiai 
tanárok és segédlelkészek kötelesek a saját családi állapotukban beálló 
minden változást anyagi és büntetőjogi felelősség terhe alatt a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez a püspök ú t j án haladéktalanul bejelen-
teni. 

A limanovai csata napja, december 10-ike, a 91.111/1928. számú 
miniszteri rendelet, valamint a 92.187/1928. számú pótrendelet értelmé-
ben az összes állami iskolákban évenként megtartandó. A két rendelet 
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hasonló eljárás céljából az összes főhatóságoknak megküldetett, aminek 
én is eleget tettem. 

Az összes rendeletek közül a legfontosabb az ú. n. törpe iskolákra 
vonatkozó, de miután az a tárgysorozat folyamán úgy a tanügyi bizott-
ságban, valamint a közgyűlésen is előre felkért referens előadása mel-
lett tárgyalásra került, itten róla többet szólani feleslegesnek látszik. 

Az élet és halál úra az elmúlt közigazgatási évben elég kegyelmes 
volt hozzánk, mert életben maradtunk, senki a Dunáninneni egyház-
kerületnek mostani vezetői közül nem kényszerült innen elköltözni. De 
azt már nem mindenki mondhatja el közülünk, hogy még drága hozzá-
tartozó elhúnyta sem szomorította volna meg lelkét, legkevésbbé a mi 
szeretve tisztelt kerületi felügyelőnk, Lándori Dr. Kéler Zoltán úr Őmél-
tósága, aki alig félévvel ezelőtt vesztette el nagy tehetséggel megáldott, 
forrón szeretett leányát. Azt hiszem, méltóztatnak hozzájárulni, hogy 
őszinte részvétünknek, amellyel vele vagyunk bánatában is, ad junk ki-
fejezést jegyzőkönyvünkben. 

De van mégis egy halottunk, ha nem is a mostani, de a régi, nagy 
Dunáninneni egyházkerületnek néhai Farbaky István úr Őnagyságá-
ban, aki meghalt 1928. december 30-án 93 éves korában s eltemették 
1929. január 2-án. A régi dunáninneni egyházkerületi gyűléseknek na-
gyon tisztelt s állandó érdeklődéssel körülvett t ag ja volt. Azzá te t ték 
őt előkelő megjelenése, nagy komolysága, hitbuzgósága s egyházához 
való meleg ragaszkodása. 

A magunk kedves, megsiratott halot t jának t a r t j u k Dr. Zsigmondy 
Jenő bányakerületi felügyelőt, bár nem a mi kerületünkben folyt le 
áldott élete és munkássága, mert az ő kivételes egyénisége, nagy szív-
jósága, kiegyensúlyozott, harmonikus lelke csakugyan nem ismert ha-
tárokat s nem tűr t válaszfalakat. Olyan volt, mint az Isten jó napja, 
mindig magasan járt felettünk, ragyogott az elméje, világos volt min-
dig minden szándéka s állandóan meleg a szíve. Arra kérem a mélyen 
tisztelt kerületi közgyűlést, méltóztassanak úgy Farbaky István, mint 
Dr. Zsigmondy Jenő emlékezetét jegyzőkönyvünkben megörökíteni s 
erről jegyzőkönyvi kivonattal legközelebbi hozzátartozóikat értesíteni. 

Mult évi kerületi közgyűlésünk után ünnepelte meg a bányakerület j 
kiváló püspökének, D. Raffay Sándornak tíz éves püspöki jubileumát, ] 
nem sokkal ezután a győri nemes gyülekezet iktat ta be lelkészének a < 
nem kevésbbé kiváló dunántúli püspököt. A bányakerület néhai Dr. Zsig- • 
mondy Jenő helyére Dr. Pesthy Pál volt igazságügyminisztert válasz-
totta meg kerületi felügyelőnek. Végre a magyarországi unitárius egy-
ház igazgatótanácsa az üresedésben lévő világi elnöki tisztségre Dr. 
Mikó Ferenc igazságügyi h. államtitkárt választotta meg, mint főgond-
nok-helyettest. Kérem, hogy úgy a megnevezett szeretett püspökeinket 
a jelzett alkalmakból, valamint Dr. Pesthy Pál volt igazságügyminisz-
tert bányakerületi felügyelővé, Dr. Mikó Ferenc igazságügyi h. állam-
t i tkárt pedig fő gondnok-helyettessé történt megválasztatása alkalmából 
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Részvétkifejezések: 
lándori dr. Kéler 
Zoltán leánya 
elhunyta felett. 

Farbaky István 
halála felett. 

Dr. Zsigmondy Jenő 
elhunyta felett. 

Üdvözlések: 
D. Raffay Sándor, 
Kapi Béla, 
Ir. Pesthy Pál és 
Ír. mikó Ferenc 
idvözlése. 
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6 . 

A győri lelkész 
beiktatása és a 
balassagyarmati 
Luther-társasági 
gyűlés. 

Köszönet a refor-
mátus főgondnokok 
üdvözléséért. 

Povábbi személyi 
lolgok. 

Államsegély és 
állami segélyezések, 

jegyzőkönyvileg is üdvözöljük s őket erről jegyzőkönyvi kivonattal ér-
tesítsük. 

Fenti egyházi dignitáriusokat annak idején magam is üdvözöltem. 
Kapi Béla püspöktársamat személyesen, amennyiben résztvettem a nagy-
szabású győri beiktatási ünnepségeken, valamint személyesen üdvözöl-
tem a Luther-Társaságot is Balassagyarmaton, tehát egyházkerületem 
területén, november hó 10—11. napjain tar tot t közgyűlése alkalmából. 

I t t az üdvözlések során legyen szabad még jelentenem, hogy úgy a 
tiszántúli, valamint a dunamelléki református egyházkerületek jegyző-
könyvi kivonattal hozták tudomásunkra köszönetüket mult évi újonnan 
választott főgondnokaik üdvözléseért. 

Örömmel jelentem, hogy Dr. Karner Frigyes Károly, a Sopronba 
kihelyezett teológiai fakultáson az Újszövetségi írásmagyarázat és a 
rendszeres teológia segédtudományainak tanszékére kineveztetett. 

Hanzmann Károly, soproni lelkész, hangulatos levél kíséretében be-
jelentette, hogy a Missziói Egyesület elnökségét átvette. 

Csővári Géza, kétbodonyi lelkésznek a Kormányzó úr Őfőméltósága 
több, mint negyven évi eredményes lelkészi szolgálata elismeréseül a 
IV-ed osztályú polgári érdemkeresztet adományozta. Az érdemkereszt 
mult évi október 31-én adatott át a kitüntetettnek szép ünnepély kere-
tében. Az ünnepélyen meghívásra én is megjelentem s elsőnek üdvözöl-
tem az érdemes lelkészt, mint a keriiletbeli lelkészek Nesztorát. 

Ugyancsak üdvözöltem Meskó Károly galgagutai és Szekej András 
egyházasdengelegi lelkészeket 20—20 éves lelkészi jubileumuk alkal-
mából. 

Végre örömmel jelentem, hogy a miniszter javaslatomra Nemes 
Győző szécsényi nyugalomba vonult tanítót elismerő oklevéllel tün-
tette ki. 

Galáth Gusztáv herédi tanítót pedig a VIL fizetési osztály harmadik 
fokozatába léptette elő. 

S ezzel áttérek azokra a dolgokra, amik kizárólag a mi egyház-
kerületünket illetik. Mint kerületi államsegélyt az 1929. év I. és I I . 
'felére egyenként 2.480 pengőt kaptunk s így összesen 4.960 pengőt. 
Az 1848. évi XX. törvénycikk alapján kaptunk 13.000 pengőt. 

Rendkívüli államsegélyt a következő egyházak kap tak : Gyúró 
300 pengőt, Tordas 400 pengőt. 

Rendkívüli congrua-segélyben a következő lelkészek részesültek: 
Piri Károly 150, Meskó Károly 100 pengőben. 

A miniszter énekeskönyvek beszerzésére kiutalt a nógrádi leány-
egyháznak 400 pengőt, a tatatóvárosi missziói egyháznak 300 pengőt. 
Ugyanerre a célra az Első Magyar Általános Biztosító Társaság adott 
Ősagárdnak 100 pengőt. 

I t t jelentem örömmel, hogy a kerületi felügyelő űr Őméltósága ez 
évben is az Első Magyar Általános Biztosító Társaságtól egyházkerü-
letünk részére 150 P adományt eszközölt ki s indítványozom, hogy ezért 



21 

a közgyűlés a nevezett társaságnak jegyzőkönyvi köszönetet szavazzon 
és javaslom, hogy ez az összeg a nevezett társaság nevét viselő alapít-
ványi tőke növelésére fordít tassék. 

Továbbá az Orsz. Népisk. Építkezési Alapból Terény kapott 12.000 P 
segélyt és 4000 P kölcsönt, Balassagyarmat 15.000 P segélyt és 
10.000 P 6%-os kölcsönt iskolaépítésre. 

Iskolai tanszer adományban részesültek a tordasi, bánki, herédi és 
szendi iskolák. 

Végre kaptunk az államtól az állami elemi iskolákban hi toktatást 
teljesítő lelkészek és taní tók díjazására 1650 pengőt, posta portó állam-
segély címén az 1928/29-ik évre 1212 pengőt. 

Amint valamennyire helyreállott egészségem, első teendőm volt a 
május és június hónapokra tervbevett egyházlátogatások legalább egy 
részét elvégezni. Így meglátogat tam aug. hó 18-án a kisterenyei missziói 
egyházat, aug. 19-én a lapuj tői leányegyházat, aug. 20-án a salgótarjáni 
és aug. 21-én a lucfalvai egyházat. 

Kisterenye. A kisterenyei missziói egyház az 1924. évi salgótarjáni 
kerületi gyűlés alkalmával alakult meg végleg, amikor is ez a kerületi köz-
gyűlés megválasztotta az egyház első lelkészét, Limbacher Zoltán volt 
salgótarjáni segédlelkész személyében. A missziói egyház létesítésére vo-
natkozó első lépések már régebbi keletűek, azonban az ilyenkor rendszerint 
felmerülni szokott anyagi kérdéseken hosszabb időre megakadt a dolog. 
A missziói egyház hívei közül annak anyaegyházzá alakulása érdekében 
valódi apostoli buzgalmat fej te t t ki Clark Simon, a kisterenyei egyház 
felügyelője, a budapesti lánehíd-építő Clark angol mérnöknek a fia, és 
lehetővé tette a helybeli nagybirtokos báró Solymossy Jenő áldozatkész-
sége, aki a templom és lelkészlak építésére ingyen telket s ezenfelül is 
nagymennyiségű építőanyagot adott. A mindössze 5 esztendős egyház 
erősen küzd a kezdet nehézségeivel s azzal a nekünk nem kedvező atmosz-
férával, amely sajnos, széles e hazában körülvesz bennünket. Azonban 
meg van a reménységem, hogy az egyház buzgó és agilis lelkésze le fogja 
győzni ezeket a nehézségeket. Felette kedvező körülménynek tartom, hogy 
az egyház földet igényelve, az OFB ítéletével kapott is 10 kat. holdat s 
azt sikerült úgy bérbeadni, hogy bizonyos évek leteltével pusztán a bér-
leti jövedelemből lehetséges lesz az ellenszolgáltatásképen kikötött összeget 
lefizetni s ezzel az egyháznak némi anyagi alapot teremteni, miért is 
szigorúan meghagytam nekik, hogy amíg ez be nem következik a bérleti 
jövedelem semmi szín alatt sem fordítható más célra. Addig természetesen 
rászorul az egyházkerület fokozottabb mérvű támogatására. 

Lapujtő. Azelőtt Lucfalva, most Salgótarján leányegyháza, körül-
belül 180—200 ev. lakossal, a Karancshegy vidéki nagyobb kiterjedésű 
szórvány központjául szemeltük ki. Lapuj tő tud ja mi vár reá a jövőben 
s már meglehetősen megbarátkozott a gondolattal, hogy missziói egyházzá 
legyen. A legközelebbi időben valószínűleg már döntő lépésre kerül a sor. 

6. 
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Egybázlátogatások. 
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6. ezért tartottam most is szükségesnek meglátogatni, hogy esetleges két-
ségeiket, aggodalmaikat, ha vannak, eloszlassam s felébresszem bennük az 
önálló egyházi élet iránti vágyat, 

Salgótarján. Szintén újabb keletű egyház. A megalapítására irányuló 
mozgalom 1872-ben indult meg, melynek élén id. Weisenbacher János 
nagybirtokos és Gömöry Sándor bányaigazgató állott. 1875. aug. 20-án 
választotta meg az egyház második lelkészét, Ruttkay Sándor kiskőrösi 
segédlelkészt. Ez volt az a férfiú, akit az isteni gondviselés a salgótarjáni 
egyház megalapítására és felvirágoztatására elhívott. Odajövetelekor nem 
volt ennek az egyháznak a szó szoros értelmében véve semmije, maga a 
lelkész is a bányakolonián lakott, bérelt lakásban, együtt a munkásokkal. 
20—25 évi ottani fáradhatatlan munkásságának az akkori szegényes vi-
szonyok között összetudott gyűjteni több mint 30.000 forintot s épített 
szép tornyos templomot, kényelmes lelkészlakot, iskolát, beszerzett haran-
gokat, orgonát, templom-fűtőberendezést s mindent oly módon, hogy az 
a legkényesebb igényeknek is megfelel. 

Az egyház mostani lelkésze a sorrendben ötödik Dr. Csengődy Lajos, 
volt budapesti segédlelkész s püspöki másodlelkész. Őt úgylátszik arra 
szemelte ki az isteni gondviselés, hogy azt az egyházat, amelyet Ruttkay 
felépített külsőleg, ő építse fel belsőleg. Isten áldásától kísérve, serényen 
folyik itt a belmissziói munka, a lelkek építése s mert ez a munka is a 
dolog természeténél fogva megtermi a maga szerveit, Salgótarjánban már 
most is gazdag, fejlett egyházi életben gyönyörködhetik a szemlélő. Azt 
hiszem az ennyire fogékonnyá tett lelkekben a mostani kánoni egyház-
látogatás is megtermi a maga jó gyümölcseit. 

Lucfalva. Egykor Sámsonháza leányegyháza. Fejlődésre képes falusi 
gyülekezet, örvendetesen szaporodó lélekszámmal. Népe vallásos, buzgó, 
amely a templomot szorgalmasan látogatja, szorgalmas, munkás s mert 
régi egyszerű viseletéhez ragaszkodik, jó módnak is örvend. Temploma 
kicsiny a hívek befogadására, miért is a canonica visitationális jegyző-
könyvben felhívtam a gyülekezetet, hogy minél elébb gondoskodjék 
temploma kibővítéséről s ugyanakkor ú j toronnyal is lássa el templomát. 
Ha hozzáfog a nagy munkához, támogatnunk kell őt nemes törekvésében. 

Kedves kötelességemnek tartom hálás köszönetet mondani a nógrádi 
egyházmegyei elnökségnek és pedig Okolicsányi Gyula egyházmegyei fel-
ügyelő, Mi halovi cs Samu főesperes, továbbá Meskó Károly egyházmegyei 
főjegyző és Kirchner Rezső püspöki titkár uraknak, akik immár harmad-
ízben voltak szívesek itt, Nógrádban, egyházlátogató körutamon kísérni, 
azért a nagy buzgóságért, amellyel ezt a tisztüket végezték s velem az egy-
házlátogatás örömeit és gondjait hűségesen megosztották. De hiányos volna 
jelentésem, ha el nem mondanám azt a kedves ünneplést, amelyben Oko-
licsányi Gyula egyházmegyei felügyelő úrnak Lucfalván, a lelkész min-
denre kiterjedő figyelménél fogva volt része. Kikutatta ugyanis az őrize-
tére bízott régi anyakönyvekből, hogy Okolicsányi Gyula egyházmegyei 
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felügyelő úr, mint Luefalva szülöttje, éppen az egyházlátogatás napján 
töltötte be élete 77-ik esztendejét. Ami azután annál a nagy tiszteletnél 
és szeretetnél fogva, amely őt nemcsak Lucfalván, hanem az egész egyház-
megyében és a Dunáninneni egyházkerületben is körülveszi, nagyon ked-
ves ünneplésre szolgáltatott alkalmat. 

Végre köszönetet mondok nagyságos Dr. Kacskovich János, nagyságos 
vitéz Korbáss Ferenc főszolgabíró uraknak, valamint nagyságos Förster 
Kálmán salgótarjáni polgármester úrnak, megértő, szíves közreműködé-
sükért. 

A csákvári harangokat nagy ünnepség keretében szept. 23-án s ugyan-
csak az oroszlányi renovált templomot, a hívek áhítatos részvétele mellett 
október 28-án, megbízásomból Balogh István esperes szentelte fel. A tor-
dasi templomot nov. 18-án, Balogh István esperes és a helybeli lelkész 
közreműködése mellett magam szenteltem fel. Emelték az ünnepély 
fényét megjelenésükkel Ngos Dr. Händel Béla egyházmegyei felügyelő, 
Krayzell Miklós Őméltósága, Bendl Henrik Őnagysága stb. A bokori 
harangokat a helybeli lelkész közreműködése mellett megbízásomból 
Kirchner Rezső püspöki titkár szentelte fel. 

Nagy napja volt a szécsényi gyülekezetnek július 7-ike, mert ez volt 
a napja a nagy költséggel renovált díszes templom felszentelésének, az 
újonnan beszerzett orgona felavatásának, až egyházalapítók Dr. Pulszky 
Ágost egyházfelügyelő és Simonidesz János lelkész emlékének megörökí-
tésére a templom falába illesztett emléktáblának a leleplezése és végre ez 
volt a napja a dunántúli énekeskönyv behozatalának és ez alkalommal 
elsőízben történt használatának. A sokszoros ünnepi szertartást Kardos 
Gyula alesperes és a helybeli lelkész közreműködése mellett magam végez-
tem. Júl. 14-én a salgótarjáni templomot megbízásomból Mihalovics Samu 
nógrádi esperes avatta fel, mint ír ja, olyan ünnepély keretében, atnelynél 
mellőzve volt minden külsőség, de annál több volt a bensőség. 

Végre fogadják hálás köszönetemet Balogh István és Mihalovics 
Samu esperes urak és Kirchner Rezső püspöki titkár úr, hogy ahová nem 
mehettem személyesen, részint betegség, részint másirányú elfoglaltságom 
miatt, engem oly szíves készséggel méltóztattak helyettesíteni. 

Végre örömmel jelentem, hogy az előírt offertóriumokból befolyt a 
külmisszió céljaira 121.24 P, a sajtóra 108.70 P, a britt és külföldi bibi. 
társaság javára 106.94 P, a fogház misszióra 62.02 P. 

Ezzel áttérek részletes évi jelentésemre. 

6 . 

Harang-és templom 
szentelések. 

Előírt 
offertóriumok. 
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Változások a hivatalos személyzetben. 

I. Változások az esperességekben: 

II. Változások a lelkészi karban: 

Meghalt: Fényes Lajos galgagutai nyug. lelkész, Baltik Pál nyug. 
püspöki titkár. 

Megválasztatott: Pohánka Sándor püspöki segédlelkésznek. 

III. Változások a felügyelői karban: 

Meghaltak: Simon József ősagárdi felügyelő, Eisele Gusztáv salgó-
tar jáni másodfelügyelő. 

Megválasztattak: Gömbös Gyula felügyelőnek, Švehla Elemér másod-
felügyelőnek Szirákon —? Purgly Lajos Ösagárdon. 

IV. Változások a tanítói karban: 

Meghaltak: Nagy László gyúrói tanító, Ernszt József pusztavámi ta-
nító, Klein Miklós kétbodonyi tanító. 

Megválasztattak: Nagy Mária Bokodon, Laász János Vérteskethelyen, 
Polcz Lajos Gyúrón, Mihalecz Gyula Szécsényben. 

Nyugdíjaztattak: Hauptmann Mihály hegyeshalmi tanító, Molitórisz 
János ősagárdi tanító. 

Távoztak: Smideliusz Sándor Vérteskethelyről, Ludván Endre Bo-
kodról, Doktor György Kisbágyonból. 



I. Az egyházkerület népmozgalmi kimutatása az 1928. évről. 
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II. Istentiszteleti adatok az 1928. évről. 
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III. Belmissziói adatok az 1928. évről. 
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vannak 
fogházban 
letartóz-
tatottak 

tartatnak 
vallásos 
estélyek 
és felol-
vasások 

vezettetik 
egyházi 
napló 

Fo
ly

ós
zá

m
 Az egyházmegye neve 

egyházi 
énekkar 

ifjúsági 
egylet 

nőegylet 
szervezett 

helyi 
gyám-
intézet 

olvasnak 
a hívek 
vallásos 
iratokat 

történik 
gondos-
kodás az 

egyház 
szegé-
nyeiről 

vannak 
fogházban 
letartóz-
tatottak 

tartatnak 
vallásos 
estélyek 
és felol-
vasások 

vezettetik 
egyházi 
napló 

van 
arany-
könyv 

1 Fejér-Komárom . ... ... ... 5 6 7 7 13 12 1 13 11 8 

2 Moson . - ... ... ... ... ... 3 1 1 1 4 4 3 

3 Nógrád-Hont... ... ... ... ... ... 10 3 6 3 15 5 4 17 13 11 

Összesen: .. . ... ... ... 18 10 14 11 32 21 5 33 24 19 

A mult évi kimutatással szemben: + 1 — 2 + 2 — 4 + 2 + 2 — 1 + 2 + 1 

Cö 

\ 
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IV. Az egyházmegyék egyházaim »nyagi viszonyai az 1928. évben. 

A z e g y h á z k ö z s é g e k A z e g y h á z k ö z s é g e k 

Az egyházmegye 
neve 

• 

évi pénztári adóssága 
törlesz- kölcsön-

v * 
magtára 

E -n N «9 •O >> 

Az egyházmegye 
neve 

• 

i 
idegenek-

nek 

törlesz- kölcsön-
szereztek építettek javítottak E -n N «9 •O >> 

Az egyházmegye 
neve 

• 

bevétele kiadása marad-
vány hiány 

alapja alapítványa idegenek-
nek 

ön-
magának 

tettek vettek szereztek építettek javítottak eladtak 
gabona készpénz 

O 
u. Pengő Pengő Pengő 

Pe ngő |_ Pengő Pengő Pengő Pengő Pengő Pengő q Pengő 

1 Fejér-Komárom 98,877.01 93,950.71 4,926.30 — 38,569.— 5,147.— 
20 ,091 . - 9 3 9 . - 5 , 1 0 7 . - 7 , 2 1 4 . - 3 , 0 2 4 . - 22,500.— 15,043. - — 1-99 — 

2 47,601.44 39,722.06 7,879.38 _ 6 2 2 . -
20 ,063 . -

— 5 4 0 . - — — 1,772.— 2 , 4 2 2 . - _ 

3 Nógrád-Hont 218,905.40 212,593.89 

1 
6,311 51 15 ,299 . - 1,164.— 

4 , 6 7 8 . - 14 ,824 . - 5 , 3 2 1 . - 1 2 , 5 7 0 . - 8 , 0 6 3 . - 2 3 , 2 5 5 . - 14 ,320 . - 9 8 3 . - 113 

ö s s z e s e n : 365,383.85 346,266.66 19,117.19 — 54 ,490 . - 6 , 3 1 1 . -
44 ,832 . - 15,763.— 10 ,968 . - 19 ,784 . - 11 ,087 . - 4 7 , 5 2 7 . - 3 1 , 7 8 5 . - 9 8 3 . - 114-99 — 

A mult évi kimuta-
tással szemben: + 56,402.31 + 60,783.63 4,381.32 — + 10,295.— + 3,508 — 

8,822.— + 
13,237.— 

— 8 8 2 . -
6 , 6 9 6 . - 16 ,913. -

+ 
18 ,353 . -

- 2 8 7 . - + 9 8 3 . - + 11-80 — 48.76 

6. 
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V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1928. évben. 

E 
-RT 

N cw 
-o 

o 
Uh 

Az 
egyházmegye 

neve 

Bevétel Kiadás Marad-
vány Vagyon Az esperességileg kezelt 

alapítványok neve, célja, összege 

Fejér-Komárom 7,482.64 

Moson . . . 

Nógrád-Hont. 

Összesen: 

Mult évi kimu-
tatással szem-
ben . . . . 

2,904.06 

14,205.64 

7,316.16 

2,419.61 

14,205.64 

166.48 

484.45 

1,635.— 

530.50 

237.— 

P 
1. Fischer-alapítvány folyó 

kiadásokra 24.16 

2. Hering L. emlék-alapítv. 38.18 

3. Báró Solymossy—Zichy-
alapítvány 149.33 

4. Lándori Dr. Kéler Zoltán 
segítő-alapítvány . . . 18.37 

5. Lándori Dr. Kéler Zoltán 
napidíj-alapítvány . . . 7.23 

6. Itzés tanítóképv. alap. . 32 32 

7. Egyházm. könyvtár-alap 101 94 

1. Gróf Zichy-féle isk.-alap —.30 

1. Monografia-alap . . . 304.80 

2. Missziói alap 697.06 

3. Lutheraneum-alap . . 24.30 

4. Diakonissza-alap . . . 2,285.72 

5. Több kisebb alapítvány 
egyenkint 2 P alóli értékben 

24,592.34 

+ 13,481.17 

23,941.41 

4-
13,825.02 

650.93 

343.85 

2,402.50 

10 60 

Ö s s z e s e n : 3,683.71 

+ 383 87 



VI. Az egyházmegyei papi segélyzőintézetek kimutatása az 1928. évről. 

E 
N 
C/3 -o 
o o. 

Az egyházmegye neve 

1 

2 

3a 

3b 

Fejér-Komárom 

Moson 

Nógrád-Hont ... 

Bánóczy-alapitvány 

Intézeti 
vagyon 

296.70 

100.95 

3,802.47 

0.31 

Évi 
szaporulat 

50.33 

5 6 . -

599.43 

.4) 

O) N 0> 
.(U QJD 0> 
C / 3 

10 

1 

14 

Segély 
egyénenkint 

1 á : 46.35 
6 á : 30.90 
1 á : 16.74 
l á : 8.37 
l á : 7.08 
1 á: 64.— 

4 á : 3.— 
10 á: 1.50 

Segély-
összeg 

j 263.94 

64.— 

J 2 7 . -

Tagok 
járuléka 

eg
ys

ze
rs

-
: 

m
in

de
nk

or
ra

 

3 
év

en
 ki

 n
t 

> 
Id

ők
öz

i 
jö

ve
de

le
m

 

3 
B

iz
to

sí
tá

si
 j

ut
al

ék
 

> 
Eg

yé
b 

ad
om

án
j 

10 — 198.36 

211.20 

Összesen: 

A mult évi kimutatással 
szemben: 

4,200.43 

+ 507.18 

705.76 

— 188.77 

25 

-15 

354.94 

— 7.74 

409.56 

+ 95.75 
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6. 

Segélyezések. 

I. Szórványgondozási és hitoktatási segélyek: 

1. Bokodi lelkésznek a dadi hitoktatás és szórványgondozásra . . . . 
2. Csabdii lelkésznek a bicskei, felcsuti, dorogi és tokodi hitoktatásra és 

szórványgondozásra 
3. Csákvári lelkésznek a lovasberényi, verebi, zámolyi szórványok hitoktatá-

sára és gondozására 
4. Komáromi lelkésznek a tatatóvárosi, almásfüzitői és nagyigmándi hitokta 

tásra és szórványgondozásra 
5. Pusztavámi lelkésznek az árki-pusztai és móri hitoktatásra és szórvány 

gondozásra . . . 
6. Száki lelkésznek a császári és kömlődi hitoktatásra és szórvány gondozásra 
7. Székesfehérvári lelkésznek szórványai gondozására és hitoktatására . 
8. Tordasi lelkésznek az érdi, martonvásári s többi szórványai hitoktatására 

és gondozására 
9. Balassagyarmati lelkésznek a dejtári hitoktatásra 

10. Bánki lelkésznek a nagyoroszi, horpácsi, pusztaberki és tolmácsi hit 
oktatásra 

11. Béri lelkésznek az ordaspusztai hitoktatásra 
12. Sziráki lelkésznek a hényel-pusztai hitoktatásra 
13. Markovics Vilmos bokori tanítónak a cserhátszentiváni, alsó-felsőtoldi 

hitoktatásra 
14. Egyházasdengelegi lelkésznek az erdőtarcsai, nagykökényest és héhalom 

hitoktatásra 
15. Felsőpetényi lelkésznek az aIsópetényi hitoktatásra 
16. Galgagutai lelkésznek a berezeli és nógrádkövesdi hitoktatásra . . 
17. Ivétbodonyi lelkésznek a romhányi, magyarnándori és debercsényi hit 

oktatásra 
18. Kisterenyei lelkésznek a mátraverebélyi, pásztói, selyplörinci, jobágyi 

és nemtii hitoktatásra 
19. Legéndi lelkésznek a szécsénykei és nézsai hitoktatásra 
20. Luczfalvai lelkésznek a nógrádmegyeri hitoktatásra 
21. Sztrokay D. s. lelkésznek a zagyvapálfalvai és karancsaljai hitoktatásra 
22. Dr. Csengődy Lajos lelkésznek a ságujfalui, karancssági, karancskeszii 

és kisgergei hitoktatásra 
23. Kriéger Dániel tanítónak az etesi és rautelepi hitoktatásra . . . . 
24. Szécsényi lelkésznek a dolányi, pilinyi, apát-pusztai, a felfalui és 

ludányi hitoktatásra 
25. Szügyi lelkésznek az érsekvadkerti hitoktatásra • . 
26. Lelkó Béla tanítóképezdésznek a surányi-halápi, a szanda-szandaváraljai 

és a herencsényi hitoktatásra 
27. Pap János tanítónak a diósjenöi és szokolyai hitoktatásra 
28. Nagybörzsönyi lelkésznek a vámosmikolai és kemenczei hitoktatásra . 

Összesen: 3.990.—P 
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ÍL 

A vall. és közokt. ügyi miniszter úrnak 1929. évi június hó 8-án 860—1/373— 
1929. sz. rendeletével az áll. elemi népiskoláknál működő lelkész- és tanítóhitoktatók 
díjazására rendelkezésre bocsátott 1.650.— P-ből segélyben részesültek: 

1. Fadgyas Aladár lelkész, mint tatatóvárosi hitoktató, heti 4 óra után 
2. Révész Alfréd lelkész, mint sziráki hitoktató, heti 8 óra után . . . 
3. Sztrokay Dániel s. lelkész, mint salgótarjáni I—III . körzeti hitoktató 

heti 5 óra után 
4. Fadgyas Aladár lelkész, mint komáromi hitoktató, heti 4 óra után . 
5. Horváth Sándor lelkész, mint csabdii hitoktató, heti 4 óra után . . 
6. Koch Samu áll. isk. tanító, mint rétsági hitoktató, heti 4 óra után . 
7. Wenk Károly lelkész, mint hegyeshalmi hitoktató, heti 4 óra után . 
8. Szűcs Sándor lelkész, mint mosoni hitoktató, heti 2 óra után . . 
9. Huber Antal áll. isk. tanító, mint lapujtöi hitoktató, heti 3 óra után 

10. Markovics Vilmos tanító, mint ecsegi hitoktató, heti 1 óra után . . 
11. Szűcs Sándor lelkész, mint magyaróvári hitoktató, heti 2 óra után . 
12. Limbacher Zoltán lelkész, mint pásztói hitoktató, heti 1 óra után . 
13. Limbacher Zoltán lelkész, mint kisterenyei hitoktató, heti 1 óra után 
14. Limbacher Zoltán lelkész, mint mátraverebélyi hitokt., heti 1 óra után 
15. Limbacher Zoltán lelkész, mint mátraszelei hitoktató, heti 1 óra után 
16. Kis Gyula áll. isk. igazg., mint homokterenyei hitokt., heti 2 óra után 
17. Sztrokay Dániel s. lelkész, mint zagyvapálfalvai hitokt., heti 1 ó. után 
18. Podhradszky János lelkész, mint érdi hitoktató, heti 1 óra után . . 
19. Teszák János áll. isk. tanító, mint sziráki hitoktató, heti 1 óra után . . 

200.— P 
200.— „ 

125.— 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
100 — 

75.— 
75.— 
50.— 
50 — 
50.— 
50.— 
50.— 
50.— 
50.— 
50.— 
25.— 

Összesen 1.600.—P 

III. Adóalapi segélyek 1929. évre: 

1. Bokod 127.20 P 6. Szák 74.— P 
2. Csákvár 58.40 „ Vérteskethely . . . . 88.20 „ 
3. Gyúró . . . . . . . 157.20 „ 7. Szend 41.40 „ 
4. Nagyveleg 85.20 „ 8. Tordas 107.60 „ 
5. Pusztavám 87.60 „ Összesen . . 826.80 P 

1. Bánk 328.20 P 11. Sámsonháza 200.80 P 
Nógrád 93.40 ., Szúpatak 71.60 „ 

2. Bér 332.40 „ 12. Szirák 234.60 „ 
Bokor . . . . . . . 114.80 „ Kisbágyon 51.60 „ 
Cserhátszentiván . . . 23.60 „ 13. Szügy 68.— ., 
Kutassó 30.40 „ Csesztve 49.— „ 

3. Egyházasdengeleg . . 44.20 „ Ipolyszög 32.80 „ 
Heréd 21.40 „ Mohora 44.40 „ 

4. Felsőpetény 281.40 „ Patvarc 41.80 „ 
5. Galgaguta 184.60 „ 14. Terény 309 — „ 
6. Kétbodony 275.20 „ 15. Vanyarcz 204.— „ 
7. Legénd 175.60 „ 16. Nagybörzsöny . . . . 178.40 „ 
8. Luczfalva 166.40 „ 17. Ipolyvece 83.60 „ 
9. Ösagárd 289.20 „ Összesen: 3.977.—P 

10. Salgótarján 46.60 „ 

5 
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6 — 8 1. Komárom 150.—P 
2. Tatatóváros 150 — „ 

3. Kisterenye 150.— „ 
4. Szécsény 146.20 „ 

Összesen . ! 596.20 P 

Összesítés: 
I. Fejérkomáromi esp. 

II . Nógrádi esperesség 
I I I . Missziók . . . . 

Összesen . 

826.80 P 
3.977.— „ 

596.20 „ 
5.400.00 P 

Tiltakozás hazánk 
trianoni meg-
csonkítása ellen. 

IV. Gyermeknevelési segélyek: 

Görög Ernő 36.62 P, Meskó Károly 54.93 P, Piri Károly 109.86 P, Podhradszky 
János 54.93 P, Zatkalik Károly 36.62 P, Zimmermann János 18.31 P. 

Évi jelentésem befejezésével közgyűlési munkánkhoz Istennek gaz-
dag áldását kérem s magamat a Méltóságos és Főtisztelendő Egyház-
kerületi Közgyűlés jóindulatába ajánlom! 

A közgyűlés a jelentést felolvasottnak tekinti, annak 
gondos összeállításáért a püspöknek köszönetét fejezi ki, kü-
lön határozatot nem igénylő pontjai t tudomásul veszi s azt 
egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvenni rendeli. Külö-
nösen örömmel vette tudomásul a közgyűlés, hogy a Pázmány 
Péter Tudomány Egyetem által báró Prónay Dezső tb. egyet, 
felügyelő részére kiállított jubileumi egyetemes doktori, dip-
lomát az egyházkerület adta át küldöttségileg az ünnepelt-
nek. 

7. (Dr. Z.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban az 1920. évi rendes 
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 70. pont ja .értelmében 

a közgyűlés megismétli magyar hazánk megcsonkítása s egy-
házkerületünk szétdarabol ása miatt való tiltakozó határozatát 
s azt a fogadalmát, hogy magyar hazánk területi épségének 
visszaállításáért, templomaink és iskoláink visszaszerzéséért 
minden erejével lankadatlanul továbbra is küzdeni fog. 

Köszönet 
Br. Radvánszky 
Albertnek és 
Geduly Henriknek. 

8. (Dr. Z.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés mély aggodalommal s megdöbbenéssel értesül a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak a Pesti 
Napló és a Nemzeti Újság 1928. évi december hó 16-án meg-
jelent számaiban kifejezett azon tervéről, hogy a debreceni 
tudományegyetemet, református jellegűnek jelzi s ezért szük-
ségesnek ta r t ja egy másik tudományegyetemnek róm. katho-
likus jelleggel való felruházását s ennek okából hajlandó a 
szegedi tudományegyetemen a nem róm. katholikus tanárok 
által betöltött világnézeti tanszékek mellé róm. katholikus 
tanárok által betöltendő parallel tanszékeket felállítani. 

Minthogy egyházkerületünk veszedelmesnek t a r t j a tu-
dományegyetemeinknek felekezeti jelleggel való felruházását 
s állami törvényeinknek megfelelően csak állami tudomány-
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egyetemeket ismer, amelyek mindegyike az állam tulajdonát 
és a nemzet egyetemének közbirtokát képezik, a közgyűlés 
ugyancsak az elnöki megnyitóból megnyugvással értesül ar-
ról, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak 
ezen felfogása és hajlandósága ellen Br. Radvánszky Albert 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő és Geduly Henrik püs-
pök, mint egyetemes egyházunk elnöksége, a miniszterelnök 
úrnál protestációval éltek s őt, mint a m. kir. kormány fe jé t 
arra kérték, hogy ismert bölcsességével hasson oda, hogy a 
magyar kultúrpolitika nemzeti egyetemessége minden parti-
kuláris törekvés felett biztosíttassék és protestáns egyhá-
zaink jogosan felébredt nehéz aggodalmai elcsöndesíttesse-
nek. 

A világi elnök javaslatára a közgyűlés Br. Radvánszky 
Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő úrnak s elnök-
társának, Geduly Henrik püspök úrnak ezen állásfoglalásért 
és nyomatékos protestációért annak kijelentésével, hogy az-
zal egyházkerületünk közgyűlése minden tekintetben azono-
sít ja magát, — leghálásabb köszönetének és elismerésének ad 
kifejezést és elrendeli, hogy erről mindketten külön-külön 
jegyzőkönyvi kivonattal értesíttessenek, s felkéressenek arra, 
hogy protestációjuk érvényrejuttatását és respektálását to-
vábbra is szorgalmazzák, nevezetesen pedig sürgősen keres-
sék meg a m. kir. kormány elnökét, hogy az 1929. évi február 
hó 16-án beadott protestációra a hivatalos választ megadni 
és azt az evangélikus egyetemes egyház felügyelőjéhez oly 
időben eljuttatni méltóztassék, hogy az a folyó évi november 
hó 15-én megtartandó egyetemes közgyűlésen letárgyalható 
legyen. 

9. (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés köszönetet mond az Első Magyar Általános Biz-
tosítótársaságnak a kerületnek ju t ta to t t 150 pengő újabb 
adományáért s midőn elhatározza, hogy azt a társaság ala-
pítványának növelésére fordí t ja , egyben elrendeli, hogy kö-
szönete a társaság igazgatóságával jegyzőkönyvi kivonattal 
közöltessék. 

Minthogy pedig ezen adománynak évről-évre való kiesz-
közlése a kerületi felügyelő érdeme, a közgyűlés Mihalovics 
Samu indítványára Lándori Dr. Kéler Zoltán kerületi fel-
ügyelőnek ez irányban is szerető gondossággal kifej te t t ne-
mescélú fáradozásáért jegyzőkönyvi köszönetet mond. 

10. (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés felhívja az összes egyházközségeket, hogy Dr. 

3* 

8 — 1 0 . 

Köszönet az Első 
Magyar Altalános 
Biztosító Társaság-
nak újabb adomá-
nyáért. 

Dr. Luther M. 
Kis Kátéjának 
terjesztése. 
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1 0 - 1 5 . Luther Márton Kis Kátéjának jubiláris kiadását szerezzék 
meg, azt a már elrendelt, vagy ezután elrendelendő lelkészi 
könyvtárakba helyezzék s esetleg mint rendes tankönyvet 
iskoláikba is bevezessék. 

Ocsai Balogh Péter 
síremlékének 
megkoszorúzása. 

11. (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a püspök 
Ócsai Balogh Péter síremlékének a kisbágyoni temetőben 
való felavatásakor a Dunáninneni evang. egyházkerület ne-
vében koszorút te t t le a síremlékre. 

A Theol. Otthon 
megajándékozása 
a templomok és 
paplakok képeivel. 

12. (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a, közgyűlés felhívja az összes egyházközségeket, hogy 
amennyiben templomaik és paplakjaik művészi kivitelű ké-
peivel, esetleg fényképeivel rendelkeznek, ajándékozzák meg 
ilyenekkel a soproni Teol. Otthont, a teológusok szobáinak 
feldíszítése céljából. 

Részvétkifejezés 
a kerületi 
felügyelőnek. 

13. (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés abból a szomorú alkalomból, hogy szeretve tisz-
telt kerületi felügyelője Lándori Dr. Kéler Zoltán, alig fél-
évvel ezelőtt vesztette el forrón szeretett Erzsébet leányát, 
őszinte mély részvétének ad kifejezést. 

A kerületi felügyelő a közgyűlés részvétét meghatottan 
megköszöni. 

Részvétkifejezés 
Farbaky István és 
Dr. Zsigmondy lenő 
elhalálozása felett. 

14. (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés Farbaky István, a régi Dunáninneni egyház-
kerületi gyűlések nagyon tisztelt t ag jának és Dr. Zsig-
mondy Jenő, volt bányakerületi felügyelőnek gyászos el-
hányta alkalmából mély részvétének ad kifejezést s erről 
nevezetteknek legközelebbi hozzátartozóit jegyzőkönyvi ki-
vonattal értesíteni rendeli. 

Dr. Raffay Sándor, 
Eapi Béla, 
Dr. Pesthy Pál és 
Dr. Mikó Ferenc 
üdvözlése. 

15. (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés Dr. Raffay Sándor bányakerületi püspököt tíz-
éves püspöki jubileuma, Kapi Béla püspököt győri lelkésszé 
való bekitatása, Dr. Pesthy Pál volt igazságügyi minisztert 
bányakerületi felügyelővé történt megválasztatása és beik-
tatása s végül Dr. Mikó Ferenc igazságügyi helyettes állam-
ti tkárt , unitárius főgondnokhelyettessé történt megválaszta-
tása alkalmából tisztelettel üdvözli s erről nevezetteket kü-
lön-külön jegyzőkönyvi kivonattal értesíteni rendeli. 
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16. (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés üdvözli Csővári Géza kétbodonyi lelkészt és ki-
érdemült nógrádi egyházmegyei főjegyzőt abból az alkalom-
ból, hogy őt a íőméltóságú Kormányzó úr több, mint negy-
ven évi eredményes lelkészi szolgálata elismeréseid a IV. osz-
tályú polgári érdemkereszttel kitüntette. 

17. (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés üdvözli Meskó Károly galgagutai lelkészt és 
egyházkerületi számvevőszéki egyházi elnököt, valamint 
Szekej András egyházasdengelegi lelkészt és egyházkerületi 

' törvényszéki bírót, húsz-húszéves lelkészi jubileumuk alkal-
mából. 

1 6 — 2 0 . 
Csővári Géza 
üdvözlése. 

Meskó Károly és 
Szekej András 
üdvözlése. 

18. (Dr. Z.) A világi elnök felhívására és ajánlására 
a közgyűlés a kerületi számvevőszék egyik megüresedett 
tagsági helyére vitéz Sréter Ferenc legéndi egyházfelügyelőt 
választja. 

Vitéz Sréter Ferenc-
nek ker. számvevő-
széki taggá való 
választása. 

19. (Dr. Z.) A világi elnök jelenti, hogy Dedinszky Aladár lelkész 
betegség okából kerületi tanügyi bizottsági tagságáról lemondott. Indít-
ványozza, hogy a lemondást, különösen annak okára való tekintettel 
vegye a közgyűlés sajnálattal tudomásul s a megüresedett tanügyi bizott-
sági helyet töltse be Kardos Gyula nógrádi alesperessel, akit a tanügyi 
bizottság állandó előadójául is válasszon meg. 

A közgyűlés Kardos Gyulát, a kerületi tanügyi bizottság 
tagjának s állandó előadójának megválasztja. 

Dedinszky Aladár 
lemondása a ker. 
tanügyi bizottsági 
tagságról s helyére 
Kardos Gyulának 
választása. 

20. (Dr. Z.) A világi elnök utalva egyrészt arra, hogy a kerületi 
ügyész elfoglaltsága az utóbbi időben nagymértékben megszaporodott, 
másrészt arra, hogy a kerület is mind fokozottabb mértékben veszi 
igénybe munkaerejét, indítványozza, hogy a múlt évi közgyűlésen meg-
választott egy tiszteletbeli ügyészen felül, válasszon a közgyűlés még 
egy tiszteletbeli ügyészt. Ezen tisztségre a jánl ja Krayzell Miklóst, aki 
a kerületnek eddig törvényszéki bírói minőségben is már kitűnő szol-
gálatokat tett s nemcsak jogi tudásával, de a jog és igazság bátor és 
megalkuvást nem ismerő, megvédelmezésére való mindenkori készségé-
vel is kiválóan hivatott ezen tisztségre. 

A közgyűlés Krayzell Miklóst egyértelmű lelkesedéssel 
választja meg tiszteletbeli kerületi ügyésznek, aki a hivatali 
esküt a közgyűlés színe előtt nyomban leteszi. 

Erről nevezett tiszteletbeli ügyészt jegyzőkönyvi kivo-
nattal értesíteni a közgyűlés elrendeli. 

Krayzell Miklósnak 
kerületitiszteletbeli 
ügyésszé való 
választása. 



2 1 . 
Államsegélyre 
vonatkozó vk. 
miniszteri rende-
letek. 

3 8 

21. (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
a lelkészek és egyházak államsegélyeire vonatkozó rendeletei, számszerűit 
40, melyeknek kelte és száma a következő: 

1928 július 21. 23.554 sz. Nagy Lajos lelkész kongrua igénye. 
JJ aug. 3. 56.404 JJ Csővári Dezső kongruá ja folyósí t ta t ik . 
JJ JJ 10. 60.844 JJ Lelkészek szeptember havi államsegélyei. 
JJ szept. 4. 65.425 JJ Limbacher Z. lelkész családi pótléka. 
JJ JJ 7. 66.024 JJ Lelkészek október havi államsegélyei. 

JJ JJ 30. 71.833 JJ Zatkal ik K. lelkész családi pótléka. 
JJ okt. 9. 75.237 JJ Lelkészek november havi államsegélyei. 
JJ JJ 17. 78.205 JJ" Meskó K. lelkész rendk. államsegélye. 
JJ JJ 17. 78.203 JJ Piri K. lelkész rendk. államsegélye. 
JJ nov. 9. 83.252 JJ Lelkészek december havi államsegélyei. 
JJ dec. 10. 92.104 JJ Lelkészek január havi államsegélyei. 

1929 jan. 7. 96.273 JJ Görög E. rendk. államsegély ügye. 
JJ JJ 9. 5 JJ Lelkészek február havi államsegélyei. 
JJ JJ 21. 61 JJ Nagy L. lelkésznek rendk. államsegély nem folyósít-

ható. 
JJ febr. 12. 23 JJ Lelkészek március havi államsegélyei. 
JJ márc. 6. 34 JJ Lelkészek április havi államsegélyei. 
JJ JJ 12. 200 JJ Zatkal ik K. és Görög E. lelkészek rendk. államsegélyei. 
JJ ápr. 9. 51 JJ" Lelkészek má jus havi államsegélyei. 
JJ május 8. 60 JJ Lelkészek június havi államsegélyei. 
JJ jún. 12. 74 JJ Lelkészek július havi államsegélyei. 
JJ JJ 21. 491 JJ Zatkal ik K. lelkész családi pótléka. 
JJ július 9. 92 JJ Lelkészek augusztus havi államsegélyei. 
JJ aug. 13. 112 JJ Lelkészek szeptember havi államsegélyei. 

1928 aug. 4. 55.612 SZ. Nógrádi leányegyház 400 P rendkívüli államsegélye. 
JJ JJ 14. 62.524 JJ Balassagyarmat i egyház iskolaépitési államsegélye. 
o JJ 28. 65.038 JJ Terényi egyház iskolaépítési segélye. 
JJ szept. 5. 50.299 JJ Szécsényi egyház rendk. államsegélye. 
JJ JJ 5. 51.209 JJ Gyúrói egyház rendk. államsegélye. 
JJ JJ 27. 70.498 JJ Komáromi egyházi államsegély I I I . részlete. 
J J okt. 19. 78.204 JJ Tordasi egyház rendk. államsegélye. 
JJ JJ 19. 78.202 JJ Ősagárdi egyház rendk. államsegélye. 
JJ nov. 12. 85.358 JJ Gyúrói egyház rendk. államsegélye. 
JJ dec. 1. 84.876 JJ Komáromi egyházi államsegély IV. részlete. 
JJ JJ 5. 90.407 ' J Komáromi egyháznak kölcsön nem engedélyezhető. 

» 

1929 jan. 19. 26 SZ. 
š. 

Tatatóváros rendk. államsegélye. 
JJ febr. .7. 404 JJ Sámsonházai egyház rendk. államsegélye. 
JJ ápr. 5. 42.878 JJ Nógrádi leányegyháznak iskolaépítési államsegély nem 

engedélyezhető. 
JJ JJ 23. 54 JJ Sámsonházai egyház rendk. államsegélyének elszámolása 

jóváhagyat ik . 
J J JJ 29. 242 JJ Nagyvelegi egyház rendk. államsegélye. 
JJ jún. 25. 838 JJ Kutasé i leányegyház iskolaépítési segélye. 

. T F33T 

Tudomásul szolgál. 



39 

22. (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
az elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 18, melyeknek 
kelte és száma a következő: 

22—24. 
Elemi i8k.-ra vonat-
kozó vk. miniszteri 
rendeletek. 

.1928 szept. 14. 68.153 sz. Tordasi iskola tanszer adománya. 

n okt. 2. 75.740 ii Tornaórák felemelése a népiskolákban. 

u ii 25. 77.965 n Mihalecz Gyula tanító megválasztása. 

» nov. 10. 84.397 n Galáth G. tanító előléptetése. 
n dec. 3. 85.673 ii Nagybörzsönyi tanító helyi javadalma. 

n ii 12. 87.817 n Varga J . tanító megválasztásának jóváhagyása. 

n ii 19. 96.000 ii Felekezeti taní tók államsegélyének gyorsabb folyósí-
tása. 

u n 22. 3.805 a Nemes Gy. tanítónak elismerés. 
1929 jan. .19. 99.050 sz. Bánki és herédi iskoláknak tanszer. 

ii febr. 6. 30 11 Balassagyarmati iskola tandíjpótló államsegélye. 

ii márc. 7. 719 11 Nagy M. tanítónő megválasztásának jóváhagyása. 

u ii 9. 782 11 Thomka K. tanító megválasztásának jóváhagyása. 
ii n 26. 992 11 Nagy Lajosné államsegélye. 

ii ápr. 3. 47 11 I f júság i Vöröskereszt zászlóavatási szünnap. 

ii máj. 16. 22 11 Tanítók továbbképző tanfolyama. 

ii ii 25. 81 11 Kötelező fi lmoktatás. 

ii jún. 26. 2.365 11 Katzian Gy. tanító helyi javadalma. 

ii aug. 10. 207 11 Szendi iskola tanszer adománya. 

Tudomásul vétetik. 

23. (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
a polgári iskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 3, melyeknek kelte 
és száma a következő: 

1928 szept. 19. 68.541 sz. Katonák polgári iskolai tanfolyama. 
'„ okt. 1. 74.126 „ Tornaórák szaporítása a polgári iskolákban. 

1929 márc. 11. 175 „ Polgári iskolai magánvizsgák színvonalának emelése. 

Tudomásul szolgál. 

Polgári isk.-ra 
vonatkozó vk. mi-
niszteri rendeletek. 

24. (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
a középiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 12, melyeknek kelte és 
száma a következő: 

Közép isk.-ra vonat-
kozó vk. miniszteri 
rendeletek. 

1928 aug. 16. 62.911 sz. Gipsz mintaöntő-mühely támogatása. 
a szept. 4. 40.175 a Tornaórák emelése a középiskolákban. 
a ii 19. 47.185 n Magyar háziipartermékek támogatása. 
a okt. 18. 77.127 n Műalkotások ismertetése a középiskolákban. 
a nov. 23. 84.723 u Az i f júság távoltartása a politikától. 

1929 febr. 15. 68 sz. Tanárok továbbképző tanfolyama. 
a márc. 16. 46 11 Pályázatok szövege. 
a n 26. 45 11 Leánytanulók görög érettségije. 
a ápr. o 45 11 I f j ú ság repülőgép-versenye. 
ii máj. 14. 68 11 Görögországi tanulmányút. 
n július 2. 244 11 Túlterhelés leküzdése a középiskolákban. 
n 11 16. 540 11 Tornatanárok továbbképző tanfolyama. 

Tudomásul szolgál. 
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2 5 — 2 6 
Vegyes tartalmú 
vk. miniszteri 
rendeletek. 

25. (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
vegyes tartalmú rendeletei, számszerint 24, melyeknek kelte és száma a 
következő: 
1928 szept. 12. 59.218 sz. Postapoitó államsegély elszámolása. 

n a 18. 69.039 „ Templomajtók tűzmentes elhelyezése. 

n a 22. 71.297 „ Zagyvapálfalvai üveggyár ajánlása. 

n okt. 9. 2.951 „ Takarékossági nap az iskolákban. 

11 ii 11. 2.818 „ A toborzás támogatása. 

11 a 19. 3.205 ., Magyar hét propagálása. 

11 ii 22. 80.860 „ Külföldi kölcsönfelvétel korlátozása. 

11 nov. 5. 84.000 „ Lelkészek igazolása. 

11 a 6. 81.526 „ Érettségi bizonyítványok nosztrifikálása. 

11 ii 14. 87.729 „ Nemesi előnevek anyakönyvi bejegyzése. 

11 ii 27. 91.111 „ Limanovai csata évfordulójának megünneplése. 

11 a 28. 81.915 „ Iskolai tankönyveket tanítók nem árusíthatnak. 

11 a 28. 90.841 „ Ra jka i óvónő áthelyezése. 
1929 j an. 19. 50 sz. Kongrua és családi pótlék folyósítása ú j esetekben. 

ii ii 23. 6 „ Ösztöndíj pályázati jelentések. 

ii febr. 6. 29 „ Hi toktatók aggkori biztosítása. 

ii ii 12. 91.857 „ Tatatóváros könyöradomány gyűjtési engedélye. 

ii ii 16. 96.378 „ Testnevelési dí jak beszolgáltatása. 
ii márc. 18. 1 n Fővárosi gyermeknyaraltatási akció. 

a máj. 1. 5 „ Tisztviselő-gyermekek tandíjkedvezménye. 

a máj. 2. 10 „ Demonstrációs készülékek jegyzéke. 

a a 23. 5 „ Pályázat a testnevelési főiskolába. 
a jún. 8. 11 o Magyar anyák ünnepe javára gyűjtés. 

a július 9. 746 „ Hadiárvák ösztöndíja. 

Tudomásul vétetik. 

Egyetemes köz-
gyűlési képviselők 
választása. 

• 

26. (Dr. Z.) A világi elnök felhívására és előterjesztésére 
a közgyűlés az 1929. évi november hó 15-ik napjára Buda-
pestre egybehívott egyetemes közgyűlésre képviseletében a kö-
vetkezőket küldi ki: 

a) Megbízólevéllel a világiak közül: Báró Prónay 
Dezső, Okolicsányi Gyula, Dr. Händel Béla, Dr. 
Sztranyavszky Sándor, Laszkáry Gyula, Lándori Dr. Kéler 
Bertalan, Csatáry Elek, Rákóczy István és Dr. Zelenka Fri-
gyes; 

a lelkészek közül: Wenk Károly, Balogh István, Miha-
lovics Samu, Podhradszky János, Kardos Gyula, Dr. Csengődy 
Lajos, Meskó Károly, Irányi Kamill és Szűcs Sándor közgyű-
lési tagokat. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal a világiak közül: Dr. Stelczer 
Mátyás, Vecsey Ede, Krayzell Miklós, Kirchner Gyula, Zelenka 
Ottó, Draskóczy Lajos, Veress Imre, Dr. Teutsch József, Bön-
gérfi Géza, Draskóczy Béla, Švehla Elemér, Schütz Nándor 
és Dr. Farkass Béla; 
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. a lelkészek közül: Csővári Géza, Szekej András, Horváth 26—28. 
Sándor, Péter Henrik, Csővári Dezső, Zatkalik Károly, Hu-
szágh Gyula, Fadgyas Aladár és Ottmár Béla közgyűlési ta-
gokat. 

27. (Dr. Z.) Az 1848. évi XX. t. c. végrehajtása tárgyában a köz-
gyűlés elfogadja Okoliesányi Gyula előadó javaslatát s a következő 
határozatot hozza: 

Az 1848. évi XX. t. c. végrehajtása tárgyában az elmúlt évi 
közgyűlési határozatának megfelelően a Dunáninneni egy-
házkerület elhatározza, hogy ezen, immár égetővé vált nagy-
jelentőségű fontos kérdésben az egyetemes közgyűlés figyel-
mét ismételten felkölti a protestánsokat közösen érdeklő 
ügyek ellátására kiküldött bizottság ezen irányban vállal! 
közbenjárásának megsürgetésére és illetőleg az egyházi java-
dalmak és értékek összeírására és felbecslésére kiküldött 
szakértő bizottság munkálatainak kisürgetésére. Egyúttal 
felkéri a kerületi elnökséget, hogy az egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő úrtól szerezzen tájékozást az ügy jelenlegi 
állásáról. 

Az 1848. évi 
XX. t.-c. végrehaj-
tásának sürgetése. 

L 

i 

28. (K.) A tárgysorozat 9. pontjával kapcsolatosan Szelényi Gyula 
b. pénztáros beterjeszti a következő kimutatást : 

A magyarhoni egyet, egyház nyugdíjintézetének Dunáninneni nyug-
díjasai 1929. szeptember hó 15-ig: 

A kerület nyug-
díjasai, kegydíjasai 
és árvái. 

I. Lelkészek: P 

t . Ruttkay Sándor, Szarvas . 167.59 
2. Zatkalik Károly, Oroszlány 163.84 
3. Kossaczky Mihály, Rákos-

palota . 166.79 

II. Özvegyek: 

1. Binder Adolfné, Felcsut . 81.92 
2. Gál Mihályné, Bgyarniat . 82.92 
3. Hering Lajosné, Körmend . 75.85 
4. Jankó Dánielné, Tótkomlós 81.92 
5. Lanstyák Lajosné, Balassa-

gyarmat 81.92 
6. Škrabák Gézánó, Veszprém 69.78 
7. Zatkalik Mihályné, Bánk . 83.25 
8. Kövesi Béláné, Kispest . . 80.92 
9. Belicza Andrásné, Miskolc 77.32 

10. Bodnár Samuné, Pestújhely 50.50 

11. Horváth Sándorné, Győr . 
.12. Kótsch Mihályné, Mezőbe-

rény 
13. Maróthy Emilné, Budapest . 
14. Baltik Pálné, S.-újhely . . 

III. Kegydíjasok: 

P 
83.12 

77.72 
83.26 

Í3.35 1. Sztolár Györgyné, Lucfalva 
2. Petényi Györgyné, Balassa-

gyarmat 80.92 
3. Drottner Samuné, Békés . 81.26 

IV. Lelkész-árvák: 

1. Belák Piroska, Csabdi . . 16.44 
2. Belicza András, Miskolc . 15.58 
3. Kótsch Mária, Mezőberény 15.06 
4. Plachy Kálmán, Aszód . . 32.37 

Tudomásul szolgál. 
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29—34. 
Az egyetemes egy-
ház vagyonmérlege. 

• 

29. (K) A pénzügyi bizottságnak az egyetemes egyház vagyoni 
állapotára vonatkozó jelentése, amely szerint az egyetemes egyház 
tulajdonában és kezelésében lévő tőkék, alapok és alapítványok összege 
1927 december 31-én 743.639 P 74 f volt,-ami az előző évi vagyonkimu-
tatással szemben 553.812 P 47 f vagyonszaporodást mutat, 

tudomásul szolgál. 

Az 1927. évi ker. 
számadások 
jóváhagyása. 

30. (K) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az 1928. évi egyet, köz-
gyűlés jegyzökönyvének 102. pontjában foglalt határozatával az egy-
házkerület 1927. évi számadását jóváhagyta s egyben felhívta a kerü-
letet, hogy számadásaira a jóváhagyó záradékot vezesse rá és hogy a 
devalváció folytán megsemmisült kis alapítványok a számadásba egy 
tételben állíttassanak be, az egyes alapok külön nyilvántartása mellett. 

Tudomásul szolgál, a pénztáros pedig a határozatnak 
megfelelő eljárásra utasít tatik. 

Az egyet, egyháztól 
kapott kerületi 
segély. 

1 31. (K) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyetemes egyháztól 
az 1928. évre a kerület 12.603 P segélyt kapott, a folyó évre pedig 13.000 
P van előirányozva ezen a címen az egyetemes egyház költségvetésében. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

Közigazgatási 
államsegély. 

32. (K) Kerületi államsegély fejében az 1928. év első felére 2431 P, 
pótállamsegély fejében 429 P, a második félévre pedig 2480 P rendes 
és 330 P pótállamsegély, vagyis összesen 5670 P folyt be az egyház-
kerület pénztárába. Ezzel szemben a folyó évre ezen a címen eddig 
4960 P rendes államsegélyt kaptunk. 

Tudomásul szolgál. 

Közalapadé. 33. (K) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a mult évi egyetemes 
közgyűlés a kerületnek az egyházi közalapadónak az E. A. ide vonatkozó 
rendelkezése alapján való kivetése tárgyában hozzá intézett felterjesz-
tését figyelmen kívül hagyva, a közalapadó kiszámítása alapjául továbbra 
is a lélekszámot vette és a járulékot lelkenkint 1 fillérben állapította 
meg. Jelenti továbbá, hogy ezen kulcs szerint kerületünkre 327 P esett 
s a közalapból folyósított segélyek összege is — a ker. missziói lelkész-
nek 250 P, a vallásoktatók, szegény egyházak, missziók segélyezésére 
320 P — változatlanul maradt. 

Tudomásul szolgál. 

Az 1928. évi kerületi 
számadások 
jóváhagyása. 

34. (K) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a kerületnek 1928. évi 
számadásait megvizsgálta s azt 138.495 P 42 f bevétellel, 133.424 P 11 f 
kiadással, 5071 P 31 f pénztári maradvánnyal és 2042 P 67 f kezelési 
eredménnyel — a vizsgálatról felvett jegyzőkönyvben foglalt megjegy-
zésekkel — helyesnek találta. 
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A közgyűlés az 1928. évi számadást jóváhagyja, a pénztáros- 3 4 — 3 7 . 
nak az 1928. évre a szokásos fenntartások mellett a felmentést 
megadja s a számadásnak a múlt évi közgyűlés jegyzőköny-
vének 45. pontjában foglalt határozat értelmében való felsze-
relését és az egyetemes közgyűléshez való felterjesztését el-
rendeli. 

35. (K) A pénzügyi bizottság javaslatára 
elhatározza a közgyűlés, hogy a mérlegszámla következő 
tételei: 
Egyházi közalapadó tartalék — P 57 f 
Egyházi közalapsegélyek — „ 02 „ 
1919 évi kerületi államsegély 3 „ 11 ,, 
Külföldi segélvek 8 „ — „ 
Kerületi segítő-alap — „ 38 ., 

A tartalékalap 
növelése. 

a tartalékalaphoz esatoltassanak, a belmissziói alap címén 
kezelt 47 P 45 f pedig a kerületi missziói alap számlájára 
vezettessék át. 

36. (K) A pénzügyi bizottság javaslatára a közgyűlés az 1928. évi 
kezelési eredményt, 2042 P 67 f-t a következőképpen osztja szét: 

A kisterenyei missziói egyházközségnek . . . . 200 P 
A szécsényi egyházközségnek 300 „ 
A tatatóvárosi missziónak . * 300 „ 
A komáromi egvházközségnek 300 „ 
A kerületi missziói alap gyarapítására . . . . 200 ,, 
A pénztári tisztviselőknek 250 „ 
A püspöki irodavezetőnek 300 „ 
A tartalékalapnak 192 „ 67 f 

Az 1928. évi 
kezelési eredmény 
felosztása. 

Összesen . . . 2042 P .67 f 

37. (K) A pénzügyi bizottság beterjeszti s elfogadásra a ján l ja az 
1930. évre vonatkozó költségvetés tervezetét: 

Az 1930. évi 
költségvetés 
megállapítása. 
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Költségvetés az 1930. évre. 
E •a N m -o 
"3 u_ 

A tétel megnevezése 
1929. 
évre 

P 

1930.évre 
a pénz-

ügyi biz. 
javaslata 

Pengő 

A) S z ü k s é g l e t . 
a) Személyi járandóságok. 

1 Püspök javadalmazása: A sárosdi földbirtok évi haszon-
bére 560 46 q buza á 22 P  14572 12,330 
Tiszteletdíj: Egy drb 10 K-s aranyérme .. 12 12 

2 Püspöki irodavezető fizetése ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,600 3,600 
3 Püspöki segédlelkész fizetése ... ... ... ... 800 800 
4 Pénztári tisztviselők tiszteletdija ... 750 750 
5 Főjegyző tiszteletdíja és irodai átalánya ... ... ... ... ... 60 60 
6 Két jegyző „ „ » — á 30 P 60 60 
7 Ügyész „ „ „ 150 150 
8 Pénzügyi biz. előadó tiszteletdíja és irodai átalánya 30 30 
9 Tanügyi 30 30 

10 A számvevőszék egyh. elnökének tiszteletdíja és irodai 
átalánya ... ... . . ... 20 20 20 20 

11 A püspöki hivatalszolga díjazására ... 100 150 
b) Közigazgatási terhek. 

1 Napidíjak és útiköltségek ... ... ... 1,400 1,400 
2 Nyomtatványok és irodaszerek ... ... ... ... ... ... 1,000 1,000 

c) Nyugdíj intézeti terhek. 
1 Évi fenntartási járulék a püskök 10,000 P nyugdíjigénye után 400 400 
2 Évi fenntartási járulék az irodavezető 3,600 P nyugdíj-

igénye után ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... 144 144 
3 Évi fenntartási járulék a segédlelkész 3,600 P nyugdíj-

144 

igénye után .... ... ... ... - ... ... 144 — 

d) Missziói egyházak fenntartására. 
1 A kisterenye-pásztói missziói egyházközségnek 1,000 400 

e) Belmissziói célokra. 
1 Szórványok lelkigondozására, vallásoktatók, fuvar- és 

tiszteletdíjára ... 3,600 3,880 
f) Egyházmegyék segélyezése. 

1 Közigazgatási célokra: Fejér-Komárom 1,200 P, Moson 
400 P, Nógrád 2,000 P  3,500 3,600 

2 Segédlelkész tartására : Fejér-Komárom és Nógrád á 200 P 400 400 
g) Vegyes kiadások. 

1 A Magyar Országos Tudósítónak ... ... ... ... ... ... ... 160 160 
2 Hozzájárulás a K. I. E. titkárának fizetéséhez 480 480 
3 A kerületi névtár nyomatási költsége, szerk. tiszteletdíja 

(309 P+200 P) —7 509 
4 Egyéb vegyes kiadás ... ... 60 60 

h) Jótékony célokra. 
1 A soproni Theol. Otthonnak ... ... . . ... .. ... . 400 600 
2 A Szarvasi Luther-Árvaháznak .. ... ... ... 200 200 
3 A Luther-Társaságnak ... ... . 100 100 
4 A magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak ... — 250 
5 A „Jöjjetek énhozzám" támogatására — 200 
b A „Harangozó" támogatására ... ... ... — 100 

i) Előre nem látható kiadásokra. 
1 Előre nem látható kiadásokra 387 139 

Összes szükséglet ... 33,559 32,014 
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Költségvetés az 1930. évre 37—38. 

F
ol

yó
sz

ám
 

A tétel megnevezése 
1929. 
évre 

P 

1930. évre 
a pénz-

ügyi biz. 
javaslata 

P 

B) Fedezet. 
a) Ingatlanok jövedelme. 

1 A sárosdi földbirtok haszonbérjövedelme 56046 q buza. 
á 22 P . 14,572 12,330 

b) Ingóságok jövedelme. 

14,572 12,330 

1 
? 

A folyószámlán kezelt közig, töke évi kamata ... 
A kerületi missziói alap évi kamata . . ... .. ... ... . . . ... 

300 
100 

500 
200 

c) Egyházközségek hozzájárulása. 

300 
100 

500 
200 

1 Az egyházközségek kerületi adója ... ... ... 

d) Segélyek. 

264 264 

1 
2 

Közigazgatási államsegély, az 1848. évi XX. t.-c. alapján 
Kerületi államsegély ... ... 

12,603 
5,720 

13,000 
5,720 

Összes fedezet : 33,559 32,014 

C) Mérleg. 
Összes szükséglet: _ — 32,014 

Összes fedezet: — 32,014 

1 Maradvány: — — 

A közgyűlés az 1930. évre szóló költségvetést a pénzügyi 
bizottság javaslatának elfogadásával állapítja meg s ki-
mondja, hogy 

1. amennyiben a költségvetés fedezeti rovatába beállított 
tételek a maguk egészében nem folynának be, az így netán 
jelentkező költségvetési hiány a kerületi tartalékalapból lesz 
fedezendő; 

2. a soproni Teol. Otthon javára megszavazott 600 P 
segéllyel a Teol. Otthonban egy teljes ingyenes s illetve két 
félingyenes helyet alapít kerületünkbeli theológusok részére 
s annak adományozását a kerületi elnökségre bízza, s egyben 
elvárja az Otthon felügyelőjétől, hogy a kedvezmények ado-
mányozásának módozataira vonatkozó javaslatát a jövő évi 
közgyűlés elé terjeszti ; 

3. a ,,Jöjjetek énhozzám" és a „Harangszó" c. beim. lapok 
szerkesztőit felhívja, hogy lapjaikból a megszavazott segély-
összegnek megfelelő példányszámot bocsássanak a püspök 
rendelkezésére, a szórványokban való ingyenes szétosztás cél-
jából. 

38. (K) A báró Baldácsy-alapítvány igazgatóságának jelentése Br. Baldácsy-
mindenekelőtt kegyeletes szavakkal emlékezik meg Dr. Zsigmondy Jenő- alapítvány. 
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38 nek, az igazgatóság elnökének elhunytáról. Az alapítvány anyagi ügyeiről 
szóló beszámolójában pedig újból elpanaszolja, hogy az esedékes évi 
haszonbérnek csupán 68%-a folyt be, minek következtében az alapítvány 
120.000 P összegű tartozásából csupán 20.000 P volt törleszthető. 

Az alapítvány 1928. évi bevétele 233.254 P 08 f, kiadása 222.758 P 
99 f, pénztári maradványa 10.495 P 09 f volt. Egyházkerületi osztalék 
fejében egy-egy kerületnek az előirányzott 15.000 P helyett 14.000 P 
jutott. 

A folyó évi költségvetés 205.366 P 14 f fedezetet, 291.233 P 20 f 
szükségletet s így 4132 P 94 f felesleget irányoz elő. 

Az egyes kerületeknek juttatandó osztalék összege a folyó évre is 
14.000 P-ben van megállapítva, ami 500 q. 28 pengős búzának felel meg. 
Az előző években kikötött fenntartás azonban erre az évre is fennáll, a 
búzaár változása az osztaléknak összegét is emelni, vagy csökkenteni fogja. 
Ennek a kikötésnek és a búzaár csökkenésének figyelembe vételével a 
pénzügyi bizottság azt javasolja, hogy a segélyek megállapítása 20 pengős 
búzaár mellett történjék s a segélyek kiosztásánál 9000 P vétessék alapul. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentését tudomásul 
veszi s javaslatára a segélyek kiosztásánál 9000 pengőt vesz 
alapul. És pedig: 

I. A pusztuló, Ínséges és építkező egyházak közül kap: 
300 pengőjével: Komárom, Vérteskethely, Székesfehérvár, Szé-

csény és Kisterenye; 
100 pengőjével: Oroszvár, Rétság, Nógrád, Tatatóváros, Pusz-

tavám, Rajka, Ipolyvece, Szúpatak, Cserhátsurány, La-
pujtő, Bánk, Csabdi, Bokod, Felsőpetény, Erdőtarcsa. 

Kap tehát 20 egyház együttvéve 3000 pengő segélyt. 
XI. A kerület püspöke jogfenntartás címén kap 1 drb 10 

koronás aranyat. A lelkészek közül kapnak: 
250 pengőjével: Piri Károly, Balogh István, Irányi Kamill, 

Dedinszky Aladár, Horeczky Aladár és Zatkalik Károly; 
150 pengőjével: Zimmermann János, Droppa Sámuel, Görög-

Ernő, Meskó Károly, Limbacher Zoltán, Lombos A. János, 
Huszágh Gyula és Révész Alf réd; 

100 pengőjével: Ruttkay Sándor, Zatkalik Károly és Kos-
saczky Mihály nyűg. lelkészek. 
Segélyben részesül tehát 14 lelkész és 3 nyug. lelkész ösz-

szesen 3000 pengő erejéig és a püspök kap jogfenntartás címén 
1 drb 10 koronás aranyat. 

III . Lelkészözvegyek közül egyenként 120 P segélyt kap-
nak: Binder Adolfné, Gaál Mihályné, Hering Lajosné, Jankó 
Dánielné, Lanstyák Lajosné, Kövesi Béláné, Škrabák Gézáné, 
Zatkalik Mihályné, Belicza Andrásné, Bodnár Samuné, Sztolár 
Györgyné, Petényi Györgyné, Drottner Samuné, Horváth Sán-
dorné, Maróthy Emiiné, Kótsch Mihályné és Baltik Pálné. 
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Lelkészárvák közül 80 pengőjével kapnak: Belák Géza 1, 3 8 — 4 0 . 
Kótsch Mihály 3, Gindl Márton 2, Zatkalik Mihály 1, Belicza 
András 1, Horváth Sándor 1, Plachy János 1 és Alexy János 
1 árvája. 

Kap tehát 17 lelkészözvegy és 11 lelkészárva összesen 2920 
pengő segélyt. 

Amennyiben pedig az egyházkerületet megillető osztalék 
a búza árának kedvező alakulása következtében 9000 pengőn 
felül emelkednék, a többletet a közgyűlés az egyházkerületi 
elnökség rendelkezésére bocsátja azzal, hogy ez a többlet csakis 
lelkészek segélyezésére fordítható. E többletnek a jelzett célra 
való felhasználása tekintetében az elnökséget diszkrecionális jog 
illeti meg s a többlet felhasználásáról a közgyűlésnek jelentést 
tenni nem tartozik. 

39. (K) Az elnökség a múlt évi közgyűlés .jegyzőkönyvének 53. 
pontjában foglalt határozat értelmében beterjeszti a rendelkezésére bocsá-
tott 1438 P összegű Baldácsy-alapítványi tartalék és a szintén rendelke-
zésére bocsátott 2000 P osztaléktöbblet felosztásáról szóló következő kimu-
tatást : 

Évközben segélyben részesültek: a) Lelkészözvegyek és árvák: Kö-
vesi Béláné 250 P, Belicza Andrásné 200 P, Lanstyák Lajosné 100 P, 
Binder Adolfné 100 P, Plachy Kálmán 100 P, Soltész Mária 50 P, össze-
sen: 800 P. 

b) Lelkészek: Révész Alfréd 200 P, Csővári Géza 150 P, Görög Ernő 
150 P, Piri Károly 150 P, Szűcs Sándor 150 P, Horeczky Aladár 100 P, 
Limbacher Zoltán 100 P, Droppa Sámuel 100 P, Csővári Dezső 100 P, 
Sztolár Miklós 100 P, Baltik Pál 100 P, összesen: 1400 P. 

c) Egyházak: Szécsény 751 P 65 f, Bánk 200 P, Nagyveleg 100 P, 
összesen: 1051 P 65 f. 

Kiosztatott tehát összesen 3251 P 65 f , az elnökség rendelkezésére 
maradt : 186 P 35 f. 

Tudomásul szolgál. 

A Br. Baldácsy-
alapítvány mnlt évi 
tartalékának s 
osztaléktöbbletének 
elosztása. 

40. (K) Adóalapi segélyezésre az 1928. évben 3600 P-t, a folyó évben 
pedig 5400 P-t folyósított az egyetemes közgyűlés kerületünk rendelkezé-
sére. Ezek az összegek az igényjogosult egyházak között szétosztattak 
s jutott egy-egy egyháznak az egykor élvezett adóalapi segélynek 11%-a, 
illetőleg a folyó évben 16.4%-a. Adóalapi segélyt kapott még Komárom, 
Tatatóváros és Kisterenye 150—150 P-t, Szécsény 146 P 20 f-t. Az egye-
temes közgyűléshez intézett azt a felterjesztésünket, hogy az adóalapi 
segély eredeti rendeltetése visszaállíttassék s az a kerületek között annak 
idején megállapított arányban osztassék szét, a multévi egyetemes közgyű-
lés nem tárgyalta. 

Az adóalapi segély-
nek szétosztása az 
igényjogosnltak 
között. 
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40—45. 

/ 

Adóalapi 
segélykérvéuyek. 

Tudomásul szolgál azzal, hogy a misszióknak adóalapi se-
gélyben való mostani részesítése a jövőben precedensül nem 
szolgálhat, mert ez a segély teljes összegében az egyházi adóval 
túlterhelt egyházakat illeti meg. Éppen azért Komáromnak és 
Tatatóvárosnak a segély felemelése iránti kérvénye nem volt 
figyelembe vehető. 

Egyébként az egyházkerületi közgyűlés — megismételve 
multévi felterjesztését — újból megkeresi az egyetemes egyház 
közgyűlését, hogy az adóalapi segély eredeti rendeltetését visz-
szaállítani s azt a kerületek között az annak idején megálla-
pított arányban szétosztani szíveskedjék. 

41. (K) Felsőpetény, Ipolyvece és Szécsény rendkívüli adóalapi 
segélykérvénye ilyen segély-alap hiányában 

figyelembe vehető nem volt. 

A közalapi 
segélykérvények 
felterjesztése. 

Kerületi fenntartói 
segélykérvények. 

A kisterenye-
pásztói missziói 
egyház fenntartói 
segélye. 

Tűzkárbiztosítási 
jutalék. 

42. (K) Közalapi segélyért folyamodnak: Székesfehérvár, Nagy-
veleg, Tordas, Oroszvár, Bánk, Felsőpetény és Szécsény. 

A közgyűlés az összes kérvényeket pártolólag terjeszti fel 
az egyet: közgyűléshez a következő sorrendben: 

Első helyen: Székesfehérvár, Bánk. 
Második helyen: Nagyveleg, Felsőpetény, Oroszvár. 
Harmadik helyen: Tordas, Szécsény. 

43. (K) Komárom, Tatatóváros és Szécsény kerületi fenntartó 
segély iránt folyamodnak a közgyűléshez. 

A közgyűlés, bár méltányolja a kérvényező egyházaknak 
nehéz helyzetét, de mert a fenntartás kötelezettsége a kerületet 
csak a kisterenye-pásztói missziói egyházzal szemben terheli, 
nekik ezen a címen — legnagyobb sajnálatára — segélyt nem 
nyújthat . A komáromi egyháznak kérvénye azért sem vehető 
tekintetbe, mert az egyházi közalapból állandó segélyben ré-
szesül. 

44. (K) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a kisterenye-pásztói 
missziói egyház a multévi közgyűlés jegyzőkönyvének 67. pontjában fog-
lalt határozathoz képest számadásait beterjesztette s azok alapján indokolt 
az 1930. évre is a 400 P fenntartói segély engedélyezése. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a kisterenye-
pásztói missziói egyháznak az 1930. évi kerületi költségvetésben 
400 P kerületi fenntartói segélyt engedélyez. 

45. (K) Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság az 1928. évi 
tűzkárbiztosítási díjak után esedékes jutalék fejében 568 P-t fizetett be a 
kerület pénztárába. Ennek 25%-a, vagyis 142 P a kerületet, 79 P 80 f a 
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fejérkomáromi, 41 P 10 f a mosoni és 305 P 10 f a nógrádi egyházmegyét 
illeti 

Tudomásul szolgál azzal, hogy a kerületet megillető 142 P 
a tartalék-alaphoz csatolandó. 

46. (K) A pénzügyi bizottság javaslatára 
a közgyűlés az igényjogosult közgyűlési tagoknak és az egyete-
mes közgyűlésre kiküldött képviselőknek f. évi napidíját 16 
pengőben állapítja meg. 

47. (K) A pénzügyi bizottságnak a Gyorssegély alapítványról szóló 
jelentése, amely szerint 

1928. január 1-én a tőke összege . . . . 601 P 02 f 
az évi kamatjövedelem 39 P 08 f 

s így az alapítvány tőkéje 1928. dec. 31-én 640 P 10 f volt, 
tudomásul szolgál. 

48. (K) A pénzügyi bizottság a Lándori Dr. Kéler Zoltán kerületi 
felügyelő alapítványáról jelenti, hogy 

1928. január 1-én a tőke összege volt 2 P 16 f, 
szaporodott a ker. felügyelő úr adományával . . 130 P — f, 
az évi kamatjövedelemmel 2 P 92 f, 

s így a tőke összege 1928. dec, 31-én . . . . . 135 P 08 f. 
Tudomásul szolgál. 

49. (K) A pénzügyi bizottság az Első Magyar Általános Biztosító 
Társaságnak alapítványáról jelenti, hogy 

1928. január 1-én a tőke összege volt 508 P 63 f, 
a biztosító társaság újabb adománva 150 P — f, 
évi kamatjövedelem 40 P 94 f, 

s így 1928. dec. 31-én a tőke összege 699 P 57 f. 
Tudomásul szolgál. 

45—50. 

Közgyűlési 
napidíjak. 

Lándori Dr. Kéler 
Zoltán „Gyors-
segély" alapítványa. 

Lándori Dr. Kéler 
Zoltán alapítványa. 

Az Első Magyar 
Általános Biztosító 
Társaság alapít-
ványa. 

50. Laszkáry Gyula gyámintézeti alapítványáról a pénzügyi bizottság 
jelenti, hogy 

1928. január 1-én a tőke összege volt 1083 P 51 f, 
Laszkáry Gyula újabb adománva 400 P — f, 
évi kamatjövedelem 7 8 P 9 8 f , 

s így 1928 december 31-én a tőke összege . . . . 1562 P 49 f. 
Tudomásul szolgál. 

3 

Laszkáry Gyula 
gyámintézeti 
alapítványának 
gyarapítása. 
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51—53. 
A Theol. Otthon, a 
Luther Árvaház és i 
„Jöjjetek énhozzám 
segélyezése. 

51. (K) A soproni Theol. Otthon, a szarvasi Luther Árvaház és a „Jöj-
jetek énhozzám" kiadóhivatalának segélykérvénye 

« az 1930. évi kerületi költségvetéssel kapcsolatosan már elintézést 
nyert a tárgysorozat során. 

Nagy Lajos gyúrói 
lelkész felebbezé-
sének vissza-
utasítása. 

52. A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a fejérkomáromi egyházmegye 
eleget tett a mult évi közgyűlés jegyzökönyvének 70. pontjában foglalt 
azon utasításnak, hogy a gyúrói időközi lelkészi jövedelmet a gyúrói egy-
háztanács közbenjöttével újból állapítsa meg. Ugyanis az egyházmegye 
pénztárosa, mint az elnökség megbízottja, ismételten megjelent Gyúrón, 
hogy az egyházközség által felhozott vádakat az egyháztanács bevonásával 
megvizsgálja. Azonban az egyháztanács a lelkész indítványára arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a pénztári napló és az előzőleg a lelkész által 
készített „összeállítás" és „Gabona-napló" a tárgyalás alapjául el nem 
fogadhatók, sőt a kiküldött egyházmegyei pénztáros azon indítványa is, 
hogy az egyháztanács kifogásai jegyzőkönyvbe foglaltassanak s így a kifo-
gásolt tételek az egyházmegyei közgyűlés által felülbírálhatok legyenek, 
elutasíttatott, 

Az egyházmegyei közgyűlés jkve 19. pontjában mindezek következté-
ben kimondta, hogy az ügy megvizsgálásával megbízott egyházmegyei pénz-
tárosnak megállapításait teljes egészében magáévá teszi s javasolja a kerü-
leti közgyűlésnek, hogy a gyúrói egyházközség a „Gabona-napló"-ban az 
1926. évi december 31-iki gabona maradványnak az elfogadásával kötelez-
tessék az egyházközség 1926/28. évi számadásainak a helyesbítésére. 

A pénzügyi bizottság végül jelenti, hogy a fejérkomáromi egyházmegye 
közgyűlése jegyzőkönyvének 19. pontjában hozott s~ előbb közölt hatá-
rozata ellen Nagy Lajos gyúrói lelkésztől a bizottsági ülések tartama alatt 
fellebbezés érkezett be az egyházkerületi közgyűléshez. 

A közgyűlés Nagy Lajos lelkész fellebbezését — miután 
az az egyház felügyelője s illetve gondnoka által aláírva nincs, 
s meg sem állapítható, vájjon a fellebbezés tényleg az egyház 
határozatán alapszik-e — és mert különben is későn adatott be 
— visszautasítja, a fejérkomáromi egyházmegyének jkve 19. 
pontjában hozott határozatát jóváhagyja és a gyúrói egyházköz-
séget az 1926—28. évi egyházközségi számadásnak az 1926. évi 
gabonamaradvány alapján való helyesbítésére kötelezi. 

Cyúrói iratok 
felterjesztése 
az egyetemes 
közgyűléshez. 

53. (K) Olvastatott az 1928. évi egyetemes közgyűlés jegyzőköny-
vének 24. pontja, melyben Nagy Lajos gyúrói lelkész fellebbezése kap-
csán arra hívja fel az egyházkerületet, hogy a fellebbező által sérel-
mezett határozat alapját képező iratokat terjessze fel az egyet, közgyű-
léshez. 

A közgyűlés a határozat értelmében a iratokat felter-
jeszti. 
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54. (K) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a mult évi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 114. pontjában foglalt határozat értelmében a püspöki 
t i tkár a kerületi névtárt összeállította, azt az elnökség 150 példányban 
308 P 75 f költséggel kinyomatta s a kerületbeli összes egyházaknak 
megküldette. 

A közgyűlés a jelentést helyeslőleg tudomásul veszi, a 
nyomatási költséget és a szerkesztő tiszteletdíját a jövő évi 
költségvetés terhére engedélyezi, a hivatalos használatra szét-
küldött példányok árát fel nem számítja, a megmaradt pél-
dányok árát pedig 2—2 pengőben állapítja meg. 

55. (K) A püspök kísérőinek a püspöki egyházlátogatások alkal-
mával felmerült készkiadásai tárgyában 

a közgyűlés kimondja, hogy a püspöki egyházlátogatás alkal-
mával az egyházak kötelesek a püspöknek 3, a főesperesnek 2, 
az egyházmegyei főjegyzőnek és a püspöki t i tkárnak 1—1 
tízkoronás aranyérmét, avagy annak mindenkori ellenértékét 
tiszteletdíj címén kiszolgáltatni. 

56. (Cs.) Meskó Károly bemutatja a számvevőszék szeptember 16-án 
tartot t ülésének jegyzőkönyvét, 

melynek alapján a közgyűlés a számvevőszék javaslatára az 
egyházmegyék számadásait jóváhagyja, a számvevőszék jegy-
zőkönyvében foglalt jelentéseket tudomásul veszi, javaslatait 
határozattá emeli és a jegyzőkönyvnek a közgyűlési jegyző-
könyv mellékleteként való kinyomatását elrendeli. 

57. (B) Olvastatott a kerületi tanügyi bizottság következő jelen-
tése : 

I. Népiskolák. Olvastatott a kerületi tanügyi bizottságnak jegyző-
könyve, amelynek első pont jában a bizottság örömének ad kifejezést 
a kerület tanítóinak az elmúlt tanévben teljesített hivatásérzettől át-
hatott, buzgó, lelkiismeretes, különösen a vallásoktatásra nagy súlyt 
helyezett munkájáért. De ugyanabban fájdalommal utal a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek evangélikus egyházunkra nézve azon káros 
intézkedésére, hogy az 1907. évi XXVII. t. c. 15. §-a d) 2. pont ja elle-
nére megszüntetni kíván több evangelikus iskolát, ahol a tankötelesek 
száma a 30-on alul maradt, a lefolyt tanévben pedig az egyházi főható-
ság ú t j án több olyan kisebbségben levő evangelikus egyházközséget 
hívott fel iskolájuknak községivé átalakítására, ahol a tankötelesek 
száma meghaladja a harmincat. A tanügyi bizottság szomorú szívvel 
értesült ez intézkedésről, mert az iskoláknak beszüntetése, vagy közsé-
givé átalakítása által evangelikus egyházunknak egy-egy erős bástyája 
szűnik meg. És nem tudhat juk, hogy a miniszter e törekvésének nem 
hódolnak-e be többen egyházközségeink közül, miután az iskolák higiéniája 

4* 

54—57. 
Kerületi névtár. 

Püspöki egyház-
látogatáskor a 
kísérőket megillető 
tiszteletdíj 
megállapítása. 

Az egyházkerületi 
számvevőszék 
jelentése. 

A tanügyi bizottság 
jelentése. 
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szempontjából a Komárom és Esztergom e. e. vármegyék közigazgatási 
bizottsága nagy terheket jelentő olyan kívánalmakkal lépett fel az isko-
lákkal szemben, hogy nagy latifundiumos hívekkel nem dicsekedhető egy-
házunk azokat fedezni nem képes és maguk a hívek kívánják majd isko-
láiknak államosítását, illetve községivé tételét, Amíg tehát iskoláink a 
mieink, örüljünk nekik, támogassuk egyházunk javára irányuló áldásos 
munkájukban és nyilvánítsuk elismerésünket és hálás köszönetünket a taní-
tóknak az elmúlt tanévben felmutatott szép eredményű munkájukért. 

A statisztikai adatok a következő képet tár ják elénk: Az evangelikus 
liivek lélekszáma 28.327. Rendszeresített tanítói állás 59, betöltve 58 ren-
des, egy helyettes tanítóval. Üresedésben van egy. Tantermek száma 57, 
tanítólakás 53. Újonnan épült tantermek száma 2. Újonnan épült tanító-
lakás 2. Nagyobb mértékben javított tanterem 2, bútorzattal felszerelt tan-
termek száma 47, hiányosan felszerelve 6. Tanszerkészletüket gyarapító 
iskolák száma 2. Bútorzatukat gyarapítóké 3. If júsági könyvtárban van 
4322 könyv, a tanítói könyvtárban 778, iskolai könyvtár összesen 5100. 
If júsági könyvtár gyarapodott 96 könyvvel, tanítóké kettővel. A tanév 
kezdetének ideje szeptember 1-je, vége június 20-a után. 

Az egyházkerület területén összeírt 6—12 éves tankötelesek száma 
2216, 13—15 éves tanköteles 961, mindennapi tanköteles fiú 1153, leány 
1063, továbbképző iskolában fiú 492, leány 469. A mindennapi tankötele-
sek közül fiú evangélikus vallású 953, más vallású 170, leány evangelikus 
vallású 928, más vallású 165; továbbképző iskolában fiú evangelikus 416, 
leány 372, más vallású 83. A mindennapi iskolákban fiú magyar 648, 
német 296, tót 223; leány magyar 604, német 251, tót 194, a továbbkép-
zősöknél fiú magyar 289, leány 271, másnyelvű 141. A mindennapiak 
mulasztott félnapja közül igazolt 11.514, igazolatlan 556, a továbbképző-
söknél igazolt 789, igazolatlan 49. 

Iskolák számadása. Bevételek: Ingatlanok jövedelme 4877.— P, ren-
des fizetés 52.701.— P, tandíjpótló államsegély 101.353.— P, községi 
segély tandíjpótlás 10.660.— P, egyébre 976.— P. Más rendes jövedelem 
888.— P, rendkívüli jövedelem 1010.— P. Összesen 172.459.— P. 

Kiadások: Tanítók fizetése lakbérrel államsegély nélkül 146.228.— P, 
épületek fenntartására, biztosításra, tatarozásra 7406.— P, adók 3217.— 
P, tanítói nyugdíjra 7018.— P, felszerelésekre 982.— P, iskolai könyv-
tárra 555.— P, egyéb rendes kiadás 6714.— P, rendkívüli kiadás 359.— P. 
Összes kiadás 172.459.— P. 

A közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul, a taní-
tóknak odaadó, lelkiismeretes, kiváló eredményű munkájáért, 
különösen a vallásoktatásra fordított több időért, kiváló gondért 
hálás köszönetet szavaz, egyúttal melegen kéri a tanítókat, hogy 
az állami tantervben az osztott iskolák I—III . és IV—VI. osz-
tályaiban a vallásoktatásra engedélyezett 2—2 vallástani órát 
igyekezzenek pótolni a vallásosságnak és az evangelikus ön-



53 

tudatnak ápolása céljából az egyetemes egyház által kiadott 57. 
Útmutatás szem előtt tartásával. 

II. Nem evangelikus iskolákban járt a múlt tanévben 1589 növendék. 
És pedig középiskolákban 176, polgári fiú- és leányiskolákban 115, tanító-
nőképző-intézetben • 2, iparostanonciskolában 180, elemi iskolákban 110. 
A fenti létszámból járt olyan iskolákban, ahol növendékek nagyobb cso-
portokban vannak 1073, szórványokban 516. A nem evangelikus tan-
intézetekben járó evangelikus növendékeket 148 csoportban 108 iskolában 
151 heti órában, 23 lelkész, 2 hitoktató, 4 állami tanító, 4 társulati tanító, 
8 evangelikus tanító és egy egyházközségi felügyelő részesítette oktatás-
ban. A nógrádi jelentés szerint egy gyermek járt róm. kath. iskolában róm. 
katholikus hittant tanulva. A fejérkomáromi egyházmegyében 171 nem 
részesült evangelikus hitoktatásban, magán Tatabányán 160, a többiek 
messze eső szórványhelyeken. 

A szórványban élő hívek lelki gondozására, illetőleg az ottlevő növen-
dékek hitoktatására az egyházkerületi közgyűlés 3990 pengőt áldozott. 
Ennek a hitoktatók között való szétosztása a püspöki jelentés 20. oldalán 
van kitüntetve. 

A kerületi tanügyi bizottság hálás köszönetét nyilvánítja a kerületi 
közgyűlésnek a missziói alap megteremtéséért és azért, hogy a szórványok-
ban való terhes és fáradságos vallásoktatás költségeinek némi fedezésére 
3990 pengőt juttatott. 

Esztergomban a hitoktatást Hütt l Ármin budai vallástanár végezte 
heti 2 órában. Dr. Kovács Sándor vizsgabiztos szerint az előzményekhez 
viszonyítva nagy anyagot ölelt fel, de jó sikerrel elvégezte. Különösen 
kiemeli, hogy 27 evangelikus éneket tanultatott be velük, ami nagy munka, 
mert azelőtt csak református énekeket tanultak. 

Bicskén és Csabáin Fadgyas Aladár komáromi lelkész teljesítette a 
vizsgabiztosi tisztet. Szerinte Horváth Sándor az anyagot bőségesen elvé-

w 
gezte. Az elért eredmény az igazi lelkiismeretes munkát dicséri. 

Komáromban és Tatán a vallásvizsgákon Balogh István esperes elnö-
költ s megjelent az elemi iskolások vizsgáján is. A növendékek mindkét 
helyen bátor, határozott, szabatos feleleteket adtak. Különösen a közép-
iskolások feleletein látszott meg, hogy a lelkésznek e téren szép gyakor-
lata van. Sok éneket tanultak, nagy kár, hogy nem chorál szerint. Vizsga-
biztos fel is kérte a hitoktató lelkészt, hogy jövőre chorál szerint tanítson. 

Székesfehérváron is Balogh István esperes teljesítette a vizsgabiztosi 
tisztet a szülőknek s érdeklődőknek nagy száma mellett. Irányi Kamill lel-
kész egész lelkét adja a tanításba. A növendékek feleleteiből az evangelikus 
öntudat sugárzik ki. It t is sok éneket tanultak. 

Vallásvizsgát tett egy nem sokkal előbb hozzánk áttért magántisztvi-
selőnő, aki főleg Lutherről s az evangelikus egyházunk történetéből való 
lelkesült előadásával mindenkit elragadott. A szülők alig győzték meg-
köszönni Irányi lelkésznek fáradozását. 
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57—58 

Lux Gy.ésLáglerS.: 
„Deutsche Fibel 
und Lesebuch für 
die I—II. Klasse" 
c. tankönyve. 

Hegyeshalom. Manninger Sándor gondnoksági elnök, vizsgabiztos 
Wenk Károly esperes hitoktatói munkájáról elismeréssel nyilatkozik. Nagy 
súlyt helyezett az énekek betanítására. Egyben jelenti, hogy a mult évben 
is jelen volt a vizsgán s azt is szépsikerünek mondja, de amelyről a bete-
ges, később meg is halt Steuer Lajos vizsgabiztos nem tett jelentést, azért 
nem történt róla a mult évi jegyzőkönyvben említés. 

Mosonmagyaróváron Schrődl Mátyás levéli lelkész volt a vizsgabiztos, 
aki Szűcs Sándor vallástanítási eredményét igen jónak találta mind a 
reálgimnáziumban, mind a polgári iskolákban. 

Balassagyarmaton Kardos Ctyula alesperes elnökölt, aki Szilárd Gyula 
hitoktató munkáját szép eredményűnek mondja, bár a felemelt tornaórák-
nak délelőtti időre helyezése s a hittanóráknak emi tt délutánra át tévé se 
nagyon megnehezítette a tanítást. 

Szécsényben is Kardos Gyula alesperes volt az elnök. Huszágh Gyula 
lelkész a tananyagot teljesen elvégezte kiváló eredménnyel. Az éneket 
Kaszner Olga polgári iskolai tanárnő nagy buzgalommal tanította, 

Salgótarjánban Sztolár Miklós elnökölt. Igen elismerőleg nyilatkozik 
Dr. Csengődy Lajos és Sztrokay Dániel hitoktatói munkájáról. A növen-
dékek alapos ismeretükről és protestáns hitbuzgóságukról tettek bizony-
ságot. 

Pásztón Dr. Csengődy Lajos teljesítette a vizsgabiztosi tisztet. Szerinte 
Limbacher Zoltán kiváló eredményű munkát végzett, növendékeiben meg-
erősödött a protestáns öntudat. 

Vámosmikolán Péter Henrik nagybörzsönyi lelkész volt a hitoktató, 
A vallásvizsgán Dr. Lehotzky Károly egyházközségi felügyelő elnökölt, aki 
a hitoktatás eredményét igen jónak találta. 

A tanügyi bizottság elismerést és köszönetet szavaz az összes hitok-
tatóknak buzgósággal teljesített munkájukért s indítványozza, hogy ennek 
a kerületi közgyűlés is adjon kifejezést jegyzőkönyvében. 

A közgyűlés a tanügyi bizottság indítványát magáévá 
téve, elismerését és köszönetét nyilvánítja a hitoktatóknak 
buzgó, fáradságos, hitvédő munkájukért s hogy munkájuk 
még átfogóbb legyen, kéri a lelkészeket, hogy minden utat-
módot használjanak fel annak kiderítésére, hogy hol, mennyien 
vannak egyes szórványaikban a más jellegű iskolákba járó tan-
kötelesek. S arra is kéri a lelkészeket s a hitoktatással meg-
bízott tanerőket, hogy Istentől nyert legjobb tudásukkal és val-
lásos buzgóságukkal igyekezzenek hitmentő munkájukat minél 
intenzívebbé tenni. Az esperesek pedig arra vonatkozó jelen-
téseiket a szükségletek kimutatásával f. évi okt. 31-ig terjesz-
szék be a püspöki hivatalhoz. 

58. (B) A mult évi egyetemes közgyűlés 85. pont jában hozott hatá-
rozatában felhatalmazta az egyetemes felügyelőt, hogy a Sopronban 
megjelent Graf—Neubauer-f éle németnyelvű olvasókönyveket alapos 
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revideálás és rövidítések után adassa ki a kisebbségi német iskolák ré-
szére, ha a kerületekben levő német gyülekezetek fedezik a kiadási költ-
ségeket. Időközben a vallás- és közoktatásügyi miniszter kiadta Lux 

Ö f 
Gyula és Lágler Sándor által szerkesztett „Deutsehe Fibel und Lesebuch 
fü r die I—IL Klasse" című tankönyvet és felülbírálásra elküldte Dr. 
Mágócsy-Dietz Sándor egyetemes tanügyi bizottsági elnöknek, aki a 
könyvet evangélikus német iskoláinkban is használhatónak vélte, csak 
annyit kíván, hogy e mellé adassék ki egy evangélikus vallásos tar ta lmú 
rész is. A miniszter ennek kiadását is megigérte, ha a költségekre talál 
fedezetet. Az egyetemes felügyelő felkérte a püspököket, hogy arra az 
esetre, ha a miniszter nem adatná ki az igért vallásos tar ta lmú részt, 
nem válnék-e tanácsosnak azt az egyetemes közgyűlés jóváhagyása 
reményében az egyházegyetem által kiadatni? Kiss István püspök a 
vallásos tartalmú résznek ilymódon való kiadásához hozzájárult. 

Tudomásul szolgál. 

59. (B) A Franklin-Társulat kéri az egyházkerületet az általa ki-
adott evangélikus szellemű tankönyveknek iskoláinkban fokozottabb 
mértékben való bevezetésére. Különösen a jánl ja Tóth Mihály Búza-
kalász című tankönyvének a továbbképző gazdasági iskolákban hasz-
nálatba vételét. 

A közgyűlés tekintettel arra, hogy az egyetemes közgyűlés 
a tankönyveknek a Luther-Társaság könyvkereskedése ú t ján 
való beszerzését rendeli el, a Franklin-Társulat kérésének ele-
get nem tehet s a Búzakalász című könyvnek bevezetését sem 
rendelheti el annak magas ára miatt. Ehelyett inkább ajánl ja 
a továbbképző iskoláknak a Kalász rt. kiadásában megjelent 
tankönyveket, melyek évfolyamonkint 2—2 pengőbe kerülnek. 

60. (B) A magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetsége 
memorandummal fordul a vallás és közoktatásügyi miniszterhez, amely-
ben kéri a kántori s tanítói díjlevél kettéválasztását olyformán, hogy 1. 
a kántori fizetés a helyi javadalom 50%-nál kevesebb ne legyen s a 
kántori fizetésből semmise számíttassák be a tanítói fizetésbe. 2. A 
kántori s tanítói földek, terményjárandóságok felértékelésé ugyanazon 
alapon történjék, mint a községi jegyzőké. 3. A kántortanítók általában 
tanítók föld- és termény járandósága ne 27.84 pengő árban, hanem ennél 
jóval alacsonyabb búzaár alapon számítassék fel s a magas ár miatt 
a már eddig szenvedett károsodásért kárpótoltassanak a föld- és ter-
ményjáradékok 30%-át kitevő drágasági segéllyel. 

A közgyűlés a memorandum pártoló felterjesztését el-
rendeli s felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, 
hogy az első pontban kifejezett kérelmet az elnöki értekezlet 
tegye tanácskozás tárgyává s az egyetemes felügyelő úr a 
püspöki karral együtt interveniáljon a miniszter úrnál az 

59—60. 

A „Franklin Társu-
lat" s a „Kalász Rt." 
tankönyveinek 
használatba vétele. 

A tanítói és a 
kántori javadalom 
szétválasztása. 
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60—64. egyház érdekében annyira fontos e kérdésnek kedvező elin-
tézése céljából. 

A meg nem keresz 
telt tankötelesek 
hitoktatása. 

61. (B) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 865—11/36—1929. 
VIII. d) leiratában felkérte a püspököt, hogy adjon véleményt, minő 
feltételek mellett lehetne a felekezetnélküli szülők meg nem keresztelt 
gyermekeinek az alsóbb osztályból felsőbb osztályba lépését lehetőyé 
tenni a vallás tananyagának sikeres elvégzése feltételével. A kérdéssel 
mind a három egyházmegye foglalkozott s egyértelműleg odanyilatkoz-
tak, hogy a hittan anyagának sikeres elvégzése esetén a hittanból a gyer-
mekek osztályozást nyerhessenek s így a felsőbb osztályba felléphes-
senek. 

A közgyűlés a felekezetnélküli szülök meg nem keresz 
telt gyermekeinek hitoktatását és megfelelő eredmény esetén 
ebből osztályozását elrendeli s ezzel a gyermekeknek az osz 
tályokban előrehaladását lehetővé teszi. Ezt megköveteli 
nemcsak az állami érdek, hanem egyházunk szelleme és fun-
damentuma a krisztusi evangéliom is, amely szeretetet, meg-
értést s megbocsátást hirdet s a rossznak jóval való viszon-
zására tanít . 

Az u. n. törpe 
iskolák ügye. 

Az útiköltségekről 
ésnapidíjakrólszóló 
szabályrendelet. 

Lelkészválasitási 
szabályrendelet. 

62. (K) Olvastatott és tárgyal tatot t a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek f. évi március hó 16-án kelt 800/50—1929. sz. rendelete 
az ipolyvecei, a csesztvei, a mohorai, a terényi, a felsőpetényi, a legendi 
és vérteskethelyi evang. iskoláknak a helyi róm. kath. iskolákkal való 
együttműködés s illetve ezen iskoláknak községivé tétele, továbbá a 
herédi és kisbágyoni ev. iskoláknak a csekély tanulói létszám miatt való 
megszüntetése tárgyában. 

A kerületi közgyűlés a vall. és közoktatásügyi miniszter-
nek az ú. n. törpeiskolák megszüntetésére, illetve összevoná-
sára vonatkozó rendeletét evang. iskoláinkra nézve veszé-
lyesnek és az 1907. évi XXVII. t.-c. szempontjából sérelmes-
nek ta r t j a , miért is a fenyegető veszélyre felhívja az egyet. 

- egyház figyelmét azon kérelemmel, hogy a rendelet vissza-
vonása tárgyában minden lehető lépést — egyházunk érde-
keinek védelmében — megtenni szíveskedjék. 

63. (Dr. L. K. B.) Tárgyaltatott az útiköltségek és napidíjakról szóló 
szabályrendelettervezet, 

A kerületi közgyűlés a szabályrendelettervezetet egy-
hangúlag elfogadta, 

64. (Dr. L. K. B.) Olvastatott a lelkészek alkalmazásáról szóló egye-
temes szabályrendelet tervezete, amelyet az 1928. évi egyetemes köz-
gyűlés megbízásából Stráner Vilmos egyetemi tanár készített. 
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A közgyűlés az egyetemes szabályrendeletet az egyház-
kerületekben kifejlődött gyakorlatnak és az egyházkerületi 
szabályrendeleteknek figyelembevételével t a r t j a megalko-
tandónak. Szükségesnek véli tehát, hogy a részletes tárgya-
lás alapjául szolgálható tervezetet egy kerületközi bizottság 
készítse el. A különböző szabályrendeletek összeegyeztetésé-
nek, a szükséges módosításoknak és kiegészítéseknek munká-
jában a Stráner Vilmos által elkészített tervezetet a tárgya-
lás alapjául elfogadja. 

65. (Dr. L. K. B.) Tárgyaltatott a javadalmas egyházi tisztviselők és 
alkalmazottak házasságkötésére vonatkozólag az egyetemes egyház ré-
széről alkotott szabályrendelettervezet, melynek során a jogügyi bizott-
ság azon javaslatával szemben, hogy 

a szabályrendelettervezet egész terjedelmében és lényegében 
helyeslendő, mégis részleteiben azon módosítással fogadandó 
el, hogy a tervezet 14. pontjában azon rendelkezés, mely szerint 
egyházi javadalmas tisztviselő és alkalmazott, aki házasságát 
meg nem áldatta, állásáról lemondottnak tekintendő, oda mó-
dosítandó, hogy a kérdéses tisztviselő és alkalmazott állásától 
fegyelmileg elmozdítandó; — a javaslat 16. pontjának 3. be-
kezdésében pedig ezen szavak: avagy mint ilyen vegyes háza-
sok a szabályrendelet életbe lépte után nyertek egyházi java-
dalmas állást — mint feleslegesek kilmgyandók; 

Irányi Kamill a következő ellenjavaslatot terjeszti elő: 
A kerületi közgyűlés, — fenntartva két évvel ezelőtt ho-

zott határozatát — a szabályrendelettervezetet elveti és mind-
össze azt kívánja, hogy evangélikus javadalmas tisztviselő 
élettársa csak protestáns, gyermeke pedig csak evangélikus 
lehet. 

A hosszú és heves vita után világi elnök a javaslatok feletti döntés 
tekintetében névszerinti szavazást rendelt el, melynek során a jogügyi 
bizottság javaslata mellett szavaztak: 

Meskó Károly, Ottmár Béla, Okolicsányi Gyula, Mihalovics 
Samu, Kirchner Rezső és Dr. Csengődy Lajos. 

A jogügyi bizottság javaslata ellen, illetve Irányi Kamill javaslata 
mellett szavaztak: 

Švehla Elemér, Csővári Dezső, Horváth Sándor, Böngérfi 
Géza, Draskóczv Lajos, Schütz Nándor, Stelczer Mátyás, Wenk 
Károly, Dr. Händel Béla, Balogh István, Bérezés Lajos, Hu-
szágh Gyula, Szekej András, Irányi Kamill, Csatáry Elek, 

64—65. 

Egyházvédelmi 
szabályzat. 
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65—69. Kardos Gyula, Kirchner Gyula, Dr. Kéler Bertalan, Dr. Z -
lenka Frigyes, Krayzell Miklós és Kaján József. 

Az elnökség szavazati jogát nem gyakorolta, 
A kerületi közgyűlés 21 szavazattal 6 ellenében Irányi 

Kamill javaslatát fogadta el. 

Egyházi tisztségek 
címének adományo-
zása. 

Egyházmegyei 
iskolalátogató 
tanítók szabályzata-

Szórványhelyek 
csatlakozása 
magyaróvárhoz. 
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Az evang. sajtó 
szabadságát korlá-. 
tozó intézkedések 1 
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66. (Dr. L. K. B.) Tárgyaltatot t Duszik Lajos miskolci lelkésznek az 
egyetemes közgyűléshez beterjesztett és az általa véleményezés céljából 
kiadott, az egyházi címadományozásra vonatkozó javaslata. 

A kerületi közgyűlés a javaslat felett napirendre tér és 
csak azt ta r t ja szükségesnek, hogy a címadományozás módja 
és alkalma szabályrendeletben állapíttassák meg. 

67. (Dr. L. K. B.) Tárgyaltatott az egyetemes tanügyi bízott ágnak 
az egyházmegyékhez tárgyalás végett beküldött „Egyházmegyei iskola-
látogató-tanítókra vonatkozó szabályzat" tervezete. 

A kerületi közgyűlés az egyházmegyék javaslatait az egye-
temes közgyűléshez azzal terjeszti fel, hogy a javaslatokat a 
szabályrendelet végleges szövegezésénél figyelembe veendőknek 
tar t ja . 

68. Dr. L. K. B.) Tárgyaltatott a mosoni egyházmegye felterjesztése 
Mosonszentjános, Mosonszentpéter, Pusztasomorja és Mosonszolnok 
szórványhelyeknek Magyaróvárhoz, mint anyaegyházhoz való csatolása 
tárgyában. 

A kerületi közgyűlés a felsorolt szórványhelyeknek anva-
egyházhoz való csatolását az érdekeltek között létesített egyez-
ségnek, a ker. elnökségnél 1929 december 31-ig történendő 
bemutatásától függően — jóváhagyja. 

69. (Dr. L. K. B.) Dr. Lándori Kéler Bertalan egyházmegyei 11. fel-
ügyelő, a következő határozati javaslatot terjeszti elő: 

Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy az egyetemes köz-
gyűlés ú t ján felír a m. kir. kormányhoz, hogy a 4578/1920. M. E. számú 
rendelet azon intézkedését, mely még jelenleg is hatályban és alkalma-
zásban van, miszerint ú j időszaki lap indítására a miniszterelnök adhat 
mgedélyt, az evangélikus egyházi sajtótermékekre vonatkozólag szün-
tesse meg és a sajtó szabadságát biztosító háború előtti törvényes intéz-
kedéseket haladéktalanul léptesse ú j r a életbe. 

Az egyházkerületi közgyűlés a m. kir. kormánynak a fenti intézke-
lések megtételére való felhívását annál is inkább indokoltnak ta r t j a , 
nert a magyar kormány a szabadságjogok gyakorlásának biztosításá-
*ól 1919. december 4-én kiadott 6335/1919. M. E. számú rendeletében 
kijelentette, hogy „a magyar kormánynak komoly törekvése, hogy a 
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szabadságjogoknak a törvényes kereteken belül való gyakorlását min- 6 0 — 7 1 . 
denki részére biztosítsa", — ennek ellenére a sajtó szabadságát korlá-
tozó és a kivételes hatalom alapján kiadott rendeleteket a háború befe-
jezése után a mai napig, több mint 10 év elteltével sem helyezte hatá-
lyon kívül, noha azoknak a jelenlegi viszonyok között a jogrend, 
konszolidáció és kultúrfölény korszakában való fenntartását semmi sem 
indokolja. 

A közgyűlés a határozati javaslatot egyhangúlag elfo-
gadta. 

70. (Dr. L. K. B.) Tárgyaltatott Švehla Elemér indítványa a liaza-
fiatlan irányú tót vallásos iratok beözönlésének meggátlása tárgyában. 

Az egyházkerületi közgyűlés az indítványt elutasítja s an-
nak az egyetemes közgyűléshez való felterjesztését mellőzi, egy-
ben értesíti indítványozót, hogyha oly nyomtatvány kerül bir-
tokába. mely büntetendő tényállást tartalmaz, ennek elkobzása 
iránt a Btk. 62. §-a értelmében a Bp. 477. §-ban szabályozott 
elkobzási eljárás megindítását az illetékes kir. ügyészségnél 
joga. van szorgalmazni. 

Hazaíiatlan irányú 
tót vallásos iratok 
beözönlésének 
megakadályozása. 

71. (Dr. L. K. B.) Tárgyaltatot t a nógrádi egyházmegye alábbi fel-
terjesztése a protestáns egyházak szorosabb együttműködése tá rgyában: 

A balassagyarmati ref. és ev. egyházközség a két egyház között 
fennálló testvéri viszony dokumentálására közös protestáns presbyte-
riumot választott, ez pedig f. évi április hó 17-én tar tot t ülésében kimon-
dotta, hogy a két egyház házasságkötések alkalmával egymástól rever-
zálist nem vesz, legfeljebb azokban a kivételes esetekben, amikor azt az 
egyházi törvények és szabályok megkövetelik. -— Kimondotta továbbá, 
hogy a két egyház egyikéből a másikba való áttérésnek szintén csak a 
legkivételesebb esetekben lehet helye. Ezeket a határozatokat a presby-
térium megerősítés végett a két egyházközségnek külön-külön közgyű-
lése elé terjesztette s elhatározta, hogy a kérdésnek országos rendezése 
céljából a felettes egyházi hatóságokhoz is felterjeszti. 

A nógrádi egyházmegye közgyűlése a két testvéregyháznak ezt a 
kézfogását örömmel üdvözölte, a beterjesztett határozatot a ref. testvér-
egyházzal az egyházmegye területén való együttműködés alapjául elfo-
gadta s elhatározta, hogy ezen kérdésnek országos vonatkozásban való 
rendezése céljából a kerületi közgyűlés elé terjeszti. 

A közgyűlés a két testvéregyházban, a reverzálisok és az 
áttérések ügyének a felterjesztett határozat értelmében való 
országos rendezését kívánatosnak t a r t j a s e célból a balassa-
gyarmati közös protestáns presbyteriumnak vonatkozó határo-
zatát az egyetemes közgyűléshez terjeszti fel. 

á prot. egyházak 
szorosabb együtt-
működése. 

• 

i 
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7 2 — 7 5 . 
Missziói jelentés 
Oroszvárról. 

Missziói jelentés 
Érdről. 

Missziói jelentés 
Esztergomról. 

Missziói jelentés 
Dorogról. 

72. (B) Oroszvár. A mosoni egyházmegye jelenti, hogy Oroszvár 
anyásítási kérdését napirenden t a r t j a s mindent megtesz, hogy az meg-
valósuláshoz jusson. 

Tudomásul Szolgál. 

73. (B) Érd—Ercsi. Megkezdődött Érden az istentiszteletek rend-
szeres tartása, minden hónapban két istentisztelettel. A közös istentisz-
teletet egyszer a református és egyszer az evangélikus lelkész t a r t j a már 
előre megállapított sorrendben. Ezen közös istentiszteletek tar tásának 
eredménye lett, hogy felébredt a hívekben a közös imaház építésének 
a gondolata. Ennek azonban olyan akadályai merültek fel, amelyeket 
eddig nem lehetett eltávolítani. A reformátusok az 1865. évben meg-
kötött egyezséget akarnák fenntartani, amely az evangélikusoknak 
kevés jogot adott, de annál több kötelességet rótt rá juk . Podhradszkv 
János alesperes az egyenlő jog, egyenlő kötelesség alapján hajlandó 
egyesülni, amit a református lelkész nem fogad el. Egyelőre az eddigi 
gyakorlatot folytat ják, havonkint felváltva tar tanak istentiszteletet. A 
tankötelesek hitoktatását a református gyermekek hitoktatásával együtt 
a református tanító végzi, de az alesperes minden kiszállása alkalmával 
tanítását ellenőrzi. Ercsiben is felkeresi a lelkész a híveket, hogy ben-
nük az evangélikus egyházhoz való ragaszkodás érzetét fenntartsa. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s egyházunk érde-
keit szemelőtt tartó Podhradszky János alesperesnek evangéli-
kus érdekeink további védelmét lelkére köti. 

74. (B) Esztergom. E missziói egyház a fejlődés jeleire mutathat . 
Különösen a nőegylet fe j t ki dicséretre méltó buzgóságot. A vallásta-
nítás költségeinek fedezésére 450 pengő jött össze, amelyhez csak a leg-
szegényebb családok nem járul tak. A nőegylet szeretetvendégséggel 
egybekötött egyházi hangversenyt rendezett a vármegyeház nagytermé-
ben. — Mezey József s az újpesti konfirmáltak egyesülete 20 példány 
énekeskönyvet ajándékoztak a gyülekezetnek. Esztergom méltó a fel-
sőbb hatóságok figyelmére s erre rá is szorul, miután ezévben a gyüle-
kezet életére káros, bántó intézkedések történtek. Ugyanis megkezdő-
dött az evangélikus vallású tisztviselők áthelyezése, ami nemcsak a lét-
szám csökkenését jelenti, hanem a gyülekezet buzgó, tevékeny, áldozat-
kész tagjaiban is veszteséget szenved. 

A közgyűlés az esztergomi nőegylet buzgó, áldozatkész 
munkásságáért elismerését nyilvánítja s kéri, hogy egyhá-
zunkért való áldozatkészségében soha meg ne restüljön. 

75. (B) Dorog. Egyházi téren alig ismert név. Az egyetemes név-
tárban lehetett olvasni. Ott húzódott meg szerényen Csabdi szórvány-
helyeinek névsorában. Most egyszerre elibénk áll nem büszkélkedve, de 
alázatosan és szelíden, kérve a kerületi közgyűlést, s ennek ú t ján az 
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egyetemes egyházat, hogy fordul janak szeretettel az ott élő evangéliku-
sok felé és kezdjék meg a lélekmentés égetően szükséges munkáját . 
A mult évi kerületi közgyűlés a szórványhelyeken nem evangélikus tan-
intézetekbe járó evangélikus tankötelesek vallásoktatása s a hívek lelki-
gondozása céljaira nagyobb összeget hasított ki s Horváth Sándor 
csabdi-i lelkész az ebből nyert segélyt felhasználva, meglátogatta a do-
rogi híveket s talált ott egy kis evangélikus sereget, száznál több evan-
gélikust, akiknek nagy volt az örömük, hogy végre evangélikus lelkészt 
láthatnak s annak igehirdetését hallhatják. Ki is fejezték szívüknek azt 
a hő kívánságát, vajha többször is elmenne hozzájuk istentiszteletet 
tartani. Ok nem ti tkolják evangélikus voltukat, sőt örülnének, ha kike-
rülhetnének a református befolyás alól. Horváth Sándor illetékes lelké-
szük tehát segélyt, anyagi és erkölcsi támogatást kér, hogy havonkint 
legalább egyszer megjelenhessen Dorogon vallásoktatást végezni és 
istentiszteletet tartani. Előttünk Tatabánya elszomorító példája. Hogy 
itt is ilyen helyzet be ne álljon, kezdjük meg a gyülekezetté tömörítés 
munkájá t s ha a gyülekezeti élet megkezdődik, ennek fenntartásához 
kérhet jük utóbb a bányatársulat hozzájárulását, esetleg teljesen a 
bányatársulat költségén való fenntartását . Adja a kegyelmes Isten, 
hogy vágyunk, számításunk, reményünk megvalósulhasson! 

A közgyűlés a jelentést s Horváth Sándornak Dorogon 
megkezdett lelki gondozási munkáját örvendetesen veszi tudo-
másul s javasolja, hogy Horváth Sándornak a Dorogon élő 
hívek gondozására és a tankötelesek hitoktatásának teljesíté-
sére nagyobb összeg adassék az e munkák jutalmazására ren-
delkezésre álló összegből. 

76. (B) Tatabánya. Amit 10 év óta szorgalmazunk, halad a megvaló-
sulás felé. A vallás- és közoktatásügyi miniszter folyó évi aug. 1-én kelt 
210—11/620/1929. számú rendeletével kilátásba helyezte Tatabánya 
részére a szükséges kongruát. 

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter fenti számú rendeletét, 
amelyben Tatabányának a törvényes kongruát kilátásba he-
lyezi. A közgyűlés felkéri az egyházkerületi elnökséget, hogy 
az egyetemes felügyelő úrral s kerületünk súllyal és tekintély-
lyel bíró férfiaival együtt jár janak közben a bányatársulat 
igazgatóságánál, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
által Tatabányán szükségesnek elismert ev. lelkészi állás meg-
szervezéséhez nyújtson segédkezet azzal, hogy a lelkészfizetést 
és egyéb járulékokat az evangélikus lelkész számára is adja 
meg. 

77. (B) Kisterenye. Kisterenyén a lelkész szép belmissziói munkát 
végezett. Október hónapban és böjtben — hétfő kivételével — minden 

7 5 — 7 7 . 

Missziói jelentés 
Tatabányáról. 

Missziói jelentés 
Risterenyéről. 
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7 7 — 8 1 . 

Missziói jelentés 
Lapujtőröl. 

A ker.-i gyámintézt 
közgyűlésének 
jegyzőkönyve. 

A levéltáros 
jelentése. 

A ker.-i lelkészi 
értekezlet 
jegyzőkönyve. 

íj. 

este istentiszteletet tartot t , szombat esténkint írásmagyarázattal. Ren-
dezett vallásos estéket Fényi (téza egy házfelügyelő és Dubraviczky 
Erzsébet polgári iskolai tanárnő segítségével. A hívek hazafias érzésé-
nek ápolására hazafias ünnepeket tartot t . Istentiszteleteket tar tot t 
Pásztón, Selypen, Mizserfán, Jánosaknán, Mátraszelén. Adakoztak nyo-
morék gyermekek otthonára 8 P-t, külmisszióira 2.80 P-t, gyámintézet-
nek 19.56 P-t, bibliaterjesztésre 6 P-t, szegények számára 30 P-t. 
Segélyt kaptak Baldácsyánumból 450 P-t, a Gusztáv Adolf egylettől 
100 P-t, Kisterenye községtől 200 P-t, Hangyától 17.41 P-t, templom-
fűtésre a salgótarjáni kőszénbányától 70 q. Fényi Géza egyházközségi 
felügyelőtől 50 q szenet. 

A közgyűlés elismerést szavaz Limbacher Zoltán lelkész-
nek, aki az elmúlt közigazgatási évben is dicséretet érdemlő 
munkásságot fejtett ki s vallásos esték rendezésével, vallásos 
tárgyú felolvasások, hazafias ünnepek tartásával igyekezett hí-
veit szorosabban fűzni az egyházhoz. 

78. (B) Lapujtő. Az elmúlt esztendőben a megszokott keretekben 
haladt az egyházi élet a lapujtői leányegyházban s a hozzátartozó szór-
ványban. A vasárnapi istentiszteleteket Huber Antal levita tanító vé-
gezte, valamint a hitoktatást és a konfirmációi előkészítést is. A tanító 
neje az asszonyok s leányok számára bibliai órákat tartot t . A lelkész 
Salgótarjánból négyízben szállt ki Lapujtő re. Az egyház anyagi ügyei-
nek rendezésében kevés az előrehaladás. Az anyásítás kérdése sem 
haladt előbbre. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul \eszi s Huber Antal-
nak és nejének a hitélet elmélyítésére irányuló munkájáért kö-
szönetet, elismerést szavaz. 

it 79. (Cs) A kerületi gyámintézet elnöke beterjeszti a gyámintézet 
1929 szept. 18-án megtartott közgyűlésének jegyzőkönyvét, amelyet 

a közgyűlés tudomásul vesz és annak a közgyűlési jegyzőkönyv-
ben való kinyomatását elrendeli. 

80. (Cs) Kardos Gyula levéltáros jelenti, hogy a levéltár anyaga 
a szokásos iratokkal való ezévi gyarapodása mellett immár a Laszkáry-
Lándori Kéler és az Első Magyar Bizt. Társ. alapítványainak alapító-
levelét is őrzi. 

Tudomásul szolgál. 

81. (Cs) Beterjesztetik a kerületi lelkészértekezlet szept. 18-án tar 
tott ülésének jegyzőkönyve. 

, A közgyűlés tudomásul veszi a jelentést, az értekezlet 
jegyzőkönyvét a jegyzőkönyv mellékleteként kinyomatja. 
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82. (Cs.) Bérces Lajos a kerületi tanítóegyesület elnöke bemutatja 
a tanítóegyesület szept. 18-án tartot t ülése jegyzőkönyvét, melynek 
kapcsán előterjeszti a tanítóegyesület azon határozati javaslatát, mely 
szerint a kerületi közgyűlés keresse meg az egyetemes közgyűlést, 
hogy az osztatlan iskolák óratervét állapítsa meg és azok vallástanítási 
anyagát a megváltozott óraszámhoz viszonyítva csökkentse. 

A közgyűlés a tanítóegyesület jegyzőkönyvét tudomásul 
veszi és a beterjesztett határozati javaslatot elfogadva, azt az 
egyetemes közgyűlés elé terjeszteni rendeli. 

83. (Cs) Kardos Gyula jelenti, hogy az egyházkerület területén 
levő fogházakban és kórházakban a lelkipásztori munka a szokásos ke-
retekben rendesen folyt az elmúlt évben is. 

Tudomásul szolgál. 

84. (Cs) Tárgyaltatott a nógrádi egyházmegye felterjesztése, mely-
ben indítványozza, hogy a belmissziói munka rendszeresítése és eredmé-
nyesebbé tétele céljából egyházkerületünk fogadja el kalauzul a dunán-
túli belmissziói munkaprogramot és tegye azt az egész egyházkerület 
részére kötelezővé. 

Tekintettel a belmissziói munka rendszeres gyakorlásának 
fontosságára, a kerületi gyűlés magáévá teszi ezt az indítványt 
és elrendeli, hogy a dunántúli munkaprogram bevezettessék. 
Az egyházkerület lelkészi értekezleteinek figyelmébe ajánl ja 
azon kérdés tanulmányozását és mérlegelését, hogy a már eddig 
megjelent több belmissziói füzet anyagából a Dunáninneni ke-
rület viszonyaihoz mérten — mit tart sürgősen megvalósítan-
dónak. Egyben a jövő évi közgyűlésig elvárja az espereseknek 
az ügyre vonatkozó jelentését. 

85. (Cs) Olvastatott a nógrádi egyházmegye felterjesztése népies 
naptár szerkesztése és kiadása, valamint a szektákkal szemben való 
eredményes védekezés céljaira propaganda iratok és füzetek terjesztése 
ügyében. Mindkettőre égető szükség van, mert ölbetett kézzel nem néz-
hetjük tovább a szekták hódító munkáját . A mult évi egyet, gyűlés ez-
irányú lépése — sajnos — eredménytelen maradt. 

A közgyűlés méltányolva az indítvány fontos és sürgős 
jellegét, azzal terjeszti fel az egyet, közgyűlés elé, hogy keres-
sen módot ennek a kérdésnek sikeres megoldására. 

86. (Cs) A mosoni egyházmegye azon indítványát, hogy énekes-
könyveink bővíttessenek ki olyan énekekkel, melyek hazánk mai hely-
zetét is figyelembe veszik, 

a közgyűlés az egyetemes közgyűlés elé terjeszteni rendeli s az 
egyetemes énekeskönyv megjelentetésével kapcsolatban figye-
lembe veendőnek ajánlja. 

; 

8 2 — 8 6 . 
Osztatlan ev. 
iskolák óratervének 
megállapítása. 

i 

Jelentés a fogházak-
ban és kórházakban 
végzett lelkipásztori 
gondozásról. 

A belmissziói 
munka rendszeresí-
tése és eredménye-
sebbé tétele. 

A szekták ellen 
való védekezés. 

Énekes könyveink 
kibővítése. 
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87. (Dr. Z.) A kerületi lelkészi értekezletnek a s órványok gondozá á-
nak fontosságáról szóló határozatával kapcsolatban — Kardos Gyula 
nógrádi alesperes indítványára 

a kerületi közgyűlés határozatilag kimondja, hogy az egy-
házkerület területén a szórvány-hitoktatás megszervezésére 
elfogadja a nógrádi esperesség két év óta fennálló gyakor-
latát. Elrendeli, hogy a lelkészek saját egyházközségük terüle-
tén levő összes nem evang. intézeteknek és szórványiskoláknak 
igazgatóitól mindjárt a tanév elején kérjék be az evang. növen-
dékek jegyzékét s erről a tanév elején tegyenek jelentést az 
alesperesnek. Az alesperes hasonlítsa össze a beérkezett ada-
tokat a kir. tanfelügyelőnek hivatalos statisztikai adataival, 
nehogy egyes helyeken figyelmen kívül maradjanak az evang. 
növendékek. A szórványokban a hitoktatás a következő elv sze-
rint történik: ahol 1—2 növendék van, a lelkész havonta egy-
szer, ahol 3—5 növendék van, havonta kétszer tar t hittanórát. 
5—10 növendék esetén hetenkint egyszer, 10—20 növendéknél 
lietenkint 2 órában. A hitoktatás mellett a lelkész azok szüleit 
is meglátogatja és velük a gyermekek részére tankönyvet, éne-
keskönyvet, bibliát vétet. Félévenkint az evang. hitoktató a. 
hittanjegyet okvetlen küldje be az illetékes igazgatónak. A 
szórványhitoktatásra külön tankönyveink nincsenek, a lehető-
ség határain belül a meglevő tankönyvek fontosabb részeit kell 
tanítani a szülőkkel karöltve. Év végén mindenütt hittanvizsga 
tartandó. A hittanjegy az illetékes iskola igazgatójának bekül-
dendő. 

Elismerés es 
köszönet 
Csővári Dezsőnek 

88. (Dr. Z.) Draskóczy Lajos, az oroszlányi egyházközség felügye-
• lője megemlékszik arról a nagyjelentőségű kultúreseményről, amelynek 

színhelye — a lefolyt közigazgatási évben — Csákvár község volt. Köz-
tudomású ugyanis az, hogy Csővári Dezső csákvári lelkész Paulinyi 
Béla és társai „Hári J á n o s " népies dalművét, Csákvár egyszerű föld-
míves fiaiból és leányaiból toborzott műkedvelőkkel el játszatta Csák-
váron, amely előadást a magyar rádió közvetítette és így az egész világ 
zeneértő népe megcsodálhatta a magyar nép Istenadta zenei és esztétikai 
fejlett müérzékét: a minden vonatkozásban sikerült, eddig Európaszerte 
egyedül álló előadásban. Az előadás hallgatóságának sorában a hely-
színen volt a m. kir. Operaháznak számos tag ja is, akik elragadtatással 
magasztalták, úgy a szereplők magas színvonalú, mindig összhangzatos 
együttesét, mint Csővári Dezsőnek az előkészítéssel, betanítással kap-
csolatosan kifej tet t , vérbeli zenei tehetséget és r i tka technikai ügyes-
séget igénylő, céltudatos, sikert biztosító, önzetlen munkájá t . Az elmon-
dottak után indítványozza, hogy: az egyházkerületi közgyűlés: Csővári 
Dezső csákvári lelkésszel szemben fejezze ki elismerését, különösen 
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azért, mert ezúttal a törekvő fiatal lelkész, gyülekezete kis körén hatá-
saiban messze túlterjedő, hazafias kul túrmunkájávai : hathatósan szol-
gálta a vallásfelekezetközi békés egyetértés erősítését is! 

A közgyűlés az indítványt elfogadja és Csővári Dezsőnek 
legteljesebb elismerését fejezi ki abban a reményben, hogy ez. 
a törekvő lelkésznek biztatásul fog szolgálni a jövőre nézve is. 

89. (Dr. Z.) A világi elnök indítványára 
a közgyűlés hálás köszönetet mond a budapesti X. kerületi 
evang. egyházi körnek azért a hittestvéri lekötelező szívesség-
ért, amellyel imaházát előttünk megnyittatni s azt áhítatunkra 
és tanácskozásainkra átengedni szíves volt. Erről az egyházi 
kör elnökségét Majba Vilmos lelkészt és Okolicsányi Gyula egy-
házfelügyelőt jegyzőkönyvi kivonattal értesíteni elrendeli. 

8 9 - 9 3 . 

t 

Köszönet a X. ker. 
• evang. egyházi 

körnek. 

90. (Dr. Z.) A világi elnök indítványára 
a közgyűlés hálásan megköszöni a Tisztviselőtelepi Kaszinó 
igazgatóságának lekötelező vendégszeretetét, amellyel a kaszinó 
helyiségeit tanácskozásaink céljára napokon át rendelkezé-
sünkre bocsájtani szíves volt. Erről a Kaszinó igazgatóságát, 
Okolicsányi Gyula tiszteletbeli elnök és Dr. Renner Róbert 
ügyvezető igazgató ú t ján jegyzőkönyvi kivonattal értesíteni 
elrendeli. 

Köszönet a 
Tisztviselötelepi 
Kaszinó igazgató-
ságának. 

91. (Dr. Z.) A világi elnök indítványára 
a közgyűlés elismerését és köszönetét nyilvánítja Podhradszky 
János alesperes, ker. gyámintézeti egyházi elnöknek, a gyám-
intézeti istentiszteleten nagy szónoki készséggel elmondott tar-
talmas egyházi beszédéért. 

92. (Dr. Z.) A világi elnök indítványára 
a közgyűlés a jövő évi közgyűlés helyének és idejének megálla-
pítását az elnökségre bízza. 

93. (Dr. Z.) Világi elnök, miután a közgyűlés tárgysorozata kime-
rült s felhívására indítványt, vagy javaslatot tenni már senki nem óhajt, 
megköszöni a közgyűlés tagjainak megjelenését és a tanácskozásokon 
tanúsított érdeklődését s figyelmét és a közgyűlést berekeszti. 

Egyházi elnök a közgyűlés érzelmének óhajt kifejezést adni akkor, 
amidőn hálás köszönetet mond elnöktársának azért a példás, lehet mon-
dani mindhalálig terjedő egyházszeretetért s hithűségért, amellyel mai 
közgyűlésünket is megrendült egészséggel, de rendületlen kitartással, 
eréllyel és bölcsességgel vezette. A közgyűlés óhaját tolmácsolja, amikor 

5 

Köszönet 
Podhradszky János 
alesperesnek. 

A jövő évi közgyűlés 
helyének és idejé-
nek megállapítása. 

A közgyűlés 
berekesztése. 
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kívánja, hogy elnöktársa minél előbb nyerje vissza régi, viruló egész-
ségét. 

A közgyűlés a püspök szavait osztatlan lelkesedéssel teszi 
magáévá, aki 

ezekután buzgó imában mond hálát Istennek megsegítő kegyel-
méért s ezzel a közgyűlés véget ért. 

Kmf. 

Kiss István s. k., Lándori Dr. Kéler Zoltán s. k., 
püspök. egyházkerületi felügyelő. 

Balogh István s. k., Dr. Zelenka Frigyes s. k., 
egyházkerületi egyházi főjegyző. egyházker. világi főjegyző. 

Kirchner Rezső s. k., Lándori Dr. Kéler Bertalan s. k. 
tb. egyházi jegyző. világi jegyző. 

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

Hitelesí t jük: 

Budapesten,-1929. évi szeptember hó 25. napján. 

Krayzell Miklós s. k. Mihalovics Samu s. k. 
! 

Kirchner Gyula s. k. 
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III. Függelék. 

JEGYZŐKÖNYV, 

amely felvétetett a Dunáninneni evang. egyházkerület számvevőszéké-
nek Budapesten, 1929 szept. 16-án tar to t t ülésén. 

Jelen voltak: Kirchner Gyula világi és Meskó Károly egyházi elnök 
elnöklete mellett, Kirchner Rezső és Magyar Géza számv. tagok, vala-
mint Szűcs Sándor számv. jegyző. 

1. Kirchner Gyula vil. elnök meleg szavakkal üdvözli a ker. szám-
vevőszék teljes számmal megjelent tagja i t s a jegyzőkönyv vezetésére 
Szűcs Sándor számv. jegyzőt kéri fel. 

2. Szűcs Sándor számv. jegyző ismerteti a fe jér komáromi egyház-
megye számadásait, amelyeket úgy formai, mint lényegi szempontból 
mintaszerűen készített számadásoknak talál s azokat külön dicsérettel 
elfogadásra a jánl ja . Magyar Géza szv. tag referál a mosoni esp. szám-
adásainak felülvizsgálásáról s azokat kisebb s kevéssé jelentős forma-
hibáinak megemlítésével (egyes tételek téves helyen vannak a pénztári 
naplóban bevezetve!) elfogadásra a jánl ja . 

Kirchner Gyula egyh. elnök a nógrádi egyhni. számadásainak felül-
vizsgálásáról tesz kimerítő jelentést s azokat egészben elfogadhatóknak 
talál ja csupán az ellenőri aláírások hiányát kifogásolja. Egyébként e 
megjegyzéssel a számadásokat elfogadásra a jánl ja . 

Az egyházkerületi számvevőszék: 
1. Az egyházmegyék számadásait nevezetesen a nógrádi egyház-

megye, közig, lelkész.segélyző int., Bánóczy-alapítvány, Beniczky-ala-
pítvány számadásait, a fejér-komáromi egyházmegye közig, lelkész-
s e g é t y z ő - i n t é z e t é n e k számadásait, valamint tanítói magtáráról ezúttal 
benyújtott leltárt jóváhagyja, de a nógrádi esp. számadásait azzal, hogy 
a szükséges hiányzó aláírások pótoltassanak. 

A kerületi számvevőszéki vizsgálatok eredményét fel tüntetet t ki-
mutatás : 
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3 Nógrád-Hont __ Bánóczy-alapítvány 1.24 — — — — — —.11 —.07 - . 0 4 — 3 Nógrád-Hont __ 

Beniczky-alapítvány 1.73 — — — — — —.07 . - 0 7 — — 

3 Nógrád-Hont __ 

Esp. birtok 55575.— c s e l . J 3176 
58751.— s z e n v . J hiány 16057.79 15111.50 946.29 — 7935.31 7935.31 — — 
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2. Meskó Károly egyh. elnök kegyeletes szavakban emélkezik meg 
Simon József p. ü. főtanácsos, ker. szv. tag fájdalmas elhúnytáról 
s indítványozza, hogy emlékét jzkönyvünkben örökítsük meg s erről ki-
vonatban özvegyét értesítsük s helyette vitéz Sréter Ferencet a jánl ja 
szv. tagként való megválasztásra. 

A számvevőszék ily értelemben határoz. 

3. Kirchner Rezső beszámol a fejérkomáromi egyházmegye tanítói 
magtár ügyében lefolytatott vizsgálatról, melyre a tavalyi ker. számv. 
jzkönyve 3. pontja alapján kapott megbízást. A tanítói magtárnak ezek 
szerint ma vagyona nincs, mert búzaalapon s búzában kiadott kölcsöneit 
jóhiszeműen pénzre konvertálta s a befolyt összeget hadikölcsönbe fek-
tette. 

A ker. számvevőszék nagy sajnálat tal veszi tudomásul a 
tanítói magtár e kényszerű felszámolását. 

4. Hivatkozással a mult évi egyet. jzkv. 24. pontjára, a ker. szvszék 
Magyar Géza fejérkomáromi esp. szvszéki elnök, ker. szv. tag jelentése 
alapján — visszavárólag — a ker. szvszék elé terjeszti a fenti jzkönyvi 
pontban kívánt adatokat, nevezetesen: a gyúrói evang. egyházközségnek 
1927. évi pénztári naplójának másolatát eredeti aláírásokkal s pecséttel 
ellátva, továbbá ugyanazon egyház 1927. évi zárszámadási főkönyvének 
másolatát. 

A ker. szvszék javasolja a ker. közgy.-nek, hogy mult 
évi jkönyvének 71. pont ja támogatására a csatolt iratokat — 
visszavárólag — becsatolja és az egyet, közgy.-től a mult évi 
jzkv. 24. pont jában foglalt határozatának megváltoztatását 
kéri. 

Egyházi elnök bejelenti, hogy a mosoni egyházmegye a mult évi 
jegyzőkönyv I. Függelék 2. pontjában foglaltaknak eleget tett, 

Több tárgy nem lévén, világi elnök megköszönve az érdeklődést, 
az ülést bezárja. 

Kmf. 

Kirchner Gyula s. k., Meskó Károly s. k., Szűcs Sándor s. k., 
v. elnök. egyh- el<LÖk. szv. jegyző. 
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III. Függelék. 

JEGYZŐKÖNYV, 

felvétetett Budapesten, 1929. szept. 18-án a Dunáninneni evangélikus 
egyházkerületi Gyámintézetnek Laszkáry Gyula világi és Podhradszky 
János egyházi elnök vezetése alatt megtartott "évi rendes közgyűléséből. 

Jelen voltak: Lándori Dr. Kéler Zoltán ker. felügyelő, Kiss István 
püspök, Kardos Gyula, Mihalovics Samu, Kirchner Gyula, Dr. Zelenka 
Frigyes, Meskó Károly, Kirchner Rezső, Irányi Kamill, Dr. Csengődy 
Lajos, Csővári Dezső, Magyar Géza, Szűcs Sándor jegyző. 

1. Podhradszky János egyh. elnök buzgó imája után Laszkáry v. elnök 
szeretettel üdvözölte a megjelenteket, a közgyűlést megnyitja s a jzkv. 
hitelesítésére Kardos Gyula és Kirchner Gyula urakat kéri fel. 

2. Egyh. elnök megindító szavakkal ad kifejezést a ker. gyámintézet 
mélységes részvétének ama fájdalmas gyász felett, amely mintegy félévvel 
ezelőtt a felügyelő urat leánya elvesztésével érte. 

a) Majd beterjeszti évi jelentését, ecsetelve benne a gyámintézeti 
munka fontosságát. 

b) Jelenti, hogy az egyházkerület lelkészözvegyei és árvái közül a 
népjóléti m. kir. minisztériumból cipősegélyben részesültek özv. Kövesi 
Béláné, özv. Gaál Mihályné, özv. Scholtz Gyuláné és özv. Krman Lajosné, 
valamint Belák Géza árvája Belák Piroska. 

Tudomásul szolgál azzal, hogy a jövőben csak a szorosan 
vett Dunáninneni egyházkerület lelkészözvegyei és árvái segé-
lyezendők. 

c) Jelenti, hogy a fejérkomáromi egyházmegyei gyámintézet újból 
Podhradszky János alesperest választotta meg egyházi elnökévé 6 évre. 

d) Jelenti, hogy a mult évi ker. gyámintézeti közgyűlés 7. jzkvi pont-
jában kimondott határozatából megkerestetett az e. e. e. gyámint. közgyű-
lés, amely akként határozott, hogy felhívja a gyámint. levéltárosát, hogy a 
gyámint. alapítványokra vonatkozó alapítóleveleket a levéltárból kikeresni 
s azokat indítványtétel végett Dr. Händel Béla gyámint. ügyésznek kiadni 
szíveskedjék. 

Tudomásul szolgál. 

e) Jelenti, hogy a mult évi közgyűlésünk határozatából az egyetemes 
gyámintézethez felterjesztett és segélyért folyamodó gyülekezetek közül a 
nagy-szeretetadományban részesült Tatatóváros; kis-szeretetadományban 
Szécsény és Komárom, a Bognár-alapból Patvarcz, Galgaguta, a G. A. 
egyleti segélyből Sámsonháza, Kisterenye, Cserhátsurány, Ősagárd, Orosz-
vár, Tordas, Ercsi. 

Tudomásul szolgál. 
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3. Beterjeszti a ker. gyámintézet számvizsgáló bizottsági jelentését, 
mely szerint a számadásokat átvizsgálta és jóváhagyás végett a ker. 
gyámintézeti közgyűléshez átteszi. 

A közgyűlés a számadást jóváhagyja. 

4. Egyházi elnök a beterjesztett egyházmegyei gyámintézetek szám-
adásait ismerteti. A nógrádi és fejérkomáromi számadások alapszabály-
szerű pontos, lelkiismeretes munka eredménye. A mosoni egyházmegyei 
gyámintézet számadásai pótlásra szorulnak a tévesen eszközölt elszámo-

nógrádi egyházmegyei gyámintézeteknek, a mosonit pedig fel-
iások miatt. 

A közgyűlés hálás köszönetet mond a fejérkomáromi és 
hívja a felmerült hiányok pótlására s a számadás átvizsgálá-
sakor mutatkozott kevesebbletnek a ker. pénztárba leendő 
befizetésére. 

5. A számadásokkal kapcsolatban egyh. elnök kéri a közgyűlést, 
hogy úgy a gyülekezeti, valamint az egyházmegyei gyámintézeteket szó-
lítsa fel az alapszabályokban előírt gyámintézeti offertóriumok megtar-
tására, mely mindenkor a nagy-szeretetadományt szolgálja. 

6. Az egyházmegyei gyámintézetek számadási adatai a következők: 
I. A fejérkomáromi egyházmegyei gyámintézet adot t : 

szabad rendelkezésre '282 P 92 f 
kerületi alapokra 3 P — f 
egyetemes alapokra 3 P — f 
nagy-szeretetadományra . . . . . 164 P 38 f 
G. A. egyletnek 3 P — f 

Összesen: . . . 456 P 30 f. 

II. a mosoni egyházmegyei gyámintézet adot t : 
szabad rendelkezésre 177 P — f 

Összesen: . . . 177 P — f. 

III. A nógrádi egyházmegyei gyámintézet adot t : 
szabad rendelkezésre 544 P 33 f 
szeretetadományra 194 P 71 f 

Összesen: . . . 739 P 04 f. 

Összesen: szabad rendelkezésre 1004 P '25 f 
kerületi alapokra . . . . . . . . 3 P — f 
egyetemes alapokra 3 P — f 
nagy-szeretetadományra 359 P 09 f 
G. A. egyletnek 3 P _ f 

Összesen: . . 1372 P 34 f. 
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A szabad rendelkezésre álló összeg tehát 1004 P 25 f. Ennek fe7e, 
azaz 502 P 12 ť az egyetemes gyámintézetnek küldendő, hiásik fele 
pedig a kerületi gyámintézet szabad rendelkezésére áll. Ugyancsak a 
kerületi gyámintézet rendelkezésére áll a Laszkáry Gyula gyámintézeti 
alapítvány jövedelme is. 

Az alapító rendelkezése szerint az alapítványról évről-évre jelentés 
teendő. A tőke 1928. december 31-én 1483 P 51 f, ennek évi kamata 
78 P 98 f, tehát összesen 1562 P 49 f. Az alapítólevél szerint az évi 
jövedelem 10%-a a tőkéhez csatolandó, a többi kiadható segélyekre. 
A jövedelem 78 P 98 f, ebből tőkésítendő 8 P 98 f, s 70 P segélyre for-
dítható. A tőke 1929. január 1-én 1492 P 49 f. 

Tudomásul szolgál. 

7. A ker. Gyámintézethez segélyért folyamodnak: a Fejérkomáromi 
egyházmegyéből: Komárom, Csabdi, Tatatóváros, Székesfehérvár, Tordas, 
Nagyveleg, Csákvár, Vérteskethely, Oroszlány; Mosonból Oroszvár a Lasz-
káry-alap segélyért; Nógrádból: Szécsény, Rétság, Ipolyvece, Nógrád, 
Bánk, Galgaguta, ezeken kívül a soproni Teol. Otthon és a szarvasi 
árvaház. 

Egyházi elnök javaslatára Csabdi, Rétság, Cserhátsurány 80—80 P, 
Nógrád, Vérteskethely 70—70 P, a soproni Teol. Otthon és a szarvasi 
árvaház 30—30 P segélyben részesül. Költségekre 60 P, tőkésítésre pedig 
2 P 12 f fordíttatik. Oroszvár a Laszkáry-alap segélyt kapja, 

A mult évi jzkv. 6. pontja szerinti 80 P segély Ipolyszög helyett 
tévesen Ipolyságnak lett kiutalva, miután Ipolyság megszállt területen 
fekszik, a segély nem adatott ki. A gyűlés a tévedést elismerve, a segélyt 
Ipolyszögnek kiadni rendeli. 

8. Az egyetemes gyámintézethez folyamodó gyülekezetek segélykér-
vényei a következő sorrendben terjesztetnek fe l : Komárom, Szécsény, Szé-
kesfehérvár, Kisterenye, Cserhátsurány, Tatatóváros, Szúpatak, Oroszvár, 
Tordas, Rétság, Nagyveleg, Nógrád, Oroszlány, Bánk, Ipolyvecse, Ős-
agárd, Galgaguta, Esztergom, Sámsonháza. 

A G. A. egylethez: Komárom, Székesfehérvár, Ipolyvece, Oroszvár. 
A kérvényező gyülekezeteket utasít ja a közgyűlés, hogy a kérvényeket az 
alapszabály rendelkezései szerint, állítsák ki, illetve ír ják alá (lelkész, fel-
ügyelő, v. gondnok, egyház pecsétje), mert ellenkező esetbea figyelembe 
nem vehetők. 

9. Egyházi elnök jelenti, hogy az e. e. e. gyámintézet egyházi elnöké-
nek felhívására a G. A. egylet segélyezési tervébe leendő felvételre a követ-
kező gyülekezeteket ajánlotta: Szécsény, Ipolyvece, Oroszvár, Komárom 
és Székesfehérvár. 

Tudomásul szolgál. 

10. A ker. gyámint. istentisztelet offertóriuma 71 P 73 f, mely a, 
nagy-szeretetadományt növeli. A közgyűlés hálás köszönetét tolmácsolja a 
gyámint. istentiszt, szónokának, Podhradszky Jánosnak. 
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11. Egyházi elnök köszönetet mond a gyámint, szorgalmas munkásai-
nak, az áldozatos híveknek s a vendéglátó gyülekezetnek. 

12. Világi elnök megköszönve az érdeklődést, az ülést berekeszti, mire 
az egyh. elnök imája után a közgyűlés véget ért, 

K m f . 

Laszkáry Gyula s. k., Podhradszky János s. k., 
világi elnök. egyházi elnök. 

Kardos Gyula s. k., Szűcs Sándor s. k., Kirchner Gyula s. k., 
hitelesítő. jegyző. hitelesítő. 
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III. Függelék. 

JEGYZŐKÖNYV, 

felvétetett a Dunáninneni ág. h. evang. egyházkerületi lelkészértekezlet 
1929. szeptember hó 18-án Budapesten megtartot t ülésén. 

Jelen vannak: Kiss István püspök, elnök, Balogh István esperes 
alelnök, Wenk Károly, Mihalovics Samu esperesek, Kardos Gyula, Pod-
hradszky János alesperesek, Magyar Géza, Irányi Kamill, Kirchner 
Rezső, Huszágh Gyula, Meskó Károly, Zatkalik Károly, Ottmár Béla, 
Szűcs Sándor, Péter Henrik, Horváth Sándor, Csővári Dezső, Fadgyas 
Aladár lelkészek, Rákóczy István esperességi II. felügyelő s mások mint 
vendégek és alulírt jegyző. 

1. Az értekezlet Magyar Géza harmóniumkíséretével vezetett köz-
énekkel kezdődött, 

Kiss István püspök-elnök megnyitóbeszédében rámutatott a lelkészi 
szolgálatnak őrállói jelentőségére a jelen időkben, amikor az Oroszor-
szágból állandóan táplált bolsevizmus utórezgései állandóan felfordulás-
sal fenyegetik a közrendet. Ennek orvoslására csak azt tud ja a lelkész-
testvérek figyelmébe ajánlani, hogy a fokozott belmissziói munka által 
és az egyház tagjaira való személyes ráhatások által tar tsuk hiveinket, 
távol a felforgatást célzó mozgalmaktól. Ilyen körülmények között ter-
mészetes és észszerű lenne a keresztyén egyházak összefogása. Ez azon-
ban lehetetlenné válik a róm. kath. egyháznak azon állandó törekvése 
következtében, hogy mindenképpen egyoldalú felekezeti előnyök meg-
szerzését igyekszik előtérbe állítani a maga javára. így nem tehetünk 
mást, minthogy a versengést álljuk, a reverzálisharcokat a magunk 
részéről is folytat juk. Azonban mindent el kell követnünk arra, hogy a 
magyar törvényhozás ezen, a családok belbékéjét is veszélyeztető áldat-
lan állapotokat szüntesse meg az 1868 : Li l i . t, c. rendelkezéseinek ú j ra 
érvénybe való helyezésével, ami a felekezeti villongásokat nagymérték-
ben csökkentené. Ezekkel a gondolatokkal üdvözölve a megjelenteket, 
az ülést megnyitja. 

3. Zatkalik Károly bánki lelkésztestvér tar tot t ezután mély gondo-
latokban gazdag írásmagyarázatot, amelyben az alacsonyabb- és maga-
sabbrendü vallások küzdelmére mutatott rá és ebbeu a ma is folyó kul-
túrharcban Jézus vallásának szerepéről szólva, hangsúlyozta, hogy a mi 
vallásunk a lelki militárizmus fegyvereivel harcolva építheti e földön 
Isten országát. 
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4. Magyar Géza száki lelkésztestvér a D. Walher-Karner-féle tanul-
mányt ismertette Luther, i f júkor i lelki fejlődéséről tartalmilag és kriti-
kailag. Meggyőző erővel mutatott rá arra, hogy a tanulmányban feldol-
gozott valláslélektani anyag minden alapossága mellett is nélkülözi 
Luther lelki fejlődésében a Krisztussal való életközösség kialakulásának 
a tárgyalását. 

Az értekezlet ezen mű széles körben való propagálását 
elhatározta. 

5. Kardos Gyula balassagyarmati lelkész-alesperes a szórványhitok-
tatás fontosságáról szólott előadásában. Rámutatott , hogy egyházunk 
lélekszámapadásának nem utolsó sorban éppen az elhanyagolt szórvány-
ban élő hívek elvesztése az oka. Ezen a ponton a veszteséget megállítani 
csak igen kitartó és intenzív munkával lehet. Aminek azonban nem sza-
bad az egyéni tetszéstől és buzgóságtól függenie. Intézményesen kell ezt 
a munkát megszervezni. Miért is elfogadásra a jánl ja a nógrádi egyház-
megyében kialakult rendet, amely részletesen meghatározza, hogy a tanít-
ványlétszám szerint mennyi óraszám tartandó be a hitoktatásnál. Az indít-
ványt az értekezlet azzal fogadta el, hogy előadót felkérte, hogy ezen 
indítványát a kerületi közgyűlés elé is terjessze be, hogy azon keresztül 
az egyetemes egyház is magáévá tehesse azt, 

6. Balogh István fejérkomáromi esperes ezután az egyes egyház-
megyei lelkészértekezletek munkásságát ismertette. 

7. Huszágh Gyula szécsényi lelkésztestvér végül akadémikus nívón 
álló komoly történelmi tanulmányszámbamenő értekezés keretében áldo-
zott Bethlen Gábor, a nagy erdélyi fejedelem emlékének. Az akkori idők 
európai horizontjába állította be személyét és működését és megállapí-
totta, hogy az ő küzdelmének fegyverei mindig olyanok voltak, amik 
a bibliával összhangban állottak. Ismertette barátainak, ellenfeleinek 
róla alkotott véleményét s ezek alapján a tárgyilagos kri t ikának azon 
megállapítását, hogy Mátyás király óta ő tar tható a legnagyobb ma-
gyarnak. Rámutatva arra, hogy az ő személyében is beválik a tétel, 
hogy a protestantizmus hősei egyben a magyar nemzet hősei is, foglal-
kozott a legújabb idők történelmi átértékelésével is. amely éppen Betli-
len Gábort is kikezdte, de komoly jelentőséget ezen törekvéseknek 
semmiképpen sem lehet tulajdonítani. Nagyszabású előadását azzal 
fejezte be, hogy az nem lehet, hogy ez a legnagyobb magyarok egyike 
idegenben aludja örök álmát a megszállási területen fekvő Gyulafehér-
várott, hanem eljön az idő, amikor ismét a mienk lesz lelkével együtt 
a sír ja is. 

Az elhangzott előadások és felolvasásokhoz a következők szóltak 
hozzá: Dr. Csengődy Lajos, Kirchner Rezső, Irányi Kamill, Huszágh 
Gyula, Szűcs Sándor, Fadgyas Aladár, Mihalovics Samu stb. 
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8. Kiss István püspök minden egyes elhangzott előadás után az érte-
kezlet köszönetét tolmácsolta az előadóknak kifej te t t szép munkájáér t 
és ezt az utolsó előadással kapcsolatban is megtéve, indítványok hiányában 
az ülést berekesztette, amit karének zárt be. 

Kmf. 

Kiss István s. k., 
dunáninneni püspök, elnök. 

Dr. Csengődy Lajos s. k., 
e. a. f . jegyző. 
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A kerületi tisztviselők 
/ 

és bizottsági tagok névjegyzéke: 

Tisztviselők: 
Elnökség: Lándori Dr. Kéler Zoltán felügyelő (Budapest, IV, Veres 

Pálné-utca 15) ; Kiss István püspök (Sámsonháza, Nógrád vmegye). 
Jegyzők: Dr. Zelenka Frigyes világi főjegyző (Budapest, I, Eszéki-u. 

13/15) ; Balogh István egyházi főjegyző (Bokod, Komárom vármegye) ; 
Lándori Dr. Kéler Bertalan (Budapest, IV, Veres Pálné-utca 15) és 
Dr. Sztranyavszky Sándor (Budapest és Balassagyarmat) világi jegyzők. 
Dr. Csengődy Lajos (Salgótarján) és Kirchner Rezső (Sámsonháza, Nóg-
rád vármegye) tb. egyházi jegyzők. 

Pénztáros: Bendl Henrik (Budapest, IV, Deák Ferenc-tér 4). 
Számvevő: Podhradszky János (Tordas, Fejér vármegye). 
Ellenőr: Kirchner Gyula (Budapest, I, Városmajor-utca 30). 
Könyvelő: Horch Ernő (Budapest, Deák Ferenc-tér 4). 
Egy ész: Dr. Händel Béla (Budapest, IX, Ráday-utca 15). 
Tiszteletbeli ügyészek: Dr. Mittacsek Kornél (Budapest, VIII , József-

kőrút 31/A) és Krayzell Miklós (Budapest, VIII , Népszinház-utca 27). 
Levéltáros: Kardos Gyula (Balassagyarmat). 
Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirchner Rezső (Sámsonháza, Nóg-

rád vármegye). 

Törvényszék: 
Elnökség: a kerületi felügyelő és a püspök. Tagok az 1932. évi rendes 

közgyűlés napjáig: 1. a világiak közül: Zelenka Ottó (Salgótarján, Nóg-
rád vmegye), Dr. Draskóczy Pál (Budapest), Csatáry Elek (Magyaróvár), 
Laszkáry Gyula (Romhány, Nógrád vmegye) és Dr. Sztranyavszky Sándor 
(Budapest és Balassagyarmat) ; 2. a lelkészek közül: Irányi Kamill (Szé-
kesfehérvár), Horváth Sándor (Csabdi, Fejér vmegye), Wenk Károly 
(Hegyeshalom, Moson vmegye), Szekej András (Egyházasdengeleg, Nóg-
rád vmegye) és Huszágh Gyula (Szécsény, Nógrád vmegye) ; 3. a tanítók 
közül: Bérezés Lajos (Balassagyarmat) és Bödecs Sándor (Nagyveleg, 
Fejér vmegye). 

Jegyző: Dr. Fleischer Béla (Budapest, VI, Bajnok-utca 34). 
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Bizottságok: 
1. Tanügyi bizottság: Kirchner Gyula, Okolicsányi Gyula, Rákóczy 

István, Dr. Zelenka Frigyes, Dr. Csengődy Lajos, Kardos Gyula, Magyar 
Géza, Bérezés Lajos. 

2. Jog- és alkotmányügyi bizottság: Krayzell Miklós, Okolicsányi 
Gyula, Dr. Stelczer Mátyás, Balogh István, Mihalovics Samu, Wenk 
Károly. 

3. Pénzügyi bizottság: mint 2. alatt, Üléseire meghívandó a számvevő-
szék elnöksége. 

4. Levéltári bizottság: Dr. Sztranyavszky Géza, Kondor Vilmos, 
Huszágh Gyula. 

A bizottságok elnöksége: a kerületi elnökség. 
Számvevőszék: Egyházi elnök: Meskó Károly, világi elnök: Kirchner 

Gyula, Tagjai : Lándori Dr. Kéler Bertalan, Kirchner Rezső, Vitéz Sréter 
Ferenc, Magyar Géza, Szűcs Sándor. 
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TARTALOMJEGYZÉK. 
Jkvi pont Oldal 

Jelen voltak 3 
1. A világi elnök megnyitója 5 
2. A közgyűlés megalakulása 11 
3. Jegyzőkönyv hitelesítők 11 
4. Kerületi tanítóképviselők 12 
5. Távolmaradások kimentése 12 
6. Püspöki jelentés 12 
7. Tiltakozás hazánk trianoni megcsonkítása ellen 34 
8. Köszönet Báró Radvánszky Albertnek és Gednly Henriknek 34 
9. Köszönet az Első Magyar Altalános Biztosító Társaságnak 35 

10. Dr. Luther Márton Kis Kátéjának terjesztése 35 
11. öesai Balogh Péter síremlékének megkoszorúzása 36 
12. A Teol. Otthon megajándékozása a templomok és paplakok képeivel . . . . 36 
13. Részvétkifejezés a kerületi felügyelőnek 36 
14. Részvétkifejezés Farbaky István és Dr. Zsigmondy Jenő elhalálozása felett 36 
15. Dr. Ra f f ay Sándor, Kapi Béla, Dr. Pesthv Pál és Dr. Mikó Ferenc üdvözlése 36 
16. Csővári Géza üdvözlése 37 
17. Meskó Károly és Szekej András üdvözlése 37 
18. Vitéz Sréter Ferencnek ker. számvevőszéki taggá választása 37 
19. Kardos Gyulának tanügyi bizottsági taggá választása 37 
20. Krayzell Miklósnak kerületi tiszteletbeli ügyésszé választása 37 
21. Államsegélyre vonatkozó vall. és közokt. miniszteri rendeletek 38 
22. Elemi iskolákra vonatkozó vk. miniszteri rendeletek 39 
23. Polgári iskolákra vonatkozó vk. miniszteri rendeletek 39 
24. Középiskolákra vonatkozó vk. miniszteri rendeletek . . 39 
25. Vegyes tartalmú vk. miniszteri rendeletek 40 
26. Egyetemes közgyűlési képviselők 40 
27. Az 1848. évi XX. t. c. végrehajtásának sürgetése 41 
28. A kerület nyugdíjasai, kegydíjasai, árvái 41 
29. Az egyetemes egyház vagyonmérlege 42 
30. Az 1927. évi kerületi számadások jóváhagyása 42 
31. Az egyetemes egyháztól kapott kerületi segély 42 
32. Közigazgatási államsegély 42 
33. Közalapadó 42 
34. Az 1928. évi kerületi számadások jóváhagyása 42 
35. A tartalékalap növelése 43 
36. Az 1928. évi kezelési eredmény felosztása 43 
37. Az 1930. évi költségvetés megállapítása 43 
38. Báró Baldácsy alapítvány 45 
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39. A Br. Baldácsy-alapítvány mult évi tartalékának s osztaléktöbbletének elosztása 47 
40. Az adóalapi segélynek szétosztása 47 
41. Adóalapi segély-kérvények 48 
42. A közalapi segély-kérvények feltejesztése 48 
43. Kerületi fenntartói segély-kérvények 48 
44. A kisterenye-pásztói missziói egyház fenntar tás i segélye 48 
45. Tüzkárbiztosítási jutalék 48 
46. Közgyűlési napidíjak 49 
47. Lándori Dr. Kéler Zoltán „Gyorssegély "-alapítványa 49 
48. Lándori Dr. Kéler Zoltán alapítványa 49 
49. Az Első Magyar Altalános Biztosító Társaság alapítványa 49 
50. Laszkáry Gyula gyámintézeti alapítványának gyarapítása 49 
51. A Teol. Otthon, a Luther Árvaház és a „Jöjjetek énhozzám" segélyezése . . 50 
52. Nagy Lajos gyúrói lelkész fellebbezésének visszautasítása 50 
53. Gyúrói iratok felterjesztése az egyetemes közgyűléshez 50 
54. Kerületi névtár 51 
55. Püspöki egyházlátogatáskor a kísérőket megillető tiszteletdíj megállapítása 51 
56. Az egyházkerületi számvevőszék jelentése 51 
57. A tanügyi bizottság jelentése 51 
58. Lux Gy. és Langer S. tankönyve 54 
59. A „Franklin-Társulat s a „Ka lá sz" Rt. tankönyveinek használatba vétele 55 
60. A tanítói és kántori javadalom szétválasztása 55 
61. A meg nem keresztelt tankötelesek hitoktatása 56 
62. Az ú. n. törpeiskolák ügye 56 
63. Az útiköltségekről és napidíjakról szóló szabályrendelet 56 
64. Lelkészválasztási szabályrendelet 56 
65. Egyházvédelmi szabályzat 57 
66. Egyházi tisztségek címének adományozása 58 
67. Egyházmegyei iskolalátogató tanítók szabályzata 58 
68. Szórványhelyek csatlakozása Magyaróvárhoz 58 
69. Az ev. sajtó szabadságát korlátozó intézkedések megszüntetése 58 
70. Hazafiat lan irányú iratok terjesztésének megakadályozása 59 
71. A protestáns egyházak szorosabb együttműködése 59 
72. Missziói jelentés Oroszvárról 60 
73. Missziói jelentés Érdről 60 
74. Missziói jelentés Esztergomról 60 
75. Missziói jelentés Dorogról 60 
76. Missziói jelentés Tatabányáról 61 
77. Missziói jelentés Kisterenyéről 61 
78. Missziói jelentés Lapujtőről 62 
79. A kerületi gyámintézet közgyűlésének jegyzőkönyve 62 
80. A kerületi levéltáros jelentése 62 
81. A kerületi lelkészi értekezlet jegyzőkönyve 62 
82. Osztatlan ev. elemi iskolák óraterve 63 
83. Lelkipásztori gondozás a fogházakban és a kórházakban 63 
84. A belmissziói munka rendszeresítése 63 
85. Védekezés a szekták ellen 63 
86. Énekeskönyveink kibővítése 63 
87. Hitoktatás a szórványhelyeken 64 
88. Elismerés Csővári Dezső lelkésznek 64 
89. Köszönet a X. ker. evang. egyházi körnek 65 
90. Köszönet a Tisztviselőtelepi Kaszinó igazgatóságának 65 
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91. Köszönet Podhradszky János alesperesnek 65 
92. A jövő évi közgyűlés helyének és idejének megállapítása 65 
93. A közgyűlés berekesztése 65 

Függelékek. 

I . A kerületi számvevőszék ülésének jegyzőkönyve . 67 
I I . A kerületi gyámintézet közgyűlésének jegyzőkönyve 70 

I I I . A kerületi lelkészértekezlet jegyzőkönyve 74 
A kerületi tisztviselők s bizottsági tagok névjegyzéke 77 




