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A Dunáninneni Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyházkerület 1930. évi 
október hó 16. napján Balassagyarmaton megtartott rendes közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 

A közgyűlésen Kiss István püspök, mint egyházi s Okolicsányi 
Gyula helyettes egyházkerületi felügyelő, majd dr. Sztranyavszky Sándor 
egyházkerületi felügyelő, mint világi társelnökök elnököltek. 

Jelen voltak: 
I. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 
1. Egyházkerületi törvényszéki birák: Horváth Sándor, Irányi Ka-

mill, Huszágh Gyula, Szekej András, Wenk Károly, Laszkáry Gyula, 
Zelenka Ottó, dr. Draskóczy Pál és Bérezés Lajos. 

2. Egyházkerületi jegyzők: Balogh István egyházi, dr. Zelenka 
Frigyes világi főjegyző, Lándori dr. Kéler Bertalan világi jegyző, dr. 
Csengődy Lajos és Kirchner Rezső egyházi tiszteletbeli jegyzők. 

3. Egyházkerületi ügyész: dr. Händel Béla s egyházkerületi tiszte-
letbeli ügyész: Krayzell Miklós. 

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

5. Egyházkerületi ellenőr: Kirchner Gyula. 
6. Egyházkerületi számvevő: Podhradszky János. 
7. Egyházkerületi 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. 
3. A Nógrádi egyházmegyéből: Mihalovics Samu esperes és Oko-

licsányi Gyula felügyelő. 
III. Választás útján, mint egyházmegyei kiküldöttek: 
1. A Fejér—Komáromi egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Hoff-

mann Ernő, Piri Károly, dr. Horváth Kornél és Selmeczy Miklós; b) 
jegyzőkönyvi kivonattal: Csővári Dezső, Fadgyas Aladár, Nagy Lajos, 
dr. Farkass Béla, Vetsey Ede és Draskóczy Lajos. 
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2. A Mosoni egyházmegyéből megbízólevéllel: Zimmermann János 
és Rumpeltesz Mátyás. 

3. A Nógrádi egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Horeczky Ala-
dár, Meskó Károly, Draskóczy Béla és Laszkáry Gyula; b) jegyzőkönyvi 
kivonattal: Sztranyavszky Géza, Kondor Vilmos, dr. Kossaczky Arnold, 
Melna Géza, Raksa Pál, Szlajchó Mihály, dr. Petrovics Rudolf, dr. Mik-
száth Kálmán, Prónay József, Haimos Pál, vitéz Purgly Lajos, Sztrokay 
Dániel, Zelenka Ottó, dr. Zelenka István, Veress Imre, továbbá: Révész 
Alfréd, Zeman Mihály, Fabinyi Henrik, Szlancsik Pál, Králik Ervin, 
Csővári Géza, Limbacher Zoltán, Oítmár Béla, Sztolár Miklós, Péter 
Henrik és 'Zatkalik Károly. 

IV. A tanítók képviseletében: Csengey Gyula oroszláni és Pöntör 
Béla tordasi tanítók. 

V. Mint vendégek: Báró Radvánszky Albert, gróf Ráday Gedeon, 
dr. Raffay Sándor, Pályi Pál, dr. Baross József, Bezegh Huszágh Miklós, 
vitéz Udvarnoky Béla, vitéz Ádám Endre, Vlaszaty Béla, dr. Kováts J. 
István, dr. Kovács Sándor, dr. Szelényi Aladár, dr. Rásó Lajos, dr. Szon-
tágli Tamás, dr. Boór Aladár, Schindler Aladár, Bárányi Tibor, Horváth 
Sándor, Buday-Plichta Cornél, dr. Zsadányi Guidó, vitéz Poltáry Vilmos, 
Csúcs Lajos, Nagy István, Sulacsik Zoltán, dr. Kenessey Albert, Szentbe 
Kálmán, Győry György, Jákó Gyula, Berky István, Horthy János, Ká-
polnai Sándor, Baróthi Beke Lajos, dr. Oravecz Ödön, dr. Jeszenszky 
Elek, dr. Eliássy Sándor, dr. Fodor Vilmos, Pünkösti Jenő, Gálliy Já-
nos, Vági János, Pass Árpád, Szentléleky László, dr. Szendrő Jenő, dr. 
Székely Miksa, dr. Vladár Viktor, Jónás Emil, Deutsch Dávid, Weisz 
Miksa, Szkuhra József, Krmann Albert, Kvopka István, Vitális Béla, 
Pohánka Sándor, Švehla Elemér, Toldy Ferenc, Lévay Sándor, Orosházy 
János, Bízik József, Gál János, Varjú József, Horváthy Márton, Batta 
László, Benkó József, Baun Imre, dr. Csőváry Kálmán, Kovács Andor, 
Kálmán Rezső, Csizmadia András, Kunos István, Kiiment Emii, Király 
Sándor, Molnár Imre, Fekete József, Kocsondi György, Horch Ernő, 
Hoffmann Rudolf, Kutasy Dániel, Friedrich János, Dobróczky Antal, 
Molitorisz János, Lelkó András, Murár Lajos, Németh Géza, Bódis Pál, 
továbbá Kiss ístvánné, dr. Baross József né, özv. Nagy Miháiyné, Miha-
lovics Samuné, Koltaí Ernőné, Kondor Vilmosné, Antolik Béláné, Hraskó 
Lajosné, Horthy Jánosné, Bérezés Lajosné, Mandello Miklósné, Nagy 
ístvánné, Vizy Zsigmondné, Batta Lászlőné, Beke Ilma, Jablánczy Ka-
tinka, Újhelyi Aranka s még nagy számú vendég. 

A G Y Ű L É S . 

1. (Dr. Z.) A közgyűlés tagjai a közgyűlést megelőzően tartatni 
szokott gyámintézeti istentiszteleten a megelőző nap estéjén jelentek meg 
a templomban, ahol Irányi Kamill székesfehérvári lelkész emelkedett 
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szellemű igehirdetése buzdította az Istenházát zsúfolásig megtöltő híve-
ket a Kiisztus szellemében való felebaráti szeretet szünetnélküli önzet-
len gyakorlására. 

A közgyűlésre a közgyűlési tagok s nagy számú vendég a várme-
gye disztermében gyűltek egybe, ahol a püspök áhítatos imája után 
Okolicsányi Gyula helyettes kerületi felügyelő a következő beszéddel 
nyitotta meg a közgyűlést: 

Méltóságos és Főtisztelendő kerületi Közgyűlés! 
Ahogyan tavaszi rendkívüli közgyűlésünkön kebleinkben a keserű 

fájdalomnak, az elszomorító gyásznak mélységes érzületével eltelve gyü-
lemlettünk egybe, midőn hervadhatatlan nagyérdemű kerületi felügyelőnk 
néhai lándori dr. Kéler Zoltán úrra emlékeztünk; ezúttal évi rendes köz-
gyűlésünkön ime az örömnek, a biztató reménységnek bennünket átható 
érzései töltenek el, midőn újonnan és egyhangúlag megválasztott kerü-
leti felügyelőnk dr. Sztranyavszky Sándor úrnak díszes hivatala beikta-
tására sereglettünk egybe. Az emberi életnek és a természet változha-
tatlan, megalkuvást nem ismerő törvényeinek rendje, szigorú logikája 
hozza azt magával, hogy a szomorú elmúlást, a megsemmisülést új élet-
pezsdülés szokta követni. Nem szándékom nekem a mostan majdan le-
folyó ünnepélyes beiktatás eseményeinek elébe vágni, hiszen azoknak 
rendjét, módját ezen közgyűlés során kerületi püspök urunk fogja elő-
terjesztéseivel irányítani. Nekem, mint alkotmányunk szerint helyettes 
kerületi felügyelőnek csupán azon kedves kötelesség jut osztályrészemül, 
hogy kiemeljem a mai napnak ünnepélyes jelentőségét, mert hiszen még 
dicsőséges őseinknek is ünnepet jelentett, valahányszor azon nehéz idők-
ben, a vallásüldözések korában a Scylla és Chaiybdis veszedelmes 
sziklafalai között hánykódó hajóiknak vezető és arra termett vezéreit 
megtalálták. És én sajnálattal állapítom meg, hogy a mithológiának ezen 
veszedelmes sziklái még napjainkban is kisértenek; bennünket azonban, 
a kik a lutheri lelkiismereti szabadságnak hordozói, a szabad vallás-
gyakorlat legtürelmesebb hirdetői és vallói vagyunk, bennünket nem ter-
helhet a felelősség azon napjainkban sajnosan tapasztalható incidense-
kért, melyek alkalmasaknak látszanak a vallásfelekezetek között kívánatos 
egyetértést megzavarni s a melyeknek nem egy esetben harcra való ki-
hívás a célja. Ám mi álljuk ezt a harcot, de ezt a harcot mi nemes 
fegyverekkel fogjuk és akarjuk megvívni, megvívjuk ezt az evangyéliom 
igazságaiban vetett hitünknek megtorpanást, megingást, tétovázást nem 
ismerő sziklaszilárd alapon nyugvó meggyőződésével és imádott magyar 
hazánk iránt mindenkor érzett határtalan szeretetünkkel, ragaszkodó hű-
ségünkkel. 

Ezen elhatározó meggyőződésünkkel köszöntjük uj vezérünket, hi-
szünk az ő reátermett elhivatásában, hisszük róla, hogy tevékenységében 
őseink példáját fogja követni, kik midőn vallásuk szabadságának védel-
mére kardra keltek, vitézi kardjuknak kihúzása egyúttal a magyar haza 
szabadságának védelmét is jelentette. 

Okolicsányi Gyula 
ker. felügyelő-
helyettes 
megnyitója. 
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Méltóságos és Főtisztelendő Kerületi Közgyűlés! 
Ez az év arányaiban nevezetes és hatalmas határállomáshoz vezette 

el a protestáns hívőket, a világrészeknek minden evangelizált hivője lel-
kesülten ünnepli az augsburgi bátor megnyilatkozást. Hálára mélyen le-
kötelezett érzéssel emlékezünk meg dicsőséges hitbeli őseinkről, a kik 
400 évvel ezelőtt tántoríthatatlan meggyőződéssel vallottak szint nagy 
reformátorunknak az evangéliumot eredeti tisztaságába visszaállító tanai 
mellett; a kik héroszi elszántsággal, a kik minden fenyegető veszede-
lemmel és terorral szembe szállva, hitvallást tettek a krisztusi evangé-
Iiom igazságai mellett. 

Nem kívánom részletesebben méltatni az augsburgi megnyilatko-
zásnak nagy horderejét, sorsdöntő fordulatát és bővebben fejtegetni 
ennek a hitvallásnak, helytállásnak következményeit, hiszen erre a ne-
vezetes évfordulóra nálamnál sokkal hivatottabban mutat reá az előttünk 
fekvő püspöki jelentés. Én tehát ezen helyről csupán azon óhajomnak 
kivánok kifejezést adni, vajha az augsburgi bátor hitvallóknak szelleme 
száilaná meg minden protestáns hívőnek lelkületét, hogy azok példáját 
követve, egyetértő munkával szolgálhassuk közegyházunkat s megélhes-
sük az evangéliom igazságainak diadalát! 

Örömmel jelentem a tisztelt Közgyűlésnek, hogy az Első Magyar 
Általános Biztosító Társulat ez idén sem vonta meg kerületünktől évek 
óta nyújtott adományát. Néhai nagyérdemű kerületi felügyelőnk, lándori 
dr. Kéler Zoltán úr tartalmas évi megnyitójában mindenkor jelentette 
ezen örvendetes eseményt. Az idén az ő jeles fia, lándori dr. Kéler Ber-
talan úr készítette el a biztosító társulathoz intézett kérelmünket s hozta 
el hozzám; én helyettes kerületi felügyelői tisztemben az aláírva, ille-
tekes helyre azt be is nyújtottam. Az adomány 150 P. összeget teszen 
ki. Azt hiszem, leghelyesebben cselekszünk, midőn néhai kiváló felügye-
lőnk iránti kegyeletből s az ő intentióinak megfelelően ezt az összeget 
ezúttal is a megjelölt jótékony alaphoz csatoljuk. A nemes társulatot 
pedig értesítsük jkvi kivonaton elismerő köszönetünkről. 

Mélységes részvéttel, hazafiúi bánattal, elszomorodott lélekkel em-
lékezem meg dr. Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter úrnak el-
hunytáról. Az ő váratlan és tragikusnak mondható halála nem csak ha-
zánkat borította gyászba, hanem országunk határain túl is a hivatalos 
tényezők körében általános részvétet keltett, a magyar nemzetre különö-
sen és társadalmunkra nézve pedig pótolhatlan veszteséget jelent. Vass 
József különösen nevezetes tárcájának körén belül hazájának jobb sorsa 
érdekében munkálkodott lázas tevékenységgel; kereste a módot és al-
kalmat, miként találhassa meg a helyes utat és eszközöket, melyekkel 
annyira szeretett magyar népének jólétét előmozdíthassa. A nemzet ha-
lottját siratjuk az ő elmúlásában. Hitéhez való rendületlen ragaszkodása, 
lángoló hazaszeretete, az ernyedetlen munkálkodásnak különleges ráter-
mettsége, követendő például szolgálhatnak minden magyar embernek, 
úgy hogy őt e hazának minden tagja vallás és felekezeti különbség 
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nélkül méltán gyászolja. Legyen áldva emlékezete közöttünk, melyet ke-
gyelettel ápolunk, elvesztése felett érzett mélységes bánatunkat és rész-
vétünket tolmácsolja az előttünk fekvő püspöki jelentés, ennek tárgya-
lása során lesz alkalma a Tisztelt Közgyűlésnek további határozatokat 
hozhatni. 

Hasonló nagy részvéttel és leiki bánattal emlékezem meg a nóg-
rádi egyházmegye másodfelügyelőjének, Rákóczy István úrnak legköze-
lébb történt elhunytáról. Az ő eltávozása nem csupán az emiitett egy-
házmegyét borította gyászba, hanem kerületünket és egyházegyetemünket 
is, mert hiszen ő ezen felső és legfelsőbb közigazgatási hatóságainknak 
évtizedek óta egyik legszorgalmasabb tagja, számos bizottságainak szá-
mottevő hasznos munkása volt. Rajongó szeretettel csüggött egyháza 
sorsán, annak érdekében égett a tevékenységtől. Azon számtalan szóbeli 
tárgyalás, levélváltás, melyeket velem, mint egyházmegyénkben elnöktár-
sával folytatott, tanúskodik arról, mennyire szerette egyházát, s milyen 
féltő gonddal csüggött annak sorsán. Elmondhatjuk róla, hogy szemei-
nek örök pihenőre való lezártáig sem szűnt meg egyháza jobb sorsa 
érdekében munkálkodni és érdeklődni. Legyen az ő emlékezete örökre 
áldott közöttünk! Indítványozom, hogy elvesztése felett érzett nagy bá-
natunkat örökítsük meg jegyzőkönyvünkben, bánatos részvétünkről pedig 
jegyzőkönyvi kivonaton értesítsük gyászba borult özvegyét és hátraha-
gyott családját. 

Kerületi közgyűlésünk valamennyi tagjának nevében mélységes tisz-
telettel, a legmelegebb ragaszkodással, hamisítatlan igaz szeretettel kö-
szöntöm kerületünk főpásztorát, Kiss István püspök urat, aki folyó évi 
junius 15-én töltötte be lelkipásztorkodásának negyvenedik évi áldásos 
tevékenységét. Ezt az évfordulót a püspök urunkat jellemző puritán sze-
rénysége miatt csak a legszűkebb körben ünnepelte egyháza, a sámson-
házai hitközség. Ugy vagyok meggyőződve, hogy kerületünk közgyűlé-
sének érzelmeit tolmácsolom akkor, midőn általánosan tisztelt és nép-
szerű főpásztorunk hervadhatatlan érdemei előtt ezen közgyűlésen is 
meghajtjuk benső meggyőződéstől áthatott elismerésünknek zászlaját, 
püspök urunk további hasznos tevékenységéhez pedig kérjük a minden-
ható Istennek bőséges áldását, hogy az ő hasznos munkálkodását hosz-
szú éveken át a legjobb egészség mellett eltöltve, az közegyházunk ja-
vára, felvirágoztatására és édes magyar hazánk dicsőségére szolgáljon. 
Indítványozom, hogy püspök urunk érdemeit 40-ik évi lelkészkedése és 
püspöki elhivatása 10-ik évfordulója alkalmából kerületünk közgyűlésé-
nek jegyzőkönyvében örökítsük meg s ugyan ő erről külön jegyzőkönyvi 
kivonaton értesíttessék. 

Ugyancsak tisztelettel és szeretettel köszöntöm a fehér-komáromi 
egyházmegye esperesét, Balogh István urat, ki szintén ez évben töltötte 
be lelkipásztorkodásának tevékenységben gazdag 40-ik évi fordulóját, 
aki nála jellegzetes szerénységgel, de annál nagyobb munkakedvvel és 
szeretettel buzgólkodott egyháza és a közegyház érdekeiért, aki évtize-



A közgyűlés 
megalakulása. 

Jegyzőkönyv 
hitelesítők 

Kerületi tanitó-
képviselők 

dck óta egyik legszorgalmasabb tagja kerületi és egyetemes közgyűlé-
seinknek s aki nála megszokott rátermettséggel vezeti kerületi főjegyzői 
hivatalát s lelkiismeretes előadója több jelentékeny bizottságunknak. Le-
gyen az ő hasznos munkálkodásán is a hatalmas Istennek bőséges ál-
dása, hogy ebben a munkában el nem fáradva, sok éveken át ezentúl 
is közremüködhessék Isten országának felépítésén. Az ő nagy érdemeit 
is örökítsük meg a jelentős évforduló határkövénél jegyzőkönyvünkben 
s erről őt kivonaton külön is értesítsük! 

Midőn ezek után a legszivélyesebben üdvözlöm kerületi közgyűlé-
sünknek tagjait, mély tisztelettel köszöntöm itt megjelent illustris vendé-
geinket, küldöttségeket, nevezetesen pedig a Magyarországi Evangélikus 
Egyetemes Egyház, a Magyarországi Egyetemes Református Konvent és 
a Dunamelléki Református Egyházkerület, a Bányai Evangélikus Egy-
házkerület, az Egyetemes Gyámintézet, az Országos Luther Szövetség, a 
Tiszai Evangélikus Egyházkerület, a Dunántúli Református Egyházkerü-
let küldöttségét s valamennyi itt megjelent többi küldöttséget és egye-
seket. Legvégül pedig, midőn további határozatainkra a Mindenhatónak 
bőséges áldását kérem, kerületi közgyűlésünket megnyitom. 

Dr. Händel Béla egyházmegyei felügyelő indítványára a 
közgyűlés az elnöki megnyitót egész terjedelmében jegyzö-
könyvébe véteti. 

(Dr. Z.) Világi elnök a világi főjegyző azon jelentésére, hogy a 
közgyűlésnek hivatalból való tagjai, valamint az egyházmegyéknek sza-
vazati joggal kiküldött képviselői határozatképes számban vannak jelen, 

a közgyűlést szabályszerűen megalakitottnak s határozatképes-
nek jelenti ki. 

3 . (Dr. Z.) Az elnök javaslatára a közgyűlés ezen jegyzőkönyv hi-
telesítésére az elnökség elnöklete alatt a jegyzői karon felül: Okolicsányi 
Gyula, dr. Händel Béla, Kirchner Gyula, Mihalovics Samu és Pod-
hradszky János közgyűlési tagokat küldi ki. 

4 . (Dr. Z.) Az egyházi elnök bejelenti, hogy a kerület tanítói ka-
rának képviseletében Csengey Gyula oroszlányi és Pöntör Béla tordasi 
tanítók vannak jelen. 

Jelenti továbbá, hogy az iktató közgyűlésié meghívott vendégek 
közül dr. Geduly Henrik tiszakerületi püspök s egyetemes egyházi el-
nök, dr. Zelenka Lajos tiszakerületi felügyelő, dr. Kapi Béla dunántúli 
püspök, dr. Mesterházy Ernő dunántúli ker. felügyelő, dr. Deák János 
theol. fakultás dékánja; továbbá dr. Baltazár Dezső dunántúli ref. püs-
pök, dr. Ravasz László ref. püspök s elnök társa, továbbá dr. Antal 
Géza dunántúli ref. püspök és Tomcsányi Kálmán; végre egyházkerü-
letünk tagjai közül dr. Stelczer Mátyás, Csatáry Elek, Schütcz Nándor 
és Szűcs Sándor távol maradásukat kimentették. 

Tudomásul szolgál. 
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5 . (Dr. Z.) a) Az egyházi elnök jelenti, hogy az Istenben boldo-
gult néhai lándori dr. Kéler Zoltán elhalálozásával megüresedett egy-
házkerületi felügyelői méltóságra egy elkésettnek kivételével az egyház-
kerület valamennyi egyházközsége, számszerint 35, a kitűzött határidőig 
beküldte szavazatát; azokat az 1930 évi március hó 20-ik napján meg-
tartott rendkívüli kerületi közgyűlésből kiküldölt szavazatbontó bizottság 
a f. évi május hó 26-ik napján Sámsonházán tartott ülésén felbontotta 
s megállapította, hogy valamennyi egyházközség szavazatát dr. Sztra-
nyavszky Sándor őméltóságára adta s őt a kerület felügyelőjévé egy-
hangúlag megválasztotta. Felhívja a világi főjegyzőt, hogy a szavazat-
bontó bizottság vonatkozó ülésének következő jegyzőkönyvét olvassa fel. 

J e g y z ő k ö n y v , 

mely felvétetett Sámsonházán, 1930. évi május hó 26-án az 1930 évi 
március hó 20-iki rendkívüli kerületi közgyűlés által a kerületi felügye-
lői választással kapcsolatosan kiküldött szavazatboníó bizottság ülésén. 

Jelen voltak: Kiss István püspök elnöklete mellett alulírott bizott-
sági tagok. 

1. Kiss István püspök, elnök szívélyes szavakkal üdvözölvén a 
megjelenteket, a bizottság ülését megnyitja, a jegyzőkönyv vezetésére 
Kirchner Rezső püspöki titkár, bizotts. tagot kéri fel. 

2. Kiss István püspök jelenti, hogy kezeihez a bizottság ülésének 
napjáig a következő egyházak szavazata érkezett be: Bokod, Csa'odi, 
Csákvár, Komárom, Nagyveleg, Oroszlány, Pusztavám, Szák, Szend, 
Székesfehérvár, Tordas, Hegyeshalom, Levél, Magyaróvár, Rajka, Ba-
lassagyarmat, Bánk, Bér, Egyházasdengeleg, Felsőpetény, Galgaguta, 
Kétbodony, Kisterenye, Legénd, Luczfalva, ösagárd, Salgótarján, Sám-
sonháza, Szécsény, Szirák Szügy, Terény Vanyarc, Ipolyvece és Nagy-
börzsöny, összesen tehát 35 egyház szavazata. 

Jelenti továbbá, hogy a gyúrói lelkésztől levelet kapott, melyben a 
lelkész sajnálattal közli, hogy egyházközsége, végzetes tévedés követ-
keztében a kitűzött határidőig nem küldhette be szavazatát. 

A bizottság megállapítja, hogy az egyházkerület szava-
zatra jogosult 36 egyház közül 35 egyház leszavazott s 1 
egyház (Gyúró) a kitűzött határidőig nem küldte be szavazatát. 

3. A beérkezett szavazatok a bizottság által sorra felbontatván és 
formailag is elbíráltatván, a bizottság megállapítja, hogy 

(a) a béri, száki, pusztavámi, csákvári, rajkai, ltvéli, galgagutai, 
magyaróvári, bokodi, luczfalvai, salgótarjáni, kisterenyei, felsöpetényi, 
oroszlányi, hegyeshalmi, sziráki, csabdi, szügyi, sámsonházai, terényi, 
balassagyarmati, nagybörzsönyi, ipolyvecei, komáromi, szécsényi, szendi, 
székesfehérvári, vanyarci, egyházasdengelegi, kéíbodonyi, bánki, legéndi, 
nagyvelegi és tordasi egyházközségek (34) szavazatukat dr. Sztranyavszky 
Sándor egyházfelügyeiőre adták le, 

Dr. Sztranyavszky 
Sándor egyházkor, 
felügyelővé válasz-
tása. 
Szav. bontó biz. 
jegyzőkönyve. 
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Dr. Sztranvavsiky 
S. beiktatása. 

(b) az ősagárdi egyház szavazata érvénytelen, mert a kitűzött ha-
táridőn tú! adatott póstára. 

Ezek alapján a bizottság megállapítja, hogy dr. Sztranyavszky 
Sándor egyházfelügyelő 68 (hatvannyolc) szavazattal a dunáninneni ág. 
hitv. evang. egyházkerület egyházkerületi felügyelőjévé egyhangúlag 
megválasztatott. 

4. Kiss István püspök-elnök ezek alapján dr. Sztranyavszky Sán-
dor felügyelő urat a dunáninneni evang. egyházkerület törvényesen 
megválasztott egyházkerületi felügyelőjének jelenti ki. 

Több tárgy nem lévén elnöklő püspök annak bejelentése mellett, 
hogy Okolicsányi Gyula és Laszkáry Gyula bizottsági tagok távolmara-
dásukat kimentették, a bizottság ülését bezárja. 

E jegyzőkönyv felolvastatván, hitelesnek jelentetett ki s a bizottság 
tagjai által aláíratott. 

Kmf. 
Kiss Is tván 

püspök. 

Dr. Csengődy Lajos , Mihalo vícs Pál, Ki rchner Rezső 
bizottsági tagok. 

A közgyűlés az egyhangú választás eredményét kitörő 
lelkesedéssel veszi tudomásul. 

b) Az egyházi elnök javaslatára a közgyűlés a kerületi felügyelőért 
küldöttséget meneszt, melynek tagjaiul: Wenk Károly, dr. Händel Béla, 
Laszkáry Gyula, Podhradszky János, Huszágh Gyu'a és dr. Zelenka 
Frigyes közgyűlési tagokat küldi ki. 

A kerületi felügyelő megérkeztéig a közgyűlést az egyházi elnök 
felfüggeszti. 

c) A teremben megjelent kerületi felügyelőt az egyházi elnök által 
újból megnyitott közgyűlés szűnni nem akaró lelkes „éljen"-zéssel fogadja. 

Az egyházi elnök a megválasztott kerületi felügyelővel közli az 
egyhangú választásnak eredményét s felkéri, nyilatkozzék, elfogadja-e 
kerületi felügyelővé történt megválasztását? 

A kerületi felügyelő igenlő válaszát az egyházi elnök köszönettel, 
a közgyűlés élénk tetszésnyilvánítással fogadja, az elnök a közgyűlést 
felfüggeszti s a közgyűlés közönsége a kerületi felügyelő ünnepélyes 
beiktatására a templomba vonul. 

6 . (Dr. Z.) A közgyűlés tagjaival és az egyházközség híveivel zsú-
foltan megtelt templom virágokkal felékesitett oltára előtt, az „Eiős vár 
a mi Istenünk" elhangzása után Balogh István és Mihalovics Samu es-
peresek segédkezése mellett fogadja az egyházi elnök, Kiss István püspök 
az újonnan megválasztott egyházkerületi felügyelőt. 

A beiktatás ünnepélyes szertartását a kerület egyházi főjegyzője, 
Balogh István esperes, a következő imával vezeti be: 
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Jóságos Istenünk, menyei édes Atyánk! 

Hozzád emelkedik lelkünk hő fohásza, oltárod előtt alázattal hajt-
juk meg fejünk. Oh mert Te vagy éltünk gondviselő Atyja és e tudat 
olyan édes nekünk. Hozzánk viseltető jóvoltodra emlékeztet minden, ami 
van, ami él. A tavaszi ég rnelegülő napjával, a föld melegülő porsze-
mével, a nyár érett kalászaival rólad beszél. Bölcs intézkedésedet hir-
deti az őszi bágyadó napsugár, a sárguló lomb s hulló falevél. 

Óh de mennyivel drágább, boldogitóbb jó Atyánk a mi lelki vi-
lágunkban velünk éreztetett szerető gondoskodásod. Ott ragyogtatod lel-
künk egén örökfényű nap gyanánt a te szent igédet, amely égi lángjá-
val biztatva hívogat minket a magasztos cél: az örökélet felé. Legna-
gyobb áldásul elküldötted szent Fiadat, hogy legyen nekünk bölcsessé-
günk, igazságunk és váltságunk. 

Hála neked, hogy Ö általa megalapiíád e földön a te anyaszent-
egyházadat, amely minket istenfiuságra nevel. Legyen áldott nagy ne-
ved, hogy a mi evang. anyaszentegyházunkat annyi ellenséges megtá-
madtatás között megőrizted s diadalra segítetted. Háíás szívvel áldunk, 
hegy egyházunk hajójának kormányrudja mellé mindig állítottál szent 
lelked által ihletett féifiakat, akik erős kézzel vezették azt a bűn kiálló 
szirtjei között a béke csendes révpartja felé. 

Hála néked jóságos Istenünk, hogy egyházkerületünk elhunyt ve-
zére helyébe uj bajnokot adtál s a leverő gyászra elhoztad a fénysuga-
ras tavaszt. 

Óh áldd meg jó Atyánk a hivatalába beiktatandó uj felügyelőnket 
a te dolgaid iránt vsló szeretettel, Töltsd be értelmét bölcsességgel, szi-
vét lelkesedéssel, lelkét kitartással, hogy csüggedést nem ismerő tett-
erővel munkálhassa a te országodnak dicsőségét. 

Áldd meg kegyelmes Istenünk mai közgyűlésünk munkáját. Add, 
hogy elménknek gondolatai, szivünknek szándékai, szánknak beszédei, 
lelkünk elhatározásai legyenek a te kedved szerint valók. 

Add áldásodat e gyülekezetre, amely örömmel és szeretettel tárta 
ki előttünk kapuit s helyet és alkalmat adott nekünk a te dolgaidban 
való foglalatosságra. 

Szent oltalmad fedezze templomainkat, lobogtasd oltárainkon a hit 
soha ki nem alvó lángját. Áldd meg.a lelkészeket, hogy ezeknek szivén 
keresztül gyúljon ki a hivek lelkében is a benned vetett hit s terjedjen 
apáról fiúra, nemzedékről nemzedékre. 

Áldd meg iskoláinkat, egyházunk e veteményes kertjeit. Add, hogy 
ezeknek gyenge palántái nevekedhessenek a te házadnak plántáivá s 
teremjék a megtérésnek áldott gyümölcseit. 

Áldd meg Kormányzónkat bölcsességgel, nemzetünk javára irá-
nyuló törekvéssel. 

Áldd meg, óh áldd meg a megaláztatás porában vergődő hazánkat 
s nemzetünket. Mostani nehéz megpróbáltatását tedd egy szebb jövendő 

Balogh István 
főjegyző imája. 
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Kiss István püspök 
iktató beszéde, 

alapjává. A múltnak vétkeit már rég megbűnhődte, legyen áldott, bol-
dog egész jövendője. 

Nagy irgalmú Isten buzgó szívvel kérünk, óh halld meg s hall-
gasd meg forró esdeklésünk. Amen. 

(Oltári Máté ev. 5 rész 13—16 v.) 

Az ima végeztével Kiss István püspök elmondja következő beiktató 
beszédjét: 

Hivatalos egyházi pályámon ma másodízben állunk egymással szem-
ben. Első izben akkor régen, amikor első hittani vizsgádat tetted le előt-
tem, amikor még te érezhetted magadat gyöngének, amikor ártatlan ra-
gyogó szemeid még feltekintettek rám kérlelőleg. Ma én vagyok a gyönge, 
a sok esztendő súlyával vállaimon, az én szemeim keresik benned a 
megértő elnök-társat, az egyházért és hazáért egyaránt lelkesedő nemes 
egyházkerületi felügyelőt. S nagy a mi örömünk Balassagyarmattól — 
Hegyeshalomig, hogy a kegyes isteni gondviselés éppen téged szemelt ki 
s tartogatott számunkra egyházkerületi felügyelőnek s mi csak az Ö 
ujjmutatását s hozzánk intézett beszédét értjük meg, amikor nagy lelke-
sedéssel, egyhangúlag megválasztottunk. A mi hangos örömünknél talán 
csak annak a köztiszteletben álló kiváló idős férfiúnak a csendes öröme 
mélyebb, aki neked egy személyben atyád, anyád, testvéred s itt e föl-
dön Isten után a legnagyobb jólíevőd volt. 

Most már értem, miért kívántad minden áron, hogy beiktatásod itt 
Balassagyarmaton menjen végbe. Ide vonzott az ég és a föld, a szülő-
földnek minden göröngye s azok a hántok, amik egy porladó szivet ta-
karnak, az édes anyádét. 

A szinte lenyűgöző hatalmas erélyért, mely lelkedben lakik, cso-
dálunk, a szived véghetetlen gyöngédségeért szeretünk s mélyen a szi-
vünkbe zárunk. E kettős érzés hatása alatt állunk mindannyian kivétel 
nélkül. Ilyen együttérző, hálás, örvendező s megértő közönséget és szent 
gyülekezetet fogok szem előtt tartani beszédem további folyamán és ami-
kor még néhány szót ejtek arról: 

Milyen szép és dicső az az állás y amelyre ma beiklalunk. 
I. Szép és dicső emberi szemmel nézve. 
II. Még szebb és dicsőbb ahogy azt az Úr Jézus Krisztus nézi. 

* * 
* 

Mert szép dolog az emberek elismerése, tisztelete és szeretete. 
Igaz, sok hibájuk van. Gyakran önzők, szeretetlenek, gyűlölködők, iri-
gyek és kárörvendők, de a valódi érdem előtt mégis meghajolnak. A te-
hetség, jellemszilárdság s megvesztegethetetlen becsületesség olyan eré-
nyek, amelyek az emberek legnagyobb részére nem tévesztik el hatásu-
kat. Milyen szép dolog birni az emberek elismerését, tiszteletét és sze-
retetét ! Milyen szép és dicső dolog ezrek és ezrek osztatlan bizalma le-
téteményesének lenni! Téged is az osztatlan bizalom emelt a kerületi 
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felügyelői méltóságra. A bizalomnak ezen kősziklájából egész életedre 
szóló üditő forrásvíz fog fakadni. Csoda forrás, amely a benned szuny-
nyadó nagy lelkierőket gyors kifejlődésre fogja késztetni! 

Szép és dicső az az állás, amelyre ma beiktatunk emberi szemmel 
is nézve, mert ma egyszerre szellemi közösségbe, rokonságba kerülsz 
mindazokkal a kiváló férfiakkal évszázadokra visszamenőleg, akik előtted 
ezt az állást oly mély hálára kötelező módon betöltötték. Mert a mult, 
jelen és jövő között szoros kapcsolat áll fenn. A múlton épül fel a je-
len s a jelen készíti elő a jövőt. Hogy a múlton épül fel a jelen, ez azt je-
lenti, hogy elődeid élete és működése, hitbuzgósága és áldozatkészsége, 
dicsősége és szenvedése, forró egyház és haza szeretete a távoli időből 
az évszázados ködön is átcsillámlik s megtermékenyítik lelkedet. Én le-
galább lehetetlennek tartom, hogy azoknak a kiváló férfiaknak, a te elő-
deidnek, akik a legmagasabb eszményekért közdöttek, harcoltak és any-
nyit áldoztak, egész életük munkája nyomtalanul elvesszen, holott ezt 
egy jelentéktelen vizcseppről sem mondhatjuk el a természet háztartásában. 

De azért is mondom szépnek az egyházkerületi felügyelői állást és 
méltóságot, mert módot nyújt a viselőjének az itt e földön harcoló és 
küzdő egyháznak olyan területein is működhetni, ahol már az Úr kö-
zelségét jobban érezzük, mint más helyen, t. i. az egyház közigazgátá-
sában, törvényhozásában és igazságszolgáltatásában. De módót nyújt az 
egyházkerületi felügyelői állás mint közjogi méltóság arra is, hogy a vi-
selője előtt bizonyos rangsorban megnyíljék az országos törvényhozás 
felsőházának a kapuja, ahol azután mint — egy történeti egyháznak, 
törvényesen bevett vallásnak a képviseletében elmondhat mindent, amit 
egyháza érdekében elmondani szükségesnek tart. 

Szép és dicső ez az állás emberi szellemmel nézve, még szebb és 
dicsőbb, ahogy azt az Úr Jézus Krisztus nézi. 

Máté evangiliomának 20. részében a 26., 27. és 28. versekben 
ezt mondja Jézus: „aki közöttetek nagy akar lenni, szolgáljon nektek 
és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Mintahogyan 
az Emberfia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szol-
gáljon és életéi adja oda váltságul sokakért." íme az Úr Jézus Krisztus 
a nagyoknak, az elsőknek tisztök teljesítését szolgálatnak mondja s ez-
zel a szolgálat fogalmát, melyet valaha lealázónak tekintettek egyenesen 
felmagasztalta. Igen, a nagyoknak, az elsőknek az ő hűséges szolgála-
tuk az ő legszebb ékességük s legnagyobb dicsőségük! S erre a hűsé-
ges szolgálatra sohasem volt égetőbb szükség, mint éppen most, mert 
sohasem volt ekkora nyomor, annyi éhező és szomjúhozó, sohasem 
volt annyi bánatos, szomorú, megtépett lélek, annyi szerencsétlen és 
boldogtalan szív! Szegény egyházunk és hazánk is szörnyen megcson-
kítva, ezer sebből vérezve ott fekszenek a jerichói úton! Nincs itt más 
menedék és oltalom, mint bízni abban, akiben eleitől fogva bíztunk, 
aki a magasságban lakozik, akinek az ég királyi széke s e föld lábai-
nak zsámolya s bízni az Ő küldötteinek hűséges szolgálatában, akik 
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Kiss István püspök 
üdvözlése. 

Dr. Sztranyavszky 
Sándor székfoglaló 

beszéde. 

azért jönnek, hogy szolgáljanak embertársaiknak, szolgáljanak az egy-
háznak és a hazának. S ezen szolgálatuk közben minél jobban elfeled-
keznek önmagukról, minél jobban halaványul el lelki szemeik előtt 
minden ami földi dicsőségre emlékeztet, annál hűségesebben végzik el 
szolgálatukat, annál könnyebb lesz beszámolni sáfárságukról annál, aki 
őket küldötte, annál több áldás fakad hűséges szolgálatukból s annál 
ragyogóbb lesz a fejükre tett dicsőség koronája! 

Légy áldott, aki jöttél az Úrnak nevében! Amen, 
A beiktató beszéd elhangzása után az egyházkerületi felügyelő le-

tette a hivatali esküt, melynek szövegét Balogh István esperes olvasta elő. 
Eskütétel után a közgyűlés közönsége visszatért a vármegyeháza 

dísztermébe s folytatta ünnepélyes tárgysorozatát. 

7. (Dr. Z.) Az egyházi elnök az egyházkerület összes intézményei 
és szervei nevében a mély tisztelet, az őszinte és megkülönböztetett 
nagyrabecsülés, a bizakodó reménykedés .s a meleg, bensőséges szeretet 
érzésével és szavaival köszönti az immár beiktatott egyházkerületi fel-
ügyelőt, új működési körében kifejtendő buzgó tevékenységére Istennek 
megsegítő kegyelmét, soha meg nem fogyatkozó áldását kéri, átadja neki 
a felügyelői hatáskör jelvényeit, az egyházkerületi pecséteket s felkéri, 
hogy társelnöki székét immár foglalja el. 

8 . (Dr. Z.) Az egyházkerületi felügyelő, világi elnöki székét elfog-
lalja s a közgyűlés közönségének feszült figyelme mellett mondja el 
következő székfoglaló beszédjét: 

Megemlékezés 
az elődükről. 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 
Mélyen tisztelt Vendégeink! 

Az élő ember lelke húrjainak egyik legszebb rezgése, ha az el-
multakról, örökre elköltözőitekről kegyelettel emlékezik. 

Érzem, tudom, hogy egyházkerületünk minden egyházának, minden 
tagjának igaz érzéseit is tolmácsolom akkor, amikor ebben a tisztbeni 
elődömről, lándori Kéler Zoltánról emlékezem. Áldozatos egyházszeretete, 
hithűsége, maradandó nyomokat hagyó munkássága, erélye, akaratereje 
még ellenfeleinek derekát is meghajlásra késztetik. 

A közelebbi múlton át távolabbi múltra vetődik tekintetünk és ott 
bontakozik ki a multak még ma sem ködös, maradandó, csillogó szá-
lakkal átszőtt fátyolából szűkebb hazámnak, a nógrádi egyházmegyének 
köréből a nagy, csonkitatlan dunáninneni egyházkerület felügyelői szé-
kébe emelkedett, két kiváló fiának jellegzetes alakja. Id. Laszkáry Gyula 
és Beniczky Árpád emléke előtt állok meg, hogy a bensőségesen átér-
zett tiszteletadás útján tegyen eleget az utód, az elődök iránti férfias 
kötelességének. 

De a most ide, körünkbe idézett és lelki szemeink által láthatóan 
megjelent volt világi vezérei között egyházkerületünknek, vonul fel kö-

J 
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zénk, az ő tiszteletüktől is körülövezeíten, mindhármuknak volt egyházi 
elnöktársa, kerületünknek hosszú évtizedeken át volt kitűnő, bölcs, tudós 
egyházi vezére, dr. Baltik Frigyes püspök. Az ő emléke előtt is nem a 
szokás előírta kötelességből, de igaz és mély meggyőződésből hajtom 
meg fejemet, reámutatva arra, hogy az ő személyében is perdöntő ta-
núnk van arra, hogy Szent István egységes birodalmának idegen ajkú 
fiai is a magyar állameszméhez való hűségben, a magyar haza szerete-
tében versenyre keltek az Árpád-vezette ősök ivadékaival. Öt sem kí-
mélte meg a gyanú, őt is magukénak hirdették idegen érdekek nem 
épen önzetlen szószólói, de élete és munkássága volt cáfolat erre és 
bizonyíték arra, hogy a magyar mindig türelmes volt a vele együttérző 
nemzetiségekkel szemben. 

A világi és egyházi legmagasabb méltóságok betöltésénél — hogy 
a ma használt kifejezéssel éljek — a kisebbség fiainak az érvényesülési 
lehetősége a tehetség arányában adatott meg és nem a vagyonuktól és 
otthonuktól való megfosztás és kiüldöztetés volt osztályrészük, mint ma 
az árulásuk jutalmául életrehivott mű-államokban, melyeket épen a ró-
lunk gonoszul hirdetett rágalmak, melyek ma az ő részükről ami vére-
inkkel szemben valóságok, juttattak ideig-óráig tartó élethez. 

Egyházkerületünk emlékükben idézett vezéreinek hithüsége, éber-
sége, önzetlen honszerelme és áldozatos munkássága lesznek az irányt, 
utat mutatók számomra, hogy ne váljak méltatlan utóddá abban a tiszt-
ben, amelybe az egyházkerület gyülekezeteinek osztatlan bizalma helye-
zett, amely bizalomért, melyet kitüntetésnek, megtisztelőnek tartok, innen, 
most már erről a helyről és ebből az alkalomból is, mélységes köszö-
netet mondok 

Az egyházkerület történetében páratlanul álló egységes, egyöntetű 
állásfoglalás az én igénytelen személyem mellett, ad különös, felbecsül-
hetetlen értéket az én számomra és elkötelez gyarló erőimnek teljes 
egészükben való rendelkezésükre bocsátására. 

De a lefolyt választásban kifejezésre jutott egységes akarat kell, 
hogy innentúl jellemzője legyen munkásságunknak is, mert letiport, meg-
tépett Hazánk, megrabolt egyetemes egyházunk, otthonából kiforgatott, 
megcsonkított egyházkerületünk érdekében újjáépítő, eredményes mun-
kát csak abban az esetben fogunk tudni folytatni, hogyha erőink min-
dig közös célok érdekében, mindig egységesen, egymásért és soha egy-
más ellen, fognak érvényesülni. 

De ne csak ezt az egyházkerületet, ne csak egyetemes egyházun-
kat, hanem az egész magyar protestantizmust hassa át az egységben 
rejlő erő öntudata, annak szükségességének felismerése. 

A magyar protestantizmus megértő és minden .próbát álló testvéri 
együttérzésére, több — kimondom — egységére, nem csak a magyar 
protestantizmus jövendőjének biztosítása érdekében van feltétlenül szük-
ség, hanem nélkülözhetetlen, elmaradhatatlan az, a magyar feltámadás, 
fennmaradás érdekében is. 

Egyhangú válasz-
tás — egységes 
akarat. 

Az egységben 
rejlő erő. 
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Ä Protestantismus 
mai hivatása. 

3Q 

A protestantizmus a magyar nemzeti önállóság és függetlenség 
megszerzése, biztosítása és megóvása körül mindig és következetesen a 
nemzet irányában kötelességét hiven teljesítő volt. Idegen érdekek szol-
gálatában nem állott, azokat a nemzet érdekei fölé sohasen helyezte. 

Ma is hivatás vár reá! Megóvni a nemzet társadalmát attól, hogy 
becsempésszék annak tudatába, hogy a nemzet nem önmagáért, hanem 
azért van, hogy hatályukat vesztett törvényeken alapult, megszűnt jogo-
kat respektáljon olyanok érdekében, kiknek szemében a nemzet nem 
cél, legfeljebb átmeneti cél, messzebbmenő célok érdekében, amelyekért 
vaió küzdelemben a nemzeti jövendő [tétetik kockára anélkül, hogy a 
kockának bármely oldalára való fordulása fényt vetitő lehetne a komor 
jelenen át, egy biztató jövőre! 

A magyar protestántizmusra hivatás vár! Hivatás vár abban az 
irányban is, hogy a mai gondterhes súlyos időkben megőrizze a magyar 
lelkek bizakodó reménységét, ellentálló erejét. Mert ma az egyházak 
már nem a miszticizmusukkal hatnak, hanem Krisztus tanításai tisztasá-
gának, embert értékelő és szerető mélységeinek és a ma talán jobban, 
mint a múltban élő igazságainak éles és tiszta képet adó vetítésével. 

„Szeresd felebarátodat, mint te önmagadat." Volt-e idő mikor na-
gyobb szükség volt e parancsolat lelkiismeretes betartására, mint ma, 
amikor annyi az elesett. Ne feledjük el, a legszegényebb is elviseli a 
szegénységét, ha érzi azt, hogy van vele érző szív, van, ki megosztja 
azt vele, a leggazdagabb is elviselhetetlennek fogja tartani gazdaságát, 
ha érzi azt, hogy egyedül maradt. 

Amikor a hitetlenség, materializmus, az emberiesség mezébe bujt 
legaljasabb gyilkos bestiálitás, a bolsevizmus döngeti a kereszténység 
két évezredes kapuját, akkor egyedül az emberszeretet, a gyengébbnek 
az erősebb által való segítése, sebek gyógyítása, könnyek felszáritása, a 
krisztusi szociálizmus mentheti meg nemzetek, államok létét, biztosit-
hatja azok jövendőjét. 

Nem liberalizmusra, nem demokratizmusra, nem szociálodemkra-
tizmusra és nem kommunizmusra van szükség, a vergődő emberiség 
megmentése érdekében, nem kellenek modern tanok és hangzatos jel-
szavak, — vissza a bibliához, vissza a testamentumhoz, vissza Kisztus-
hoz, nincs bölcsebb, nincs tisztább, nincs embert jobban szerető taní-
tás Kristus igéjénél! Ha azt a honszeretet tüzénél kovácsolod újból iz-
zóra, úgy acélozod meg uj évszázadokra, az ezzel faragott sziklára fek-
tetted le újból régi szép hazád uj alapjait, magyar nemzetem! 

De ha gyűlölködni fogsz, ha nem a közös ellenség: a hitetlenség 
ellen, hanem a Krisztust hivő keresztény testvéred ellen viszed harcba 
még megőrzött vértezetedet, ha a lelki inkvizíció eszközeivel testvéred 
ereiből akarod a vért a magad testébe átömleszteni, akkor testvérharc-
ban emészted fel erőidet, testvéredet is önvédelmi harcba készteted ön-
magad ellen és vigyázz, nehogy együtt dőljetek majd össze a küzdel-
meteket, nem is ölbetett kézzel néző közös ellenségtek előtt. 
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Az, aki harcok közepette áll, Isten óvja tőle, de félő, hogy két 
fronton is fokozott erőkifejtésre kényszeríttetünk, az kell, hogy fegy-
vertartását szemügyre vegye és a mindég mocsoktalan tisztasága mellett 
a pengéknek, azok élét és markolatját is végig simogassa a tekintetével. 

Ha ezt teszem, úgy fegyvereinknek erejét igazságainknak érintetle-
nül megőrzött krisztusi eredetében látom. Ez a penge markolatja. An-
nak éle pedig nemcsak vallott és hirdetett, de követett az a jelmonda-
tunk: „A Haza minden előtt!" 

De hiányzik a penge hegye, melyre pedig a harcok hevében a 
pengevezetőnek annál inkább szüksége vagyon, mennél több élesre fent, 
esetleg méregbe mártott penge hegyével találja magát szembe. 

Mindenkitől független protestáns napi sajtóra van szükség. Ennek 
alapjait, bármennyire szegény, lerongyolt és gondokkal küzdő legyen 
ma magyar falu, város egyaránt, még a szánktól is elvett falat értéké-
nek összehordásával meg kell tudni teremteni, hogy ne legyünk bárki-
nek kiszolgált préda, hogy megtorlatlanul senki ne törölhesse hozzánk 
sáros topánját. Nem támadó, de védekező fegyverként kell a kezünkbe 
a napi sajtó, amely önvédelmünkön kívül szolgálja önzetlenül az újjá-
születendő nemzetet és legyen hirdetője annak a haladó nemzeti politi-
nak, amely tiszteli a multat, de a jelent a jövő számára munkálja és 
amely felszínre hoz, megszólaltat uj értékeket, akik új utakat taposva, 
friss levegői hoznak és az előtt kitárják a mai gazdasági élet hullaszag-
gal telített haíiotías kamrájának elreteszelt ablakait. És legyen seprő, 
mely eltakarít minden szemetet, ameiy alatt meghúzódnak a kártíevő 
rovarok, az élősdiek sokasága, azok, akik az útjukban álló tilalomfákat 
is felőrlik különöskép kifejlődött rágószerveikkel, hogy azíán zsákmányu-
kat elvonszolva, azt zavartalanul falatozhassák. 

Legyen napi sajtónk, amelynek hasábjait legjobbjainknak tolla 
szántsa és amelynek betűit mindannyiunk szeme olvassa. Tudjunk egy-
szer együtt akarni, kitartani és akkor meglesz és fenn fog maradni, élni 
fog, dacolni minden nehézséggel a protestáns napi lap. 

Egyházkerületeinknek az egyetemes egyház irányítása mellett állandó 
akcióban kell lenniök, nem a sablonos és rovatos irodai munka, de a 
rohanó élet diktálta tempóban való továbbépítése Krisztus Egyházának, 
az ami feladatunk. És ebben a munkában keresztény testvéreinkkel 
fusson össze verejtékünk, egymás iránti féltékenykedésnek, az egymás 
lenézésének és lekissebbitésének helye nincs. Egymást csak szerethetjük, 
egymás értékeit, ha azokat kölcsönösen becsüljük, csak növelhetjük. 

Egyházkerületem ügyes-bajos dolgaival foglalkozni ma feladatom-
nak nem tekinthetem, mégis azok némelyikére reá kell hogy mutassak, 
mert azok elhallgatása, vagy a tájékozatlanság látszatát viselné magán, 
vagy az volna bele magyarázható, mintha saját igazunk erejében ma-
gunk sem bíznánk. 

A megszállás idején ingókban és ingatlanokban volt vagyonát, 
ami az 1914. évi zárszámadás szerint, tehát teljes értékű aranykoroná-

Fiiggefclen prot. 
napi sajtó. 

Anyagi kérdések, 
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Az államsegély 
leszállítása. 

Az 1848: IX. t. c. 
körüli sérelmek. 

ban 740000 koronát tett ki, a külön lévő, meghatározott rendeltetesü 
alapoknak 390000 aranykorona értékével együtt tehát 1,130.000 koro-
nát, teljes egészében elvesztette az egyházkerület. 

Ennek a tekintélyes vagyonnak megmentése, visszaszerzése érde-
kében a kötelességszerűen megtenni szándékolt intézkedések és lépések 
keresztülvitelénél az egyetemes egyház segítségét kellett kérnünk és az 
ott elhangzott vélemények és fontolások, amelyek az egyetemes egyház 
érdekeinek szem előtt tartásán épültek fel, figyelemmel a trianoni dik-
tátumra, késztették az egyházkerület intézkedésre jogosított felelős fak-
torait a várakozás álláspontjára. 

Most az ideiglenesen elszakított területeken, a megszállók által 
eszközölt vagyonelkobzások kérdését rendező hágai egyezményen ala-
puló új helyzet, kötelességmmé teszi ezzel a kérdéssel foglalkozni, az 
egyházkerület jogos érdekeinek éber szemmel tartása mellett. Addig is 
azonban kifejezést kívánok adni annak az elhatározásomnak, hogy az 
állam részéről az 1848. évi XX, t.-c. részbeni végrehajtásaként az 
Egyetemes Egyháznak jutattatott, közigazgatási célokat szolgáló állam-
segélyből való részeltetésünknél fent mondottaknak figyelembevételét is 
kívánni fogom. 

Az államsegélyben való részesedés mértékének a leszállítása mara-
dandó nem lehet, mert az közigazgatási célokat szolgál és a hívek adó-
terheinek csökkentését célozza, — már pedig a közigazgatás költségei a 
csonka kerület igazgatása körül is, mondhatni, változatlanul fennállanak, 
— hanem azért sem, mert a lélekszámban megfogyatkozott kerület hí-
veinek teherbíró képessége messze alatta van a három testvérkerület 
hivei teherbíró képességének és ezért azoknak vállaira terheket áthárítani 
mivel sem indokolható, méltánytalan eljárás lenne. 

Hanem igenis indokolt és méltányos lenne a segély mértékének 
felemelése épen a fentebb vázolt arra a körülményre tekintettel, hogy az 
egyházkerület elveszett vagyonának és alapjainak visszaszerzése érdeké-
ben, az Egyetemes Egyház aggodalmaira figyelemmel, nem tette meg 
az érdekeinek védelmére alkalmas lépéseket. Ebben a kérdésben a köz-
gyűlés keretében javaslatot is kívánok tenni, amit már most bejelentek. 

Az 1848 évi XX. t.-e. végrehajtása körüli sérelmeink kapcsán csak 
utalni kívánok arra, hogy mig Egyetemes Egyházunknak a béke és még 
még a háború éveiben is élvezett államsegélyének az összege, mely a 
közigazgatás, a lelkészi nyugdíjintézet és a hivek egyházi adójának 
csökkentésére adatott, 1,050.000 aranykoronát tett ki, addig a 1928 -29 
évekre adott államsegély 270.000 pengő, amely az 1929—30 költségve-
tési évre még 10n/o-kal csökkentetett. Az egyházaknak hivatása az állam-
nak a mai súlyos időkben fokozottabb támogatása és anyagiak terén 
való kímélése. De viszont e kötelességeknek a teljesítése is lépten-nyo-
mon akadályba ütközik a legszükségesebb, nélkülözhetetlen anyagi esz-
közök hijján. Azért mutatok reá erre, mert úgy érzem, hogy nemcsak 
jogunk, de kötelességünk is a mi koldússzegénységünk mellett felemelni 
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szavunkat és megtenni mindent, nehogy a protestánsnak nevezett ura-
lom idején, amikor azt állítják, hogy minden madár nekünk dalol, min-
den virág nekünk illatoz, még szűkre szabott, megtépázott takarónkból 
is kiforgattassunk. 

A lelkészi kar méltányos és jogos törekvése, hogy csak 5 0 ° / o - b a n 
valorizált korpótlékának és családi pótlékának felemelését, 1 0 0 % - b a n 
való térítését kérelmezi, szorgalmazza. 

Ugyancsak indokolt és igazságos a tanítói karnak kérelme, kíván-
sága, hogy a kántori teendők ellátásáért, tehát egy külön és több mun-
káért élvezett javadalma tanítói fizetésébe be ne számittassék. 

A lelkész és tanitó számára megadni a nyugodt megélhetés, csa-
ládalapítás és gyermekneveltetés lehetőségét, de meg követelni a 1 0 0 % -
ban való helytállást is ma, amikor a lelkésznek nemcsak az oltár előtt 
és a szószéken, hanem még inkább a híveivel otthonukban való és ál-
landó érintkezésben, a lelkek állandó és közvetlen ellenőrzésében egyen-
súlyban tartásában kell látnia hivatása legértékesebb, igaz, egyben leg-
fáradságosabb, de legeredményesebb részét is. 

Ostromoltak a lelkek, ostromolt vár katonáinak bálványozott, ön-
feláldozó kapitánya legyen a pap. 

A tanitó pedig, mint a kultura harcosa ne abban keresse a kul-
turát, hogy önmagát modernnek nevezett tévtanokkal félmüveli, hanem 
abban, hogy önmaga lelke egyensúlyának megőrzése mellett, tudatában 
jól betöltött hivatása nagyszerűségének, a gondozására bízott kezdetle-
ges, fejlődő lelkek és agyak formálását a meggyőződéses hit és lángoló 
honszeretet fűtötte meleg szívvel és irányította finom, de biztos kézzel 
végzi. 

Hozzátok pedig, világi vezetői egyházunknak, fel ügyelőtársaim és 
presbyterek, egy mondatban egy kérést intézek, de ebben benne van ] 
egyházam szeretete, jövendő sorsának féltése és a Ti, a mi utánunk 
következők jövendője feletti aggódás is: gyertek közelebb, jöjjetek bel-
jebb evangéliumi egyházunk lelkes szolgálatának műhelyébe, ne vonjá-
tok ki magatokat, ne resteljétek az áldozatos munkát, ne azt keressétek, 
amin megütődhettek, hanem azt, amin örvendezhettek. 

És most, ami előtt szavaimat zárom, melyeken át a lelkembe te-
kintést akartam számotokra lehetővé tenni, még csak annyit: nem jöhet 
idő, nem jöhet megpróbáltatás, melynek közepette hitemben megrendül-
hetnék, nincs az a komor, sötét felleg, mely utamból, melyen meggyő-
ződéssel haladok, eltéríthetne. 

Tisztelettel és szeretettel fordulok Egyházi Etnökíársam, a Püspök 
Úr Őméltósága felé, köszönöm azt a meleg kézszoritást, amellyel mun-
katársává fogadott és viszonzásául annak, adom munkabírásomat és 
gyarló tehetségemet egyházkerületünk szolgálatába és megbecsülésemet 
személye iránt. 

El nem múló hálám Egyetemes Egyházunk felügyelőjének, kiváló 
vezérünknek Radvánszky Albert bárónak, a testvér leformátus egyház 

Lelkészi kar 
jogos törekvése. 

Tanítói kar 
kívánsága. 

Világi vezetők, 
presbyterek. 

Üdvöslések. 

A M. KLR. KÖZPONTI 
STATISZTIKAI HIVATAL 
G O W Y V T Á B A 
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Uj kerületi felügy. 
megválasztásának 

publikálása. 

Kiss I. püspök 
üdvözlésö 40 éves 

leik. jubileuma 
all almából. 

Okolicsányi Gy, tb. 
ker. felügyelőié 

választása. 

országos konventje nagyrabecsült kiküldötteinek, Ráday Gedeon gróf 
Őexcellenciájának, társegyházkerületeink itt megjelent kitűnő világi és egy-
házi vezéreinek, Raffay Sándor úr Őméltóságának és mindazoknak, akik 
megjelentek körünkben, őszinte hálám azért, hogy szeretetük kifejezésé-
vel maradandó érzést véstek a lelkembe, szivembe, amely most felsó-
hajt, megdobban azért, hogy itt az ideiglenes határ mentén mindannyi-
okkal együtt imádkozzék hazánk feltámadásáért! 

A kiváló szónoki lendülettel előadott székfoglaló beszéd 
nemcsak szárnyaló gondolatokban és magasztos eszmékben 
való gazdagságával, nemcsak a meg nem alkuvó protestáns 
hithűségnek törhetetlen erejű hirdetésével, nemcsak a keresz-
tyén összefogás és megértés szükségének bölcs hangoztatásá-
val, de egyben az emberi, a felebaráti, az állampolgári s a 
hazafiúi erények értékének ismételt és nyomatékos hangsúlyo-
zásával is megragadta s mindvégig hatalmában tartotta a 
közgyűlés egész közönségének értelmét, szivét és lelkét. A 
hallgatóságból csaknem minden mondat után kitörő élénk 
helyeslés volt bizonysága a szónok és hallgatósága megegyező 
gondolkodásának, együttérzésének, a hazáért, az egyházért, 
minden jóért, szépért és nemesért való lelkesedésük közössé-
gének s a felügyelői székfoglaló kivételesen nagy hatásának. 

Általános lelkesedéssel emelte határozattá a közgyűlés 
az egyházi elnök azon indítványát, hogy a protestáns öntu-
datnak, az államférfiú gondosságnak s a lángoló hazaszere-
tetnek hatalmas szózataként elhangzott székfoglalót egész ter-
jedelmében vétesse jegyzőkönyvbe s ekként nemcsak a jelen, 
de a jövő nemzedék okulására is megörökítse. 

!>. (Dr. Z.) Az egyházi elnök indítványára 
a közgyűlés elrendeli, hogy a kerületi felügyelő beiktatásáról 
a magyar királyi Kormány, a Magyarországi Evangélikus 
Egyetemes Egyház, a testvér egyházkerületek, a Magyarországi 
Egyetemes Református Konvent megfelelő módon értesíttessék. 

1 0 . (Dr. Z.) A világi elnök az őszinte tisztelet, nagyrabecsülés és 
meleg szeretet igaz érzésének ad közvetlen szavakban kifejezést, amikor 
megemlékezik elnöktársának, Kiss István püspöknek zajtalan, de áldott 
eredményekben bővelkedő lelkipásztori munkálkodásának negyven s a 
szeretet és békesség ápolásában eltöltött főpásztori sikeres tevékenysé-
gének tiz esztendős évfordulójáról. Indítványára 

a közgyűlés mindkét nevezetes évfordulónak a jegyzőkönyv-
ben való megörökítését elrendeli. 

1 1 . (Dr. Z.) A világi elnök az igaz hála érzésével mond köszöne-
tet Okolicsányi Gyula egyházmegyei felügyelőnek azért az áldozatkész-
ségért, amellyel mostani gyengélkedő állapotában is készséggel vállalta 
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s példás buzgósággal, hozzáértéssel és fáradhatlanul végezte a kerületi 
felügyelő helyettesitésével járó munkát. Indítványára 

a kerületi közgyűlés ezért jegyzőkönyvi köszönetet mond 
Okolicsányi Gyulának s méltányolva azt a lelkes készséges, 
áldozatos és sikerekben gazdag munkásságot, amelyet az 
evangélikus egyház érdekében úgy is mint kiválóan ügybuzgó 
egyházmegyei felügyelő, úgy is mint különböző bizottságok-
nak munkás tagja, úgy is mint a kerületi felügyelőnek több 
esetben volt helyettese s a kerületnek egyetemes közgyűlési 
képviselője évtizedek óta kifejt, őt közlelkesedéssel örökös 
tiszteletbeli egyházkerületi felügyelőnek megválasztja. 

A kerületi felügyelő indítványára a közgyűlés lelkesedéssel elha-
tározza, hogy 

a Kormányzó úr Ö Főméltóságát hódoló feliratban 
üdvözli s őt odaadó hűségéről és törhetetlen ragaszkodásáról 
biztosítja. 

Mindennek megtörténte után a kerületi felügyelő az előtte tiszte-
legni óhajtó küldöttségeket fogadja. 

13. (Dr. Z.) A kerületi felügyelőt beiktatása alkalmából küldöttség 
által üdvözlik: 

1. A Magyarországi Evang. Egyetemes Egyház. 
Vezetője: Br. Radvánszky Albert. 

2. A Magyarországi Egyetemes Református Konvent és a Duna-
melléki Református Egyházkerület. 

Vezetője: Gróf Ráday Gedeon és 
Dr. Kováts J. István. 

3. A Bányai Evangélikus Egyházkerület. 
Vezetője: Dr. Raffay Sándor. 

4. Az Országos Luther-Szövetség. Vezetője: Dr. Rásó Lajos. 
5. A Tiszai Evangélikus Egyházkerület. 

Vezetője: Dr. Zsedényi Béla. 
6. Az Egyetemes Gyámintézet. 

Vezetője: Laszkáry Gyula. 
7. A Dunántúli Református Egyházkerület. . 

Vezetője: Nagy István. 
8. A Soproni Theolog. Fakultás és a Luther-Társaság. 

Vezetője: Dr. Kovács Sándor. 
9. Az evang. theologiai ifjúság nevében: Németh Géza, a ki, mint 

az ifjúság ajándékát, Luther Márton Nagy Kátéját nyújtotta át 
a felügyelőnek. 

10. A Békési Egyházmegye, az Orosházai Evang. Egyház, az oros-
házai evang. egyházi alakulatok s Orosháza nagyközség. 

Vezetői: Kovács Andor, Kálmán Rezső 
és Csizmadia András. 

Üdvözlő 
küldöttségek 
sorrendje. 
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Püspök 
jelentése, 

11. A Társadalmi Egyesületek Országos Szövetsége nevében 
Dr. Szontágh Tamás. 

12. A balassagyarmati róm. kath. egyház. 
Vezetője: Dr. Paczolay Zoltán. 

13. A balassagyarmati református egyház. 
Vezetője: Sulacsik Zoltán. 

14. A balassagyarmati izraelita hitközség. 
Vezetője: Deutsch Dávid. 

15. A balassagyarmati evang. egyház, Nőegylet és Ifjúsági. Egylet. 
Vezetője: Kardos Gyula. 

16. A surány-terényi evang. egyház. 
Vezetője: Szlancsik Pál. 

17. A protestáns katonai egyház és a helyőrségi tisztikar. 
Vezetője: Ádám Endre. 

18. Nógrád vármegye. Vezetője: Baross József. 
19. Nógrádi Vitézi Szék. Vezetője: vitéz Udvarnoky Béla. 
20. Balassagyarmat város. Vezetője: Horváth Sándor. 
21. A salgótarjáni választókerület s evang. egyház. 

Vezetője: Zelenka Ottó. 
22. A balassagyarmati kisgazdák. Vezetője: Piatrik János. 
23. A Budai Evang. Egyház nevében Horváth Kornél. 
24. A balassagyarmati vasutasok. Vezetője: Derzsy Gyula. 
A kerületi felügyelő minden küldöttség szónokának külön-külön 

válaszolt. Minden válaszát a szónok üdvözlő szavaihoz fűzte s elmélyítve 
az egyes szónokok által felvetett gondolatokat és érintett eszméket, ki-
vételes szónoki készséggel és elmeéllel fejtegette mindazokat a gyakor-
lati szükségleteket és eszményi elgondolásokat, amelyeknek önzetlen, 
következetes, kitartó és áldozatos munkálása Istennek dicsőségére, a haza 
üdvére, az emberiség javára s minden egyes ember lelkiismeretének 
megnyugvására szolgál. 

A közgyűlés a kifejezési módban gyönyörködtetve változatos, belső 
tartalmában értékes gondolatokat, eíhikai érzelmeket gazdagon termő üd-
vözlő szónoklatokat, de főképen az ünnepelt felügyelőnek azokhoz alkal-
mazkodva rögtönzött, mindig mély elgondolású, szellemesen tündöklő, 
magasztos és örök érvényű erkölcsi igazságokat nemcsak az ékesszólás 
művészetével, hanem egyben a hitvalló, talpig férfi erélyével és elszánt-
ságával hirdető kijelentéseit mindvégig fokozódó figyelemmel, érdeklő-
déssel, lelki gyönyörűséggel s állandó helyesléssel nemcsak hallgatta, 
hanem egyben élvezte is. 

13 . (K.) A tárgysorozat 9. pontjával kapcsolatosan püspök űr fel-
olvassa alább következő évi jelentését: 

Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés! 
Az 1929/30. évi jelentésemet van szerencsém a következőkben be-

terjeszteni. 
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Újra átéltünk egy sötét gondterhes nehéz közigazgatási esztendőt, 
amelynek hála Istennek volt néhány verőfényes • napja is. Az állandó 
kietlen pusztaságban való vándorlásunk közben itt-ott egy-egy oázisra 
is eljutottunk, ahol legalább egyidőre megkönnyebült a szivünk s fel-
üdült a lelkünk. 

Ez évi jelentésem gondolatmenete különben a régi nyomokon fog 
járni, amennyiben jelentésem első részében szólani fogok általában azok-
ról a dolgokról, amiket az egyetemes egyház szempontjából feljegyzésre 
méltóknak találok, a második részében pedig szólani fogok azokról, 
amik kizárólag a mi dunáninneni egyházkerületünk életére és működé-
sére vonatkoznak s csak bennünket érdekelnek. 

Szegény hazánk, dacára a genfi egyezménynek, még mindég vég-
tagjaitól megfosztva, csonka testén a jóvátétel nehéz kősziklájával fek-
szik a földön. Nem csoda, ha ebben az állapotában egyházunkkal szem-
ben nem tud eleget tenni már régebben vállalt s országos törvényekben 
is biztosított kötelezettségeinek, annál kevésbé a haladó korral járó ujabb 
egyházi és iskolai kívánalmaknak. Pedig ez az állapot rendkívüli vesze-
delmet hordoz méhében, különösen a mai válságos időben, amikor ugy 
látszik, a réginek romjain egy uj világ van készülőben. Mert ne ámít-
suk magunkat, az a bolsevizmus, amely esküdt ellensége minden eddigi 
történelmi fejlődésnek, a vallásnak és egyháznak, a hitnek és erkölcs-
nek, .épenúgy mint a mai államnak és társadalomnak, a családnak s 
benne különösen az egyénnek, a mai tudománynak és művészetnek, 
amig egy akkora ország hatalmára támaszkodhatik, mint Oroszország s 
akkora elégedetlen tömegekre, mint aminőket ma láthatunk, különösen 
a legyőzött, megcsonkított, kiszipolyozott államokban, addig a bolsevis-
mus állandó veszedelme és réme marad nemcsak Európának, hanem az 
egész müveit világnak. Ez ellen az epidémia ellen nem elég védelem a 
rendőr és katona, a gépfegyver és ágyú, ide lelki fegyverek kellenek, 
amikkel az egyházak operálnak. Minthogy azonban a legideálisabb moz-
galmat sem lehet megindítani anyagi erő nélkül, azonképen az egyházak 
lelki fegyverei sem forgathatók a siker reményében a megfelelő anyagi 
eszközök nélkül. Éppen ezért felette leverőleg hatott reánk, hogy az 
anyagiakban éppen nem bővelkedő s különben is szegényesen dotált 
protestáns egyházak államsegélye nem került az állami költségvetés azon 
tételei közé, amik az 5, sőt 10%-os reductió alól kivétettek. Fájt, de 
nem zugolódunk érte, ha csakugyan állami szükség volt. Mert nincsen 
áldozat, mit a haza jóvoltáért meghozni nem tudnánk. Annyival is in-
kább, mert lelkünkben törhetetlenül él a reménység, hogy ez nem lesz 
mindig igy. 

S ez a hit, „a boldog Nagy-magyarország," nem csupán egyesek 
fanatikus hite, amelynek a szomszédos országok életében nincsen semmi 
gyökere, realitása. Ellenkezőleg ez a történelem logikája, az élet köve-
telménye, az igazság diadala! Nem hihetem, hogy Húrban Józsefnek 
— a tótok nemzeti hősének és prófétájának élete és működése teljes 

i 

Egyházunk és 
až állam. 

Erős hitünk a 
boldog Nagyma-
gyaromágban. 
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A róm. kath. 
egyházhoz való 

viszonjank. 

feledésbe menjen. Húrban volt az, aki nyelv — és néphez való nagy 
szeretetétől vezéreltetve, minden beszédében és munkájában meggyőzően 
hirdette, hogy a tót népnek jövője szempontjából semmitől sem kell 
jobban őrizkednie, mint a csehekkel való államközösségbeni élettől, 
mert ez, a két nyelv közeli rokonságánál fogva, menthetetlenül a tót 
nyelvnek és népnek, mint népfajnak a halálát jelenti, mert államközös-
ség esetén a tót nyelvnek és népnek a cseh népbe való teljes beolva-
dása csak idő kérdése lehet. Ezért hirdette szüntelenül, hogy a tótok-
nak a magyarokkal kell államközösségben élniök. Támogatta ezt a téte-
lét az ezeréves múlttal, az ország geográfiái fekvésével s azzal, hogy 
az államközösséghez való hüségükért a magyarok nem fogják akadá-
lyozni, hogy nyelvüket használják és műveljék. Lehetetlen, hogy az 
örök feledés leple boruljon Húrban nevére és működésére, akit a tótok 
annyira szerettek, akiről egyik rajongó híve azt vallotta, ha Húrban ki-
ütné az egyik szememet, a másikkal még mindig mély hálával tekinte-
nék fel reá, azokért a nagy szolgálatokért, amiket a tót nyelvért és nép-
ért tett. Azt hiszem, már nem vagyunk messze attól az időtől, hogy a 
szerencsétlen tót nép is ráeszmél a Húrban igazságára! 

Azt hiszem, hogy amint az első kozák-ezredek megjelennek Besz-
szarábiában, a románok szemében is egyszerre magasra fog majd emel-
kedni a jó szomszédi viszony értékelése s úgy is fordulhat a dolog, 
hogy még majd önként fogják felkínálni Erdélyt és a többi magyar 
területeket. 

Jugoszláviára nézve is el tudok képzelni 4olyan helyzetet, amikor 
az lesz az okos dolog részéről, ha bevonja vitorláit s szépen visszatér 
az idegen folyók vizeiről szűkebb hazájába. 

És éppen ezért bizonyos fájdalommal látom egyeseken, mintha 
gyöngülne bennünk a Nagy-magyarországba vetett hit. Pedig a nem-
zeti aspirációkról való lemondás egy a halállál, amelyből nincsen fel-
támadás ! 

Azért nem kell nekem a zsinat sem, mint kisértő alkalom a ke-
rületek arányosítására, az elsimításra. Álljanak a mi kerületeink tovább 
is így, amint vannak, csonkán! A letördelések és elszakitások szörnyű 
nagy sebeivel testükön, mint folytonos emlékeztetők a nagy feladatra, 
mely reánk vár ! Kit illet ez a soha nem halványuló eleven emlékezés 
inkább, mint bennünket, a magyarországi evangélikus egyházat, akiket 
a nagy földindulás megfosztott a múltnak csaknem minden fényétől, 
gazdagságától és dicsőségétől! 

A mi a róm. kath. egyházhoz való viszonyunkat illeti, Istennek 
hála az elmúlt közigazgatási esztendő perspektívájából csendesebb és 
megnyugtatóbb tájak integetnek felénk. Nem történt ugyan semmi lé-
nyegbe vágó dolog, nem különösen semmi olyan, ami belső szívbeli 
megujulást vonva maga után, egyszersmindenkorra lehetetlenné tenné 
azt az áldatlan felekezeti torzsalkodást, amely már annyi gyászt, annyi 
szenvedést hozott erre a szegény országra. És nekem mégis úgy látszik, 
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hogy az elmúlt közigazgatási esztendőben mintha a treuga Dei-hez ha-
sonló valami áldott békesség fuvalmát éreztük volna széles e hazában. 
Már a mult évi őszi róm. kaíh. naggyűlésen, annak dacára, hogy azt 
megelőzően ugyancsak erős és fenyegető hangfoszlányok 'úszkáltak a 
légben, úgy látszik ennek a fuvalomnak a hatása alatt egyetlenegy 
dissonáns hang sem hangzott el s tartott ez az áldott békesség véges-
végig az összes ünnepségeken át s azt hiszem, megállapíthatom, hogy 
ami ezekben az ünnepségekben nemzeti volt, a dicső Árpádházi nem-
zeti királyaink iránti kegyeletben s hódolatban eggyé forrott minden 
magyar szív. 

Ebben a hangulatban terjedt el futótűzként a szomorú hir: Vass 
József népjóléti miniszter és miniszterelnök-helyettes meghalt. A féifi 
kora delén álló, nagy szorgalmáról, munkabírásáról, agilitásáról és szó-
noki készségéről ismeretes miniszternek, a kormány egyik legrégibb s 
legsúlyosabb tagjának váratlan elhunyta általános részvétet keltett az 
országban. Váratlan elhunyta megdöbbentette különösen a róm. kath. 
egyház élén állókat, akik benne az egyház legnagyobb fiát gyászolják. 
Nagy szolgálatai elismeréseül úgy intézkedtek, hogy az egyetemi temp-
lom alatt épült róm. katholikus Pantheonba elsőnek őt temették el. S 
Vass József egyháza ezen kitüntető figyelmét valóban meg is érdemelte, 
mert bár hozzánk is mindig szíves és nyájas volt, szive egész szerelme 
mégis az egyházáé volt, azé az egyházé, melyben bölcsője ringott, 
amely karjaira vette, dajkálta, ápolta és nevelte őt. Jó magyar szivéért, 
melynek melegéi mi is érezhettük, megtartjuk őt jó emlékezetünkben. 

A testvér ref. egyházhoz való jóviszonyunkon az elmúlt közigaz-
gatási esztendőben sem történt változás. Azonban kapcsolataink ben-
sőbbé és melegebbé tétele szempontjából kívánatosnak tartanám, ha kö-
zös intézményeink iránt több érdeklődést és nagyobb buzgóságot ta-
núsítanánk. 

Az elmúlt közigazgatási esztendőnek külsőségekben legmegkapóbb, 
belső indítékokban s lelki élményekben minden kétségen felül a leg-
gazdagabb eseménye volt az ágostai hitvallás 400 éves jubileuma, me-
lyet egyházközségeink a püspöki kar felhívására s utasítása szerint 1930. 
junius hó 22-én tartottak meg ünnepélyes istentisztelet s díszközgyűlés 
keretében. S ezzel eljutottunk ebben a században a reformáció kiemel-
kedő, nagy eseményei 400 éves jubileumainak csúcspontjára. Azt hiszem 
ezek az egymásután következő 400 éves jubiláris ünnepek lényegesen 
hozzájárultak híveink önérzete és egyházszeretete megerősödéséhez, amire 
oly nagy szüksége van irtózatosan megcsonkított szegény magyar evan-
gélikus egyházunknak. Különösen az ágostai hitvallás 400 éves jubi-
leuma hagyhatott mélyebb nyomokat a lelkekben még a legkisebb gyü-
lekezetekben is elhangzott sziveket átjáró és megrázó fogadalmak által, 
amikkel magukat a mindhalálig való hűségre kötelezték. Az iskolai if-
júság 1930. évi szeptember hó 22-én tartotta meg erre az alkalomra 

Dr. Yass József 
halála. 

Ä ref. egyházho; 
való viszonyunk 

Az Ágostai 
Hitvallás 400 
éves jubileuma. 
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A Kormányzó úr 
ŐMltóságanak 
köszönő leirata, 

Ä Theol. Otthon 
felavatása. 

k Theol. Otthon 
alapkő letételi 

ünnepélye. 

Nehézségek az 
egyetemes lelkész-

képesitő vizsga 
körül, 

vonatkozó ünnepélyeit remélem oly módon, hogy gazdag magvetések-
nek fognak bizonyulni a jobb jövőt illetőleg. 

1930. évi március 1-én ünnepelte a magyar nemzet nagy lelkese-
déssel nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó úr Ö Főméltósága 
dicső kormányzásának 10-ik évfordulóját. Erről az örömteljes nagy 
nemzeti eseményről f. évi március hó 20-án tartott rendkívüli közgyű-
lésünkön már megemlékeztünk s Ő Főméltóságát ebből az alkalomból 
mély hódolattal üdvözöltük. Üdvözletünkre a kormányzó úr Ő Főmél-
tósága kabinetirodájából az alábbi hozzám intézett válasz érkezett: 

„A Kormányzó Úr Ô Főméltósága a tíz éves kormányzásá-
nak évfordulója alkalmából a Dunáninneni Evangélikus Egyház-
kerület rendkívüli közgyűlése nevében Méltóságod és Okolicsányi 
Gyula Őméltósága által kifejezett szerencsekivánatokért meleg kö-
szönetét nyilvánítani méltóztatik. 

Erről van szerencsém Méltóságodat értesíteni. 
Fogadja Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr kiváló nagy-

rabecsülésem és őszinte tiszteletem nyilvánítását. 
Budapest, 1930. évi március 26. napján. 

Vértessy s. k. 
a kabinet iroda főnöke." 

Örömmel jelentem, hogy a Sopronban épült hatalmas theológus 
Otthont br. Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnk 
a mult évi október hó 12-én avatta fel s adta át magasztos hivatásának. 
Szép reményeket fűzök egyházunknak ezen megfelelő keretekhez jutott 
intézményéhez s hiszem, hogy áldásai szemmel láthatókká lesznek a be-
lőle kikerült lelkészi gárdán. 

Ugyancsak a theol. Otthon felavatásával kapcsolatosan ment végbe 
a soproni theol. fakultás épületének alapkő letételi ünnepélye is. Azóta 
felépült az impozáns épület tisztán állami költségen s mind külsejével, 
mind pedig belső berendezésével alkalmas lesz arra, hogy felemelő ha-
tást gyakoroljon úgy azokra, akik tanítani fognak benne, mint azokra, 
akiknek tanulni s tanulmányozni lesz benne a kötelességük. A magam 
részéről csak azt fájlalom végtelenül, hogy ezzel igen-igen hosszú időre 
elesett a theol. fakultás tanári kara és ifjúsága az egyetemi légkör nagy 
előnyeitől és áldásaitól. 

Az egyetemes lelkészképesitő vizsgálat szabályzatának 1929 január 
elsejével való életbelépésével némi nehézségek merültek fel. Ugyanis 
ennek az egyet, lelkészképesitő vizsgálati szabályzatnak a készítői felté-
telezték a lelkészi szeminárium egyidejű életbe lépését s-ez esetben az 
egyet, bizottság tagjainak nagy száma semmi nehézséget sem okozott 
volna, mert a lelkészi szemináriumból egyszerre kikerült lelkészjelöltek 
az egyetemes gyűlés idején ülésező egyetemes lelkész vizsgálati bizott-
ság tagjai előtt, akik kevés kivétellel az egyetemes gyűlésnek is tagjai, 
minden nehézség nélkül tehettek volna vizsgát. Ámde a lelkészi szemi-
nárium életbe nem lépvén, a theológiai fakultáson pedig egy év folya-
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mán a szigorlatokra készülő ifjaknak igen sokszor lévén alkalmuk szi-
gorlataikat letenni, ez a körülmény azt eredményezte, hogy lelkészjelöltek 
egy tanév folyamán igen sokszor jelentkeznek lelkészi vizsgára, de so-
hasem olyan számmal, hogy a szabályzat értelmében az egyetemes lel-
készvizsgáló bizottság összehívható lett volna, másfelől pedig a gyüle-
kezetekben jelentkező szükség a felavatott segédlelkészek után erősen 
követelte, hogy a lelkészavatások ne szüneteljenek. Ezt a nehézséget a 
püspöki kar erre az évre vonatkozólag úgy oldotta meg, hogy felhatal-
mazta az egyes püspököket, hogy a jelentkező lelkészjelölteket avassák 
fel, azonban kötelezzék az illetőket, hogy az ez évi egyetemes gyűléssel 
egyidejűleg ülésező egyetemes lelkészvizsgáló bizottság előtt jelenjenek 
meg s a lelkészi vizsgát tegyék le. Ez lehet megoldás egy évre, azonban 
ilyennek hosszabb időre még sem fogadható el, mert van abban valami 
visszás, hogy a lelkészjelöltek vizsga néikül avattassanak fel és sokat 
árt a lelkészi vizsga komolyságának, ha az a felavatás után tehető le. 

Minthogy pedig — sajnos — azok az okok, amik miatt a lelkészi 
szeminárium most életbe nem léphetett, még a legközelebbi években is, 
talán még fokozott mértékben is fenn fognak állani: nézetem szerint 
leghelyesebb volna addig, amig a lelkészi szeminárium megkezdi mű-
ködését, a régi kerületi lelkész vizsgáló bizottságokat feleleveníteni, de 
oly módon, hogy annak tagjai kerületenkint ugyanazok volnának, akik 
az illető kerületet képviselik az egyetemes lelkész vizsgáló bizottságban 
s ezeken kivül még a theológiai fakultás egy szaktanára. 

Nagy jelentőségűnek tartom az 1930. julius 1—4-íg a íheol. fa-
kultás tanári kara áital Sopronban rendezett theológiai konferenciát, 
amely egyike a leglátogatottabbaknak volt az ujabb időben, úgy hogy 
még a negyedik napon is a záró istentiszteleten, amelyet én tartottam 
meg, igen szép számmal jelentek meg a magas szivonalu konferencia 
iránt érdeklődők. Úgy theológiai tudományos szempontból, mint egyházi 
gyakorlati érdekből kívánatos volna ezeknek a konferenciáknak az állan-
dósítása a művelt világi elemnek az eddiginél nagyobb bevonásával. 

Ezzel áttérek azokra a dolgokra, amelyek kizárólag a mi egyház-
kerületünket illetik s kezdem a személyi ügyekkel. 

Az elmúlt közigazgatási esztendő nem műit el anélkül, hogy a ha-
lál gyászangyala érzékeny veszteséggel ne sújtott volna. F. évi augusz-
tus hó 19-én adta vissza nemes lelkét teremtőjének Rákóczy István ny. 
főispán, nógrádi egyházmegyei másodfelügyelő. Azok közül való volt, 
kik a szülői házból hozott mély vallásos érzésekkel és hittel telitett szív-
vel futják meg földi pályájukat. Elhunyta nagy vesztesége nemcsak egy-
házkerületünknek, hanem egyetemes egyházunknak is. Az utóbbi időben 
főleg, mint a zsinati előkészítő bizottságnak a tagja fejtett ki figyelemre 
méltó munkásságot, szűkebb hazájában, a nógrádi egyházmegyében pe-
dig az 0 . F. B. által az egyházmegyének, mint nagyobb egyházi közü-
letnek juttatott lóci birtok ügyeinek a rendezésével és éveken keresztül 
tartó nagy szakértelemmel és fáradhatatlan buzgósággal végzett kezelé-

Ä theologiai 
konferencia. 

Részvét 
Rákóczy István 
elhányta felett. 
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Részvét 
Nemes Győző 

elhúnyta felett. 

További személyi 
dolgok. 

Államsegély és 
állami segé-

lyezések. 

sével szerzett magának nagyobb érdemet. Hitbuzgósága, ismert erélye s 
harcias természete mellett is mindenkor tanúsított jóhiszeműsége sokáig 
fognak hiányozni egyházi közéletünkből. 

Áldott legyen emlékezete! 
Indítványozom, hogy munkás életének áldott emlékét jegyzőköny-

vünkben is megörökítsük s erről özvegyét jegyzőkönyvi kivonat alakjá-
ban értesítsük. 

Ugyancsak nagy vesztesége a nógrádi egyházmegyének és kerüle-
tünknek Nemes Győző volt szécsényi nyugalmazott tanítónak az el-
hunyta, aki évek hosszú során át volt a kerületi törvényszéknek szor-
galmas bírája s a nógrádi egyházmegyének jegyzője, aki mint ilyen kü-
lönösen a tanügyi vonatkozású ügyeknek volt szakavatott referense és 
jegyzője. 

Kérem az ő emlékét is jegyzőkönyvünkben megörökíteni s erről 
legközelebbi hozzátartozóit jegyzőkönyvi kivonattal értesíteni. 

Üdvözöltem dr. báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és is-
kolai felügyelő úr Öméltóságát, továbbá dr. Geduly 'Henrik, dr. Kapi 
Béla és dr. Raffay Sándor püspök urakat tiszteletbeli theológiai dok-
torátusi címmel való kitüntetésük alkalmából. 

Üdvözöltem úgy a magam, mint az egyházkerület nevében dr. 
Sztranyavszky Sándor szeretve tisztelt egyházkerületi felügyelőnket nagy 
lelkesedéssel történt egyhangú megválasztása alkalmából. 

Ugyancsak üdvözöltem Paulik Jánost a M. E. L. E. elnökét 40 
éves lelkészi jubileuma s kormányfőtanácsosi címmel történt kitüntetése 
alkalmából. 

Végre 40 éves lelkészi jubileuma alkalmából üdvözöltem Balogh 
István fejérkomáromi esperes urat, az én kedves barátomat s e helyütt 
is kívánom neki, hogy a kegyelem Ura és Istene adjon neki erőt és 
egészséget, hogy az egyházi téren nagy odaadással és lelkiismeretes-
séggel végzett áldásos munkáját folytathassa minél tovább. 

Mint kerületi segélyt az 1930. év I. felére 2232 pengőt, 11. felére 
2230 pengői s így összesen 4462 pengőt kaptunk. Az 1848. évi XX. 
t.-c. alapján pedig még ez évre kaptunk 13.000 pengőt. 

Rendkívüli segélyt a következő egyházak kaptak: Kisterenye költ-
ségvetési hiányának mérséklésére 300 pengőt, énekes és imádságos 
könyvek beszerzésére 200 pengőt, továbbá Galgaguta 200 pengőt és 
Gyúró 300 pengőt, Komárom 1000 pengőt. 

Kivételes és rendkívüli államsegélyben a következő lelkészek ré-
szesültek: Limbacher Zoltán 160 p., Horeczky Aladár 200 p., Piri Károly 
230 és Meskó Károly 140 pengőben. 

Továbbá kaptunk az államtól az állami elemi [iskolákban hitok-
tatást teljesítő lelkészek és tanítók díjazására 1450 P-t, pósta portó ál-
lamsegély címén a mult évi túlkiadásra 333 P 19 fillért, az 1930/31-iki 
évre 1733 P 81 fillért. 
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llt jelentem örömmel, hogy lándori dr. Kéler Bertalan úr az Első 
Magyar Általános Biztositó Társaságtól 150 P adományt eszközölt ki s 
indiványozom, hogy ezért a közgyűlés a nevezett társaságnak jegyző-
könyvi köszönetet szavazzon és javaslom, hogy ez az összeg a neve-
zett társaság nevét viselő alapítványi tőke növelésére fordittassék. 

A missiókról külön jelentés fog beszámolni, én itt csak Tatabá-
nyáról kívánok szólani, egyházkerületünknek erről a fájó sebéről. Annak 
dacára, hogy Tatabányán és a hozzá tartozó telepeken 923 lelkünk és 
173 iskolába járó tanulónk van, hosszú évtizedeken keresztül nem tud-
tunk hozzájuk férkőzni, a régebbi időben az u. n. nagygeresdi egyez-
ség, később pedig más nehézségek és akadályok miatt. Több hiábava-
lónak bizonyult kísérlet után levélben kerestem fel az Északi Kőszén-
bánya Társaságnak vezérigazgatóját dr. Vida Jenő Őmélíóságát. A leve-
lezést a f. évi augusztus 11-iki Budapesten végbement személyes meg-
beszélés követte. Ennek a megbeszélésnek eredményeképpen, bár a ve-
zérigazgató úr, tekintettel a válságos gazdasági viszonyokra, tekintettel 
arra, hogy a bányatársaság a béke időben az egyházakkal szemben 
akkora anyagi terhet vállalt, amit a Társaság most alig-alig bir, sem-
miféle anyagi támogatást kilátásba nem helyezett: én mégis bízva ré-
szint a viszonyok megváltozásában, részint az egyetemes Egyház támo-
gatásában kiküldtem Tatabányára Kalavszky Kálmán soproni s. lelkészt 
azzal az utasítással, hogy egyelőre a Tatabányán és a szomszédos bá-
nyatelepeken lakó evang. növendékek hitoktatását végezze. Azóta Ka-
lavszky elhelyezkedett Felsőgallán, ahol híveink zöme lakik s örömmel 
jelenti, hogy úgy a bányatisztviselők, valamint a ref. lelkész is szíve-
sen fogadták őt s arra kér, hogy legalább 50 drb. magyar énekes köny-
vet s Kapi-íéle Chorál könyvet küldjünk neki. Arra kérem a mélyen 
tisztelt Egyházkerületi Közgyűlést, méltóztassék ezt a szükséges intéz-
kedésemet jóváhagyólag tudomásul venni. 

Nagybörzsönyben f. évi május hó 31-én és junius 1-én taríoítam 
meg a kánonszerü egyházlátogatást. 

A nagybörzsönyi egyház keletkezési éve meg nem állapítható, csak 
annyit tudunk az ottani róm. kath. egyház birtokában lévő 1680-ik év-
ben megkezdett kereszteiési anyakönyvbe bejegyzett okmányból, hogy 
1702. előtt a község legnagyobb része evangélikus volt. Azonban Nagy-
börzsöny primáši birtok lévén, Kollonich érseksége idejében teljesen el-
pusztult. A II. József-féle türelmi rendelet kiadása után, mint annyi sok 
más evang. gyülekezet, a nagybörzsönyi is uj életre kelt, amennyiben 
1784-ben lelkészt hivott meg, templomépitéshez fogott és azt 1785-ben 
már fel is szenteltette. Ettől az időtől fogva Nagybörzsöny német nyelvű 
evang. népe, bár sok megpróbáltatáson ment keresztül, él s mert szor-
galmas és becsületes, vagyonosodik. Vallásosságát ősi hazájából hozta 
magával, a hazai földhöz való görcsös ragaszkodása itt fejlődött ki 
benne. Jól vezetett, rendes gyülekezet. A hivek szorgalmasan látogatják 

A tatabányai 
missiói manka, 

A nagybörzsönyi 
egyházlátogatás, 
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Templöffl-
szentelések. 

Oífertóriumok. 

Utaim. 

a templomot, összes egyházi épületeik mintaszerű rendben vannak, mert 
áldozatkészségük valóban dicséretre méltó. 

A nép nemesebb érzületére vall az a gond is, amit temetőjének 
jókarban tartására fordit. Még inkább mutat erre, hogy az élők is val-
láskülönbség nélkül megbecsülik egymást s igyekeznek egymással bé-
kés egyetértésben élni. Ilyen népnek a lelkivilágába bepillantani nagy 
gyönyörűség. Ilyen érzéssel és egy szép napnak az emlékével távozhat-
tak Nagybörzsönyből azok az előkelőségek, akik a gyülekezetet ezen a 
nagy napján látogatásukkal megtisztelték, mint dr. Sztranyavszky Sándor 
egyházfelügyelő, államtitkár, Karafiáth Jenő országgyűlési képviselő, 
Pályi Pál Nógrád és Hont vármegyék főispánja, Horváth Sándor Balas-
sagyarmat polgármestere stb. 

Jelentem továbbá a mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlésnek, 
hogy a galgagutai és egyházasdengelegi renovált templomokat megbí-
zásomból Kirchner Rezső püspöki titkár űr, a komáromi újonnan épí-
tett imaházat pedig f. évi szeptember hó 28-án magam szenteltem fel. 

Ugyancsak jelentem, hogy a kötelező offertóriumokra az 1929. év-
ben a következő összegek folytak be és pedig: Külmissióra: 194 P, 
sajtóra 100 P 53 f, a brit és külföldi bibliatársulat javára 112 P 62 f, 
fogházmissióra 46 P Ol f. 

Résztvettem: 
1929. szept. 16—20. Kerületi közgyűlésen Budapesten. 

„ „ 26—28. Jegyzőkönyv hitelesítésen Budapesten. 
„ okt. 8—11. MELE. közgyűlésén s Paulik János 40 éves lel-

készi jubileumán Budapesten. 
„ „ 17—21. Hősök szobra leleplezésén s egyéb ügyekben Ba-

lassagyarmaton. 
„ „ 27. Az aszódi Petőfi gimnázium alapkő letételén. 
„ „ 28. Zsinati nagybizottsági ülésen Budapesten. 
„ nov. 11 — 15. Egyetemes gyűlésen Budapesten. 

1929. nov. 14. Egyet, gyűlés előtti istentiszteietet tartottam szent 
beszéddel Budapesten. 

„ „ 16. Dr. Kappler Hermán és lic. Heckel Tivadar con-
sistoriumi főtanácsos előadásán Budapesten. 

„ „ 17 19. A törvényhatósági bizottság megalakulásán s meg-
köszöntem az uj tagok nevében a megválasztást 
Balassagyarmaton. 

„ „ 24. A ref. templom felszentelési ünnepén Salgótar-
jánban. 

„ dec. 1—2. Rádiós istentiszteleti bizottságban Budapesten. 
„ » 3. A kerületközi államsegélyi s adóalapi bízottság 

ülésén Budapesten. 
„ „ 18—20. Jártam a vall. és közokt. ügyi minisztériumban 

Nagyveleg és Vérteskethely ügyében Budapesten. 



45 

1929. dec. 31— jan. 4. Lándori dr. Kéler Zoltán halála, temetése s ezzel 
kapcsolatos ügyekben Budapesten. 

1930. jan. 27--febr. 3. Püspöki konferencián, államsegélyes nyugdíjint. 
bizottsági ülésén, adó és közalapi és végre pénz-
ügyi bizottsági ülésen Budapesten. 

„ febr. 27—rnárc. 1. Püspöki konferencián s rádiós istentiszt, bizott-
sági ülésben Budapesten. 

„ márc. 19—21. Rendkívüli kerületi közgyűlésen Budapesten. 
„ ápr. 6—8. Püspöki konferencián Budapesten. 
„ máj. 4—6. Közös prot. bizottsági ülésen elnököltem Buda-

pesten. 
„ „ 12 — 14. Alap- és szakvizsgán az egyet, egyház képvisele-

tében Sopronban. 
„ „ 2 0 - 2 1 . Üdvözöltem a MELE gyűlését Balassagyarmaton. 
„ máj. 31—jun. 2. Nagybörzsönyben egyházlátogatáson. 
„ júl. 3 5. Theol. konferencián záró istentiszteletet tartottam 

beszéddel Sopronban. 
„ aug. 11—12. Dr. Vida Jenő Őméltóságával, a M. Á, K. RT. ve-

zérigazgatójával tárgyaltam a tatabányai hitoktatás 
ügyében Budapesten. 

„ szept. 21. Felavattam Matuz Pál lelkészjelöltet s kiküldtem 
Ipolyvecére segédlelkésznek. 

„ „ 27—28. Felavattam a komáromi imaházat. 
„ „ 29. Kerületközi és adóalapi bizottsági ülésen Buda-

pesten. 
„ szept. 30—okt. 1. Alap- és szakvizsgán az egyet, egyház képvi-

seletében Sopronban. 
„ okt. 4. Ä M. P. I. T. estélyén Salgótarjánban. 

Összesen 75 napot voltam uton. 
A tanügyről a tanügyi előadó úr fog részletesen referálni, én itt 

csak arra kívánok röviden rámutatni, hogy az u. n. törpe iskolák ellen 
hozott törvény alapján egyházkerületünkben a miniszter úr tudtommal 
csak két iskolától vonta meg az államsegélyt és pedig a heréditől és a 
vérteskethelyitől. Azonban a herédi iskoia részére, miután 30 növendé-
ket már ki tudott mutatni, a miniszter úr kiutalta az államsegélyt, a 
várteskethelyi pedig éppen most folyamodik az államsegély kiutalásáért, 
mert 36 tanulója van s igy minden valószínűség szerint a kiutalás itt 
is meg fog történni. 

Azonban az az intézkedése a miniszter úrnak, hogy államsegélyes 
iskoláknál a megüresedett állások csak az ő tudtával és hozzájárulásá-
val tölthetők be, mert különben megvonja tőlük az államsegélyt, hatá-
rozottan sérelmes. Némileg enyhítette ezt az intézkedést az a későbbi 
rendelkezés, mely taxatíve felsorolja azokat az eseteket, amikor nem 
szükséges az állás betöltéséhez a miniszter úi engedélye. Most legújab-
ban pedig arról értesültem, hogy nem olyan veszedelmes ez az iníéz-

Yalami a 
tanügyről, 
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Mit beszélnek 
a számok? 

kedés, mert tisztán csak átmeneti jellegű. Adja isten, hogy igy legyen. 
Végre legyen szabad évi jelentésemhez csatolt statisztikai tábláza-

tokhoz néhány megjegyzést fűzni. Az I-ső számú táblázaton örvendetes 
adat, hogy a szülöttek száma a muli évihez képest 35-el több, ellenben 
szomorú az úrvacsorázók száma 2067-el kevesebb, ami a hitélet ha-
nyatlására mutatna, ha az adat megbízható. 

A IV. táblázat szerint a felhasználható alapok összege a mult évi-
hez képest 6713 pengővel kevesebb s az idegeneknek való tartozás 
összege 54.782 pengővel több, mint a mult évi. Ezt a két adatot indo-
kolja, hogy a mult évihez képest az egyházmegyék gyülekezetei adós-
ságukból 2786 pengővel többet törlesztettek és 40.327 pengővel többet 
építettek, mint a mult évben. 

A VI. számú táblázat szerint örvendetes körülmény, hogy az egy-
házmegyei papisegélyző intézetek vagyona a mult évihez képest 1338 
pengő s 0 1 fillérrel gyarapodott. 

Ezzel áttérek részletes évi jelentésemre. 

Változások a hivatalos személyzetben, 

I. Változások az esp er ess égben. 
Meghalt: Rákóczy István, nógrádi esperességi másodfelügyelő. 

II. Változások a lelkészi karban. 
Megválasztatott: Matuz Pál ipolyvecei segédlelkésznek. 

III. Változások a felügyelői karban. 
Meghalt: Bozó István béri egyházfelügyelő. 
Távozott: Bartsch János tordasi egyházfelügyelő. 
Megválasztattak: Dr. Thebusz Aladár egyházfelügyelőnek Torda-

son, Fabini Henrik tb. felügyelőnek Salgótarjánban. 

IV. Változások a tanítói karban. 
Meghalt: Nemes Győző nyug. szécsényi tanitó. 
Távoztak: Galáth Gusztáv Herédről, Varjú József Kutasóról, Miklya 

Mihály Ősagárdról, Varga József Csesztvéről, Weisz János Pusztavámról, 
Polster Rezső Levélről. 

Nyugdíjaztattak: Bödecs Sándor nagyvelegi tanitó. 
Megválasztattak: Hugyina Zoltán Kétbodonyban, Hutnyik Jolán 

Vanyarcon, Bukovinszky Emil Heréden, Varjú József Csesztvén, Fehér 
Antal Ösagárdon, Fekete Ferenc Nagyvelegen, Ernst Alfréd Pusztavámon, 
Gross Károly Hegyeshalmon, Gráf András Levélen. 
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I. Az egyházkerület népmozgalmi kimutatása az 1929. évről. 
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III. Belmisszíói adatok az 1929. évről. 
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anyagi viszonyai az 1929. évben. 
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V. Az egyházmegyék anyagi v i szonyai az 1929. évben . 
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3. Báró Solymossy-Zichy alapitv 
4. Dr. Kéler Zoltán segitő-alap 
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7. Egyházm. könyvtár alap . 
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5. Több kisebb alap egyenkint 2 P. aluli 
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VI. Az egyházmegyei papi segélyzőíntézetek kimutatása 1929. évről. 
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S e g é l y e z é s e k . 

/. Szórvány gondozási és hitoktatási segélyek 
1. Bokodi lelkésznek a dadi hitoktatás és szórvány-

gondozásra — — — 50 P. 
„ a bicskei, dorogi, németegyházai 

és vaszélypusztai hitoktatásra és 
szórványgondozásra — — 350 P. 

„ a zámolyi, verebi, acsai szórvá-
nyok hitoktatására és gondozására 100 P. 

„ a váli, alcsuti, pusztavámi és gö-
bölyjárási szórványok hitoktatá-
sára és gondozására — — 75 P. 

„ az almásfüzitői, ácsi és nagyig-
mándi szórványok hitoktatására és 
gondozására — — — 150 P. 

„ a balinkai és timárpusztai hitok-
tatásra és szórványgondozásra — 100 P. 

„ szórványai hitoktatására és lelki-
pásztori gondozására — — 300 P. 

„ az árki-pusztai és móri hitoktatásra 
és szórvány gondozásra — — 100 P. 

„ szórványai hitoktatására és lelki-
pásztori gondozására — — 220 P. 

2. Csabdii 

3. Csákvári 

4. Gyúrói 

5. Komáromi 

6. Nagyvelegi 

7. Székesfehérvári 

8. Pusztavámi 

9. Tordasi 

10. Bánki lelkésznek a nagyoroszi, horpácsi és pusztaberki hit-
oktatásra és szórványgondozásra — . — — 200 P. 

11. Pap János tanítónak a diósjenői és szokolyai hitoktatásra— 60 P. 
12. Béri lelkésznek az ordaspusztai hitoktatásra — — 75 P. 
13. Markovich Vilmos tanítónak a cserhátszentiványi, alsó- és 

felsőtoldi hitoktatásra — — — — — 180 P. 
14. Egyházasdengelegi lelkésznek az erdőtarcsai, nagykökényesi 

és héhalomi hitoktatásra — — — — — 280 P. 
15. Galgagutai lelkésznek a berceli, nógrádkövesdi, becskei és 

sápi hitoktatásra és szórványgondozásra — — 150 P. 
16. Kétbodonyi lelkésznek a romhányi, ecseti és szentei hitok-

tatásra és szórványgondozásra — — — — 120 P. 
17. Nádasdy János tanítónak a magyarnándori hitoktatásra — 50 P. 
18. Kisterenyei lelkésznek szórványai hitoktatására és lelkipász-

tori gondozására _ _ _ _ _ _ 200 P. 
19. Legéndi lelkésznek a nézsai és szécsénkei hitoktatásra — 75 P. 
20. Lucfalvai lelkésznek a nógrádmegyeri hitoktatásra — — 90 P. 
21. Sámsonházai segédlelkésznek a nagybárkányi hitoktatásra— 40 P. 
22. Salgótarjáni lelkésznek az Amália-aknai, a ságujfalui, etesi, 

karancssági és somoskői hitoktatásra — — — 350 P< 
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23. Huber Antal tanítónak a karancskeszii és kisgergei hitok-
tatásra — — — — — — — 100 P. 

24. Szécsényi lelkésznek szórványok hitoktatására és lelkipász-
tori gondozására — — — — — — 400 P. 

25. Sziráki lelkésznek a palotási, páltelek-hényelpusztai, csécsei 
és szarvasgedei hitoktatásra — — — — 175 P. 

26. Szügyi lelkésznek az érsekvadkerti hitoktatásra — — 120 P. 
27. Lelkó András tanítónak a surányhalápi, szandaváraljai és 

herencsényi hitoktatásra — — — — — 200 P. 
28. Nagybörzsönyi lelkésznek a vámosmikolai és perőcsényi hit-

oktatásra — — — — — — — 90 P: 
Összesen — 4400 P. 

II. A vallás és közokt, ügyi miniszter úrnak 1930. junius 12-én kelt 
860—íj3033—1930. számú rendeletével az állami elemi népiskoláknál 
működő lelkész- és tanitóhitoktatók díjazására rendelkezésre bocsájtotl 

1450 Pengőből segélyben részesültek: 

1. Révész Alfréd lelkész, mint sziráki hitoktató, heti 6 óra után 120 P. 
2. Sztrokay Dániel s. lelkész, mint salgótarjáni I—III. körzeti 

hitoktató, heti 6 óra után — — — — 120 P. 
3. Teszák János áll. isk. tanitó, mint sziráki hitoktató, heti 5 

óra után — — — — — — — 100 P. 
4. Fadgyas Aladár lelkész, mint tatatóvárosi hitoktató, heti 2 

óra után — — — — — — — 90 P. 
5. Szűcs Sándor lelkész, mint mosoni hitoktató, heti 2 ó. után 90 P. 
6. Markovich Vilmos tanitó, mint ecsegi hitoktató, kéthetenkint 

3 óra után — — — — — — — 90 P. 
7. Fadgyas Aladár lelkész, mint komáromi hitokt. heti 4 ó. után 80 P. 
8. Horváth Sándor lelkész, mint csabdii hitokt. heti 4 ó. után 80 P . 
9. Koch Samu áll. isk. tanitó, mint rétsági hitoktató, heti 4 

óra után — — — — — — — 80 P. 
10. Wenk Károly lelkész, mint hegyeshalmi hitokt. heti 3 ó. ut. 60 P. 
11. Huber Antal állami iskolai tanitó, mint lapujtői hitoktató 

heti 3 után — — — — — — — 60 P. 
12. Szűcs Sándor lelkész, mint magyaróvári hitoktató, heti 3 

óra után — — — — — — — 60 P. 
13. Limbacher Zoltán lelkész, mint mátraszelei hitoktató, heti 1 

óra után — — — — — — — 45 P. 
14. Limbacher Zoltán lelkész, mint vizslási hitokt. heti 1 ó. után 45 P. 
15. Kiss Gyula állami iskolai igazgató, mint homokterenyei hit-

oktató, heti 1 óra után — —- — - - — 45 P. 
16. Sztrokay Dániel s. lelkész, mint zagyvapálfalvai hitoktató, 

heti 1 óra után — — — — — — 45 P. 
17. Podhradszky János leik., mint érdi hitokt., heti 1 óra után 45 P. 
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18. Pohánka Sándor s. lelkész, mint márkházai hitoktató, heti 
1 óra után — — — — — — — 45 P. 

19. Limbacher Zoltán lelkész, mint kisterenyei hitoktató, heti 
1 óra után — — — — — — — 40 P. 

20. Belák Gizella állami iskolai tanítónő, mint mátranováki hit-
oktató, heti 1 óra után — — — — — 40 P. 

Összesen — 1450 P. 

III. Adóalapi segélyek. 
(Előleg 1930. évre.) 

1. Bokod — — 99 P — f 8. Lucfalva — 130 P — f 
2. Csákvár — 45 P 50 f 9. Ösagárd — 225 P — f 
3. Gyúró — — 123 P — f 10. Salgótarján — 36 P — f 
4. Nagyveleg — 66 P 50 f 11. Sámsonháza - 157 P — f 
5. Pusztavám — 68 P 50 f Szúpatak - 56 P — f 
6. Szák — — 58 P - f 12. Szirák — — 183 P - f 
7. Vérteskethely — 69 P — f Kisbágyon - 40 P 50 f 
8. Szend — — 32 P 50 f 13. Szügy — — 53 P — f 
9. Tordas — — 84 P — f Csesztve — 38 P 50 f 

646 P — f Ipolyszög 
Mohora 

— 25 P 50 f 
— 35 P — f 

1. Bánk — — 256 P — f Patvarcz — 33 P — f 
Nógrád — — 73 P — f 14. Terény — — 241 P — f 

2. Bér — — 259 P - f 15. Vanyarcz — 159 P - f 
Bokor — — 90 P - f 16. Nagybörzsöny - 139 P — f 
Cserhátszentiván 18 P 50 f 17. Ipolyvecze — 65 P 50 f 
Kutasó — — 24 P — f 3104 P - f 

3. Egyházasdengeleg 34 P — f 
Heréd — — 17 P — f Összesítés. 

4. Felsőpetény — 219 P — f 
I. Fejérkomáromi esp. 646 P. 5. Galgaguta _, 144 P — f I. Fejérkomáromi esp. 646 P. 

o o 
6. Kétbodony — 215 P — f II. Nógrádi esperesség 3104 P. 

7. Legénd — — 137 P — f Összesen 3750 P. 

IV, Gyermeknevelési segélyek. 
Görög Ernő nagyvelegi lelkész 46 P., Piri Károly szendi lelkész 

115 P., Podhradszky János tordasi lelkész 69 P. és Zatkalik Károly 
bánki lelkész 46 P. 276 P. 

Évi jelentésemet befejezve közgyűlési munkánkhoz Istennek gaz-
dag áldását kérem s magamat a Méltóságos és Főtisztelendő, Közgyű-
lés jóindulatába ajánlom! 

A gondosan összeállított s figyelemmel meghallgatott 
évi jelentésért a közgyűlés a Püspök úrnak köszönetét fe-
jezi ki, külön határozatot nem igénylő pontjait tudomásul 
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veszi s azt egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvenni 
rendeli. 

14 . (K.) A püspöki jelentéssel kapcsolatosan 
a közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes közgyű-

léshez, hogy amíg a lélkészi szeminárium megkezdi működé-
sét, újra életbe léptettessenek a régi kerületi lelkész vizsgáló 
bizottságok oly [módon, hogy azoknak tagjai kerületenként 
ugyanazok legyenek, akik az illető kerületet az egyet, lelkész 
vizsgáló bizottságban képviselik s kivülök ^még ja theol. fa-
kultás egy szaktanára. 

15 . (K.) U. azon jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés Rákóczy István nógrádi egyházmegyei má-

sodfelügyelő gyászos elhunyta alkalmából, aki egyházát min-
den fokozaton nagy odaadással és hűséggel szolgálta, őszinte 
részvétének ad kifejezést, érdemeit jegyzőkönyvében is meg-
örökíti s erről özvegyét jegyzőkönyvi kivonattal értesiti 

1 6 . (K.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés Nemes Győző nyug. tanitó, a kerületi tör-

vényszék birája s nógrádi egyházmegyei tanügyi jegyző el-
hunyta felett részvétének ad kifejezést s emlékének jegyző-
könyvében való megörökitése mellett erről legközelebbi hoz-
zátartozóit jegyzőkönyvi kivonattal értesiti. 

17. (K.) A püspöki jelentéssel kapcsolatosan 
a közgyűlés Kalavszky Kálmán soproni segédlelkész 

kiküldetését Tatabányára, hogy ott és a szomszédos bánya-
telepeken a hitoktatást végezze, jóváhagyólag tudomásul veszi. 

18 . (K.) Ugyanazon jelentéssel kapcsolatosan 
a közgyűlés a maga részéről is melegen üdvözli Balogh 

István fejérkomáromi esperest lelkészi felavatásának 40-ik év-
fordulója alkalmából s további áldásos munkájához az Úr 
megsegítő kegyelmét kéri. 

1 9 . (Dr. Z.) Az elnökség jelenti, hogy a kerület tisztviselőinek 
megbízatása lejárt s ezért a közgyűlésnek tmeg kell ejtenie az 1935-ik 
évi rendes kerületi közgyűlésig érvényes általános tisztújítást. 

A közgyűlés az elnökség javaslatára az 1936-ik évi 
rendes kerületi közgyűlésig terjedő hatállyal a következő tisz-
tikart választja meg: 

Jegyzők: Dr. Zelenka Frigyes világi jegyző, Balogh 
István egyházi főjegyző, Kirchner Rezső, dr. Csengődy Lajos 

Kerületi leikész-
vizsgáló bizotts. 

Részvét Rákóczy I. 
elhunyta felett. 

Részvét Nemes Gy. 
elhunyta felett. 

Kalavszky K, 
tatabányai 
kiküldetése. 

Balogh István 
fó'esperes 
üdvözlése. 

Tisztújítás. 
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t 

A lelkészek és 
egyházak állams. 
Yunatk. V. K. H. 

rendeletek. 

/ 

egyházi jegyzők, lándori {dr. Kéler [Bertalan és dr. Farkas 
Béla világi jegyzők. (Dr. Farkas Béla a hivatali esküt köz-
gyűlés előtt azonnal letette.) 

Pénztáros: Bendl Henrik. 
Számvevő: Podhardszky János. 
Ellenőr: Szelényi Gyula. 
Könyvelő: Horch Ernő. 
Ügyész: Dr. Händel Béla. 
Tiszteletbeli ügyész: Dr. Petrovics Rudolf. 
Levéltáros: Kardos Gyula. 

B i z o t t s á g o k . 
Tanügyi bizottság: Okolicsányi Gyula, Laszkáry Gyula, 

dr. Zelenka Frigyes, Csatáry Elek, Draskóczy Lajos, Kardos 
Gyula, Magyar Géza és Bérezés Lajos. 

Pénzügyi bizottság: Balogh István, dr. Händel Béla, 
Wenk Károly, Mihalovics Samu, Okolicsányi Gyula, Hanzély 
Ferenc és Prónay József. 

Jogügyi bizottság: Balogh István, Wenk Károly, dr. 
Stelczer Mátyás, Mihalovics Samu, Okolicsányi Gyula, dr. 
Horváth Sándor és Švehla Elemér. 

Levéltári bizottság: Sztranyavszky Géza, Kondor Vil-
mos, Huszágh Gyula. 

A bizottságok elnöksége: a kerületi elnökség. 

Számvevőszék: Meskó Károly egyházi és Kirchner 
Gyula világi elnök, vitéz Sréter Ferenc, Kirchner Rezső, Ma-
gyar Géza és Szűcs Sándor, 

Törvényszéki bírónak a lemondott dr. Sztranyavszky 
Sándor helyére lándori dr. Kéler Bertalan és Bödecs Sándor 
helyére Csengey Gyula tanitó. Mindketten 1932-ig terjedő 
hatállyal. 

2 0 . (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
a lelkészek és egyházak államsegélyeire vonatkozó rendeletei, számsze-
rint 24, melyeknek kelte és száma a következő: 

1929 jun. 8. 373. sz. Állami iskolai hitoktatók tiszteletdijára 1650 P. 
utalványoztatik az 1928/29. tanévre. 

„ aug. 29. 345. sz. Komáromi egyház 1000 P. rendk. segélye. 
„ szept. 5. 377. sz. Csákvári egyház 200 P. rendk. államsegélye. 

„ 5. 388. sz. Az 1929/30. évre 1400 P. államsegély utalvá-
nyoztatik a postaportó szükségletekre. 

„ okt. 26. 469. sz. Kisterenye 300 P. rendk. államsegélye. 
„ nov. 12. 474. sz. Kisterenye 200 P. rendk. segélye énekesköny-

vek beszerzésére. 
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1929 dec. 2. 553. sz. Limbacher Z., Horeczky A. és Piri Károly lel-
készek rendk. államsegélye. 

1930 máj. 8. 428. sz. Meskó Károly lelkész rendk. segélye. 
„ „ 26. 505. sz. Horváth Sándor lelkész családi pótléka. 

„ 27. 202. sz. Galgagutai egyház 200 P., Gyúrói egyház 300 
P., egyházkerület 114 P. rendk. segélye. 

„ jun. 25. 648. sz. Schrődl Mátyás lelkész családi pótléka. 
1929-1930. szept.—szept. 119. 1 2 4 - 1 3 9 - 1 5 3 — 1 0 - 2 0 — 3 4 - 4 2 - 5 5 — 

6 4 _ 7 1 _ 8 3 — 9 3 . számok alatt. A lelkészek 1929. 
szept.—1930. okt. havi államsegély járandóságai. 

Tudomásul szolgál. 

21. (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
az elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei számszerint 18, melyeknek 
kelte és száma a következő: 
1929 aug. 24. 371. sz. Bánki Il-ik tanítói állás szervezése. 

„ okt. 19. 3932. sz. Karner Jenő tanitó megválasztása. 
„ okt. 23. 3948. sz. Fekete Ferenc tanitó megválasztása. 
„ nov. 18. 4375. sz. Hugyina Zoltán tanitó megválasztása. 
„ dec. 11. 4788. sz. Karner J. tanitó helyi javadalma. 

1930 jan. 15. 4421. sz. Néhai Klein M. tanitó államsegélye. 
„ jan. 17. 5180. sz. Miklya Mihály tanitó megválasztása. 
„ jan. 31. 202. sz. Polcz Lajos tanitó megválasztása. 
„ febr. 14. 36. sz. Hutnyik Jolán tanítónő megválasztása. 
„ febr. 19. 692. sz. Pusztavámi tanítói állás betölthető. 
„ márc. 14. 1358. sz. Bukovinszky E. tanitó megválasztása. 
„ ápr. 1. 1283. sz. Gross Károly tanitó megválasztása. 
„ ápr. 5. 1954. sz. Tóvárosi áll. iskolához evang. tanerő nem ne-

vezhető ki. 
„ ápr. 23. 1697. sz. Fehér Antal tanitó megválasztása. 
„ máj. 13. 1894. sz. Hotwagner J. tanitó megválasztása. 
„ jun. 11. 2020. sz. Markovich V. tanitó szolgálati ideje. 
„ jul. 25. 2827. sz. Varjú József tanitó megválasztása. 
„ szept. 29. 3355. sz. Gráf András tanitó megválasztása. 

Tudomásul szolgál. 

2 2 . (K.) Beterjesztetnek a vallás és közokt. ügyi miniszternek a 
polgári iskolákra vonatkozó rendeletei, szám szerint 13, melyeknek kelte 
és száma a következő: 
1929 nov. 7. 137. sz. A polg. isk. gazdasági .gyakorlati oktatásra 

vonatkozó utasitás. 
„ nov. 13. 1380. sz. Hivatalos Közlöny beszerzése. 
„ nov. 20. 1407. sz. Polg. iskolai magánvizsgákon elnöklés. 
„ nov. 29. 168. sz. Térkép olvasás a polgári iskolákban. 

1930 jan. 2. 2. sz. Tandíjkezelési jutalék a polg. iskolákban» 

Az elemi isko-
lákra vonatkozó 
Y. L H. rend. 

Polgári iskolai 
Y. K, M. rend. 
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Középiskolákra 
vonatk. Y. K. M. 

rendeletek. 

1930 jan. 10. 840. sz. Polg. iskolai ifjúság részvétele az iskolai egy-
letekben. 

„ jan. 10. 1657. sz. Osztályfőnöki óra a polg. isk. órarendben. 
„ jan. 21. 6. sz. A polg. iskolák történetére vonatkozó müvek 

ajánlása. 
„ jan. 23- 40. sz. Polg. iskolai órarend felülvizsgálata. 
„ márc. 17. 27. sz. „Magyarország dombormű térképe" ajánlva. 
„ ápr. 3. 197. sz. Magán vizsgázók kimutatása. 
„ máj. 30. 14. sz. A polgári iskolákról szóló 1927 : XII. t.-c. vég-

rehajtása tárgyában kiadott utasitás. 
„ jun. 29. 373. sz. Polg. iskolai beiratási dijak. 

Tudomásul szolgál. 

23. (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
a középiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 9, melyeknek kelte 
és száma a következő: 

1929 aug. 22. 251. sz. Középiskolai tanárok továbbképzése. 
„ okt. 17. 296. sz. Térképolvasás a középiskolákban. 
„ nov. 23. 478. sz. Az „S. H. S." királyság uj elnevezése. 

1930 febr. 19. 16. sz. Biológiai tanfolyamok tanárok részére. 
„ márc. 7. 33. sz. Továbbképző „ „ „ 
» n 13. 161. sz. Középisk. tanulók úszó sportjának fejlesztése. 
„ ápr. 30. 37. sz. A „Társadalomegészségügyi Muzeum" látoga-

tása a középisk. tanulók által. 
„ máj. 26. 56. sz. Középisk. tanulók felhasználása a munkavédelmi 

szervezetnél. 
,, aug. 16. 118. sz. Biológiai tanfolyamok tanárok részére. 

Tudomásul vétetik. 

Vegyes tartalmú 
Y. K. M. rend. 

21. (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
vegyes tartalmú rendeletei, számszerint 34, melyeknek kelte és száma a 
következő: 

1929 szept. 6. 153. sz. Rediess-féle anyakönyv kiigazítás. 
» n 6. 198. sz. Stefka-féle anyakönyv kiigazítás. 
» n 23. 84. sz. Társ. Bizt. Intézeti tisztviselők gyermekeinek 

tandíjkedvezménye. 
» okt. 11. 5. sz. Iskolai tantermek fűtése és takarítása. 
» n 11. 441. sz. Takarékossági nap az iskolákban. 
n 24. 151. sz. „Rákosi J. élete és müver" c. mű ajánlása. 
» n 26. 741. sz. Tanítók katonai kiképzése. 
» nov. 20. 1381. sz. Iskolán kivűl álló egyének előadásainak eltiltása. 
n dec. 6. 1015. sz. Schrődl M. lelkész visszahonositása. 
n M 7. 167. sz. Magyar iparcikkek karácsonyi vására. 
a » 14. 103. sz. Karácsonyi szünet meghosszabbítása. 
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1929 dec. 28. 881. sz. Katonáskodó tanítók helyettesítése. 
1930 jan. 3. 341. sz. Ókori tört. falitérképek ajánlása. 

» » 11. 1. sz. Román nyugdijasok okmányainak soron kivül 
kiadása. 

n n 6. 159. sz. Komáromi egyház könyöradomány gyűjtése. 
n n 31. 1118. sz. Iskolai tanszerek tanszemélyzet által nem áru-

síthatók. 
» febr. 11. 39. sz. Gazdasági iskolák szakfelügyelete. 
n » 22. 29. sz. Fővárosi gyermeknyaraltatási akció. 
n n 22. 543. sz. Facsemeték óvása. 
» márc. 2. 413. sz. Falb Pál névmagyarosítása. 
n » 2. 439. sz. Falb András névmagyarosítása. 
» n 24. 9. sz. Csongrádi gazdasági iskolák felügyelete. 
» n 24. 19. sz. Diplomáciai missiók érintkezése a hatóságokkal. 
n » 30. 245. sz. Veres Vidor egyházi adó ügye. 
» 31. 28. sz. Andersen iró születésének 175. évfordulója. 
» máj. 1. 1. sz. Nyugdíjaztatások szigorú elbírálása. 
n jun. 5. 25. sz. Kém elhárítás. 
» » 12. 170. sz. Német kisebbségi tanfolyam tanítóknak. 
n » 16. 79. sz. Kötelező filmoktatás az iskolákban. 
n aug. 22. 426. sz. Magyar papír védelme az iskolákban. 
» szept . 9. 424. sz. Könyv és tanszer árusítás az iskolákban. 
» n 25. 593. sz. Tanítók közreműködése a népszámlálásnál. 
» n 23. 471. sz. „Magyar hét" az iskolákban. 
n n 28. 106. sz. Magánvizsgálati dijak felemelése. 

Tudomásul vétetik. 

3 5 . (Dr. Cs.) Az elnökség előterjesztésére (a közgyűlés az 1930" 
november 2l-re Budapestre egybehívott egyetemes közgyűlésre képvise-
letében a következőket küldi ki. 

A) Megbízólevéllel 
a) a világiak közül: Okolicsányi Gyula, dr. Händel 

Bála, dr. Stelczer Mátyás, Laszkáry Gyula, Csatáry Elek, dr. 
Zelenka Frigyes, dr. Kovács Sándor, Zelenka Ottó, dr. Ké-
ler Bertalan; 

b) a lelkészek közül: Wenk Károly, Balogh István, 
Mihalovics Samu, Kirchner Rezső, Kardos Gyula, Podhradszky 
János, Meskó Károly, Irányi Kamii, dr. Csengődy Lajos. 

B) Jegyzőkönyvi kivonattal 
a) a világiak közül: Dr. Csengey Gyula, Vetsey Ede, 

dr. Teutsch József, Selmeczy Miklós, dr. Draskóczy Pál, dr. 
Farkass Béla, Fabini Henrik, dr. Fúria Károly, Harmos Pál, 
Draskóczy Béla, dr. Thébusz Aladár, Kirchner Gyula, Veress 
Imre, Jánossy Károly, dr. Belcsák Sándor, dr. Őlschlager 

Egyetemes közgy. 
kiküldöttek. 

f 
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As 1848, XX, tc. 
YégrehajtásM, 

A kerület nyugdí-
jasai, kegydijasai, 

áriái. 

István, dr. Csonka György, dr. Horváth Sándor, Hanzély 
Ferenc. Veress Zoltán, Švehla Elemér, Schütz Nándor, Purgly 
Lajos, Prónay József, Melna Géza; 

b) a lelkészek közül: Csőváry Dezső, Huszágh Gyula, 
Szekej András, Csőváry Dezső, Péter Henrik, iFadgyas Ala-
dár, Zeman Mihály, Horeczky Aladár, Piri Károly, Hoffmann 
Ernő, Sztolár Miklós közgyűlési tagokat. 

2 6 . (Dr. Cs.) Az 1848. XX. t.-c. végrehajtása tárgyában Kardos 
Gyula előadó javaslatára a 

közgyűlés kimondja, hogy e törvény végrehajtásához és 
igazságos megvalósításához változatlanul ragaszkodik. 

27 . (K.) A tárgysorozat 15. pontjával kapcsolatosan a kerületi 
pénztáros beterjeszti a következő kimutatást: 

A magyarhoni egyet, egyház nyugdíjintézetének dunáninneni nyug-
díjasai 1930. október hó 15-ig: 

I. Lelkészek: 
1. Ruttkay Sándor Szarvas 167 P 59 f 
2. Kossaczky M. Rákospalota 166 P 74 f 

II. Özvegyek: 
1. Binder Adolfné Felcsut 81 P 92 f 
2. Gaál Mihályné Balassagyarmat 82 P 92 f 
3. Hering Lajosné Körmend 75 P 85 f 
4. Jankó Dánielné Tótkomlós 81 P 92 f 
5. Lanstyák Lajosné Balassagyarmat 81 P 92 f 
6. Škrabák Gézáné Veszprém 69 P 78 f 
7. Kövessi Béláné Gödöllő 80 P 92 f 
8. Belicza Andrásné Miskolc 77 P 32 f 
9. Bodnár Samuné Kispest 50 P 55 f 

10. Horváth Sándorné Győrrévfalu 83 P 12 f 
11. Kótsch Mihályné Mezőberény 77 P 72 f 
12. Maróthy Emiiné Budapest 83 P 26 f 
13. Baltik Pálné Sátoraljaújhely 80 P 92 f 

III. Kegy dijasok: 
1. Sztolár Györgyné Lucfalva 75 P 35 f 
2. Petényi Györgyné Balassagyarmat 80 P 92 f 
3. Drottner Samuné Békés 81 P 26 f 

IV. Lelkészárvák: 
1. Belák Piroska Csót 16 P 44 f 
2. Belicza András Miskolc 15 P 58 f 
3. Kótsch Mária Mezőberény 15 P 06 f 
4. Plachy Kálmán Aszód 32 P 27 f 

Tudomásul szolgál. 
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3 8 . (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyet, egyház tu-
lajdonában lévő tőkék, alapok és alapítványok összege 1928. decem-
ber 31-én 893.393 P 52 f-t tett ki, vagyis 149.733 V. 78 f-el töb-
bet, mint az előző évben. 

Tudomásul szolgál. 

3 9 . (K.) A pénzügyi bizottságnak jelentését, hogy az 1929. évi 
egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 86. pontjában foglalt határozatá-
val egyházkerületünknek 1928. évi számadását jóváhagyta, 

a közgyűlés tudomásul veszi. 

3 0 . (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyetemes egyház-
nak rendelkezésére bocsátott 82.000 P. közigazgatási államsegélyből ke-
rületünk az 1929. évre 13.000 P-t kapott s a f. évre szintén 13.000 P. 
folyt be a kerületi pénztárba. Ellenben a jövő évtől kezdve, ha az egye-
temes közgyűlés által a közigazgatási államsegély uj felosztási kulcsá-
nak megállapítására kiküldött kerületközi bizottság többségének határo-
zatát az egyetemes közgyűlés jóváhagyja, kerületünknek ezen a címen 
csak 12.000 P. jut s ebből is le fog vonatni a dunántúli kerületnek 
adott 5000 P. előlegnek kerületünkre eső arányos része, ami 3 év alatt 
732 P-t tesz ki. 

A közgyűlés a kerületközi bizottság többségének hatá-
rozatába, amely kerületünk takarékos közigazgatásától az ed-
digi fedezetnek jelentékeny részét el akarja vonni, bele nem 
nyugszik, a bizottság kerületünkben tagjainak a határozat 
ellen bejelentett külön véleményét magáévá teszi s felkéri 
az elnökséget, hogy a közigazgatási államsegélynek eddigi 
összegében való további fenntartását az egyetemes közgyű-
lésen biztosítani törekedjék. 

Az egyházkerület közgyűlése tiltakozik az ellen, hogy 
a kiküldött bízottság döntése végérvényesnek tekintessék. U. 
is a bizottság nem küldetett ki telj-hatalommal, mert a 
jegyzőkönyv tanúsága szerint is a .végérvényes döntés elő-
feltétele a közmegelégedés kellett, hogy legyen, ami nem kö-
vetkezett be, mi mellett tanúskodik a .kisebbségi vélemény. 
Ezért is az egyetemes közgyűlés bölcsesége kell hogy meg-
találja azt a közmegelégedést, amely egyedüli alapja lehet 
az ilyen, a dunáninneni egyházkerület elevenébe, életérdekébe 
vágó intézkedésnek. 

31. (K.) Az előző pont tárgyalásával kapcsolatosan teszi meg az 
egyházkerületi felügyelő a székfoglaló beszédében már bejelentett in-
dítványát, melyet is a közgyűlés a maga egészében elfogadva 

felkéri és utasítja a kerületi elnökséget, hogy az egy-
házkerületnek az ideiglenesen elszakított részeken maradt és 

Egyetemes alapok 
és alapítványok. 

1928 évi kerületi 
számadások 
jóváhagyása, 

Közig, államsegély 
1929 évre. 

Az egyházkerület 
megszált részein 
maradt vagyonnak 
megmentése. 
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Kerületi 
államsegély és 
pétállamsegély 

leszállítása. 

Az 1929. évi ker. 
számadás 

jóváhagyása. 

Az 1931. évi ker. 
költségvetés 

jóváhagyása. 

elveszett vagyonának és alapjainak megmentése, legalább 
részbeni visszaszerzése érdekében lépjen haladéktalanul érint-
kezésbe az egyetemes egyház elnökségével s ha lehetségos 
azzal egyetértésben, de feltétlenül tegyék meg kötelességsze-
r ű i g azokat a jogi lépéseket, amelyek megtételére a Hágai 
egyezmény s illetve Párizsi jegyzőkönyv lehetőséget nyújtanak. 

Eljárásuk eredményéről pedig — esetleg rendkivüli köz-
gyűlés összehívásával is, sürgősen jelentést tenni szíveskedjék. 

3 3 . (K.) A pénzügyi bizottságnak jelentését, hogy kerületi állam-
segély fejében az 1929. évre 4960 P, a f. évre pedig az előirányzott 
5720 P helyett csak 4462 P folyt be a kerület pénztárába, mely utóbbi 
összeg a jövőben sem fog emelkedni, továbbá, hogy pótállamsegély fe-
jében 1929-ben 1030 P-t, a f. évben pedig eddig 614 P pótállamsegélyt 
kaptunk egyes kérvényező lelkészek és egyházközségek segélyezésére, 

a közgyűlés tudomásul veszi s hogy a fedezetben így 
előállott hiány, továbbá a f. évben tartott rendkivüli közgyű-
lés és kerületi törvényszéki ülés alkalmával felmerült rendki-
vüli kiadás, ami összesen 1.974 P 22 f-t tesz ki, fedezhető 
legyen, megújítja a mult évi rendes és a f. évi rendkivüli 
közgyűlésen hozott azon határozatát, hogy a hiány a tartalék-
alapból fedeztessék, az útiköltségek és napidijakról szóló az 
egyet, közgyűlés által jóváhagyott uj szabályrendelet életbe-
léptetése pedig — fedezet hiányában — bizonytalan időre 
elhalasztassék. 

3 3 . (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a kerületnek 1929. évi 
számadását megvizsgálta s azt 116.464 P 56 f bevétellel, 104.322 P 89 
f kiadással, 12.141 P 67 f pénztári maradvánnyal és 596 P 45 f keze-
lési eredménnyel — a vizsgálatról felvett jegyzőkönyvben foglalt meg-
jegyzésekkel — helyesnek találta. 

A közgyűlés az 1929. évi számadást jóváhagyja, a pénz-
tárosnak az 1929. évre a szokásos fenntartások mellett a fel-
mentést megadja és a számadásnak az egyet, közgyűlés vo-
natkozó határozatai értelmében való felszerelését és az egye-
temes közgyűlés elé terjesztését elrendeli. 

3 4 . (K.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az /c?j/. évre vonatkozó 
költségvetés tervezetét: 
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Költségvetés az 1931. évre. 

N 
CA 

ĽU 
A tétel megnevezése 

1930 
évre 

P. 

1931 
évre 

P. 

A) Szükséglet. 
a) Személyi járandóságok. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Püspök javadalmazása: A sárosdi földbirtok évi ha-
szonbére 560'45 q buza á 15 P 
Tiszteletdíj: egy drb 10 K-ás aranyérme . 

Püspöki irodavezető fizetése . . . . 
Püspöki segédlelkész fizetése . . . . 
Pénztári tisztviselők tiszteletdija . . . . 
Főjegyző tiszteletdija és irodai átalánya 
Két jegyző „ „ „ á 30 P 
Ügyész „ , „ 
Pénzügyi biz. előadó tiszteletdija és irodai átalánya 
Tanügyi „ „ „ „ „ . 
Számvszéki egyh. elnök „ „ „ 
A püspöki hivatalszolga díjazására . 

b) Közigazgatási terhek. 

12330 
12 

3600 
800 
750 
60 
60 

150 
30 
30 
20 

150 

8407 
12 

3600 
800 
750 

60 
60 

150 
30 
30 
20 

150 

1 
2 

Napidijak és útiköltségek . . . . . 
Nyomtatványok és irodaszerek . . . . 

c) Nyugdijintézeti terhek. 

1400 
1000 

1200 
1000 

1 

2 

Évi fenntartási járulék a püspök 10,000 P nyugdíj-
igénye után 

Évi fenntartási járulék az irodavezető 3500 P nyug-
díjigénye után . . . . . 

d) Missziói egyházak fenntartására. 

400 

144 

400 

144 

1 A kisterenye-pásztói missziói egyházközségnek 

e) Belmissziöi célokra. 
400 400 

1 Szórványok lelkigondozására, vallásoktatók fuvardijára 

f) Egyházmegyék segélyezése. 
3880 3800 

1 

2 

Közigazgatási célokra: Fejérkomárom 1200 P, Moson 
400 P, Nógrád 2000 P 

Segédlelkész tartására: Fejérkomárom és Nógrád 
á 200 P  

g) Jótékony célokra. 

3600 

400 

3600 

400 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

A soproni Theol. Otthonra . . . . . 
A szarvasi Luther Árvaháznak . . . . 
A Luther Társaságnak . . . . . 
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak . 
A „Jöjjetek énhozzám" támogatására 
A „Harangszó" támogatására . . . . 

600 
200 
100 
250 
200 
100 

200 

100 

Átvitel 30666 | 25313 
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N 
CA 
ÍÚ 

A tétel megnevezése 
1930 
évre 

P. 

1931 
évre 

P. 

Áthozat . 30666 25313 

h) Vegyes és előre nem látható kiadások. 

1 
2 
3 
4 

A Magyar Országos Tudósítónak . . . . 
Hozzájárulás a K. I. E. titkárának fizetéséhez . 
A kerületi névtár nyomdaköltsége 
Egyéb vegyes és előre nem látható kiadásokra 

160 
480 
509 
199 086 

Összes szükséglet 32014 25399 

B) Fedezet. 

a) Ingatlanok jövedelme. 
1 A sárasdi földbirtok haszonbérjövedelme 56046 q 

buza á 15 P 

b) Ingóságok jövedelme. 
12330 3407 

1 
2 

A folyószámlán kezelt közigazg. tőke évi kamata 
A kerületi missiói alap évi kamata 

c) Egyházközségek hozzájárulása. 

500 
200 

400 
100 

1 Az egyházközségek kerületi adója 

d) Segélyek. 
264 264 

1 

2 

Közigazgatási államsegély az 1848. évi XX. tc. alap-
ján (12000 P — 2.34 P) 

Kerületi államsegély . . . . . . 
13000 
5720 

11766 
4462 

Összes fedezet 32014 25399 

C) Mérleg. 

Összes szükséglet . . . . 
Összes fedezet I 

25399 
25399 

Maradvány — — 

A közgyűlés az egyházkerület 1931. évre szóló költ-
ségvetését a pénzügyi bizottság javaslatának elfogadásával 
állapítja meg. 
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3 5 . (K.) A Baldácsy-alapítvány igazgatóságának jelentése szerint 
az 1929. évre előirányzott 268.850 P. 05 f. haszonbérből csak 140.426 
P. 68 f. folyt be, vagyis az előirányzott összegnek 52%-a. A hanyat-
lás oka a nehéz gazdasági viszonyokban, elsősorban pedig a buza árá-
nak nagymérvű visszaesésében rejlik. 

Az alapítvány 1929. évi bevétele 156.958 P. 52 f., kiadása 132.(552 
P. 50 f., pénztári maradványa 24.306 P. 02 f. volt. Egyházkerületi osz-
talék fejében, dacára annak, hogy a buza ára nagy mértékben csökkent, 
egy-egy kerületnek az előirányzott 14.000 P. jutott, de csak azért, mert 
az alapítvány a befizetett vagyonváltság — földhaszonbér visszatéríté-
sével közel 60.000 P. rendkívüli bevételhez jutott. 

A f. évi költségvetés 269.796 P. 20 f. szükségletet, 285.176 P. 
43 f. fedezetet s így 15.380 P. 23 f. felesleget irányoz elő — 22 pen-
gős buzaalapon. Ezen búzaár mellett és abban a reményben, hogy a 
tetemes haszonbérhátrálék egy része befolyik, az egyes kerületeknek jut-
tatandó osztalék összege a f. évre 12.000 P-ben van előirányozva azzal 
a kikötéssel, hogy a buza árának csökkenése esetén az osztalék is csök-
kenni fog. 

Minthogy április hava óta, amikor a költségvetés megállapittatott, 
a buza árában nagy visszaesés állott be, a pénzügyi bizottság azt ja-
vasolja, hogy a segélyek megállapítása 18 pengős búzaár mellett tör-
ténjék s a segélyek kiosztásánál a f. évre is 9000 P, vétessék alapul 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentését tudomásul 
veszi s a 9000 P-t a következőképen osztja szét: 

I. A pusztuló, ínséges és építkező egyházak kaptak: 

550 P-t Tatabánya. 
350 P-t Vérteskethely. 
300 pengőjével: Székesfehérvár, Csesztve, Cserhátsurány. 
100 pengőjével: Komárom, Esztergom, Tordas, Oroszlány, 

Kutasó, Kétbodony, Feísőpetény, Legénd, Kisterenye, Ős-
agárd, Szirák és Bánk. 

Kap tehát 17 egyház együttvéve 3000 P-t. 

II. A kerület püspöké jogfenntartás cimén kap i db. w ko-
ronás aranyat. A lelkészek közül kapnak: 

400 P-t Piri Károly. 
300 P-t Zimmermann János. 
200 pengőjével: Irányi Kamii, Podhradszky János, Lombos 

Á. János, Dedinszky Aladár. 
150 pengőjével: Görög Ernő, Meskó Károly, Huszágh Gyula, 

Limbacher Zoltán, Zatkalik Károly, Révész Alfréd, to-
vábbá Rutkay Sándor és Kossaczky Mihály nyug. lel-
készek. 

Báró Baldácsy 
alapitvány. 
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100 pengőjével: Nagy Lajos, Droppa Sámuel, Horeczky Ala-
dár. Segélyben részesül tehát 15 lelkész és 2 nyug. 
lelkész 3000 P. erejéig és a püspök kap jogfenntartás 
címén 1 drb. 10 kor. aranyat. 

III. Lelkészözvegyek közül egyenként 130 P. segélyt kapnak'. 
Binder Adolfné, Gaál Mihályné, Hering Lajosné, Jankó 
Dánielné, Lanstyák Lajosné, Kövesi Béláné, Škrabák Gé-
záné, Belicza Andrásné, Bodnár Samuné, Sztolár Györgyné, 
Petényi Györgyné, Drottner Samuné, Horváth Sándorné, 
Maróthy Emiiné, Kótsch Mihályné és Baltik Pálné. 

Lelkészárvdk közül 80 pengőjével kapnak: Belák Géza 1, 
Kótsch Mihály 3, Gindl Márton 2, Zatkalik Mihály 1, 
Belicza András 1, Horváth Sándor 1, Plachy János 1, 
Alexy János 1 árvája. 

Báró Baldácsy 
alapitv. osztalék-

többletének 
felhasznláása, 

Báró Baldácsy 
alapitv. m. évi 

tartalékának 
elosztása, 

Báró Baldácsy 
alapitv. igazg, 

meghatalmazot-
tak választása, 

Az egyet, köz-
alapról szóló 

jelentés. 

3 6 . (K.) Előbbi ponttal kapcsolatosan a pénzügyi bizottság java-
solja, hogy abban az esetben, ha az osztalék a 9000 P-t mégis meg-
haladná, a többletből adassék 1000 P a püspök úrnak a javadalmazá-
sában beállott nagymérvű csökkenés némi kárpótlására, az ezen felüli 
összeg pedig vitessék át a jövő év számlájára. 

A közgyűlés ilyen értelemben határoz. 

37 . (K.) A kerületi elnökség jelenti, hogy a rendelkezésére bocsá-
tott 5000 P rendkívüli Baldácsy segélyből 14 kérvényező lelkész között 
kiosztott 3440 P-t-

Tudomásul szolgál. 

3 8 . (K.) A Baldácsy-alapitvány igazgatóságának értesítése szeiint 
kerületünk meghatalmazottainak megbízatása az 1926. év végével lejárt. 

A közgyűlés a következő három évre rendes meghatal-
mazottaknak dr. Sztranyavszky Sándor kerületi felügyelőt és 
Kiss István püspököt, póttagnak pedig Okolicsányi Gyula tb. 
kerületi felügyelőt választja meg s erről az alapítványi igaz-
gatóságot értesiti. 

3 9 . (K.) A pénzügyi bizottságnak az egyetemes közalapról szóló 
jelentése, amely szerint az egyet, közgyűlés a közalapi járulékot az 1929. 
évre az eddigi alapon és változatlan összegben vetette ki a kerületre s 
a kerületünknek juttatott közalapi segély sem változott, továbbá, hogy 
az egyet, közgyűlés által elrendelt uj összeírás megtörtént, 

tudomásul szolgál. 

idóalapi segélynek 
az igényjog. kö-
zötti szétosztása. 

4 0 . (K.) Adóalapi segélyezésre az 1929. év II. felére kerületünk 
részére pótlólag még 897 P folyósitiatott, a folyó évre pedig előlegül 
3750 P-t kaptunk, mely összegek az igényjogosult egyházközségek kö-
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zött az eddigi kulcs szerint szétosztattak. A folyó évre még esedékes 
összeg, minthogy az egyetemes közgyűlés az adóalapi segély eredeti 
rendeltetésének visszaállítását határozta el s e célból új összeírást rendelt 
el, csak a f. évi egyetemes közgyűlés által fog megállapittatni. 

Tudomásul szolgál. 

4 1 . (K.) A csesztvei, szécsényi, legéndi, galgagutai, komáromi, ta-
íatóvárosi és tatabányai egyházközségek kérvényét rendkívüli adóalapi 
segély iránt 

a közgyűlés pártolólag terjeszti fel az egyeiemes köz-
gyűléshez. 

12. (K.) Közalapi segélyért folyamodnak: Székesfehérvár, Nagy-
veieg, Csesztve, Szécsény, Kisterenye, Cserhátsurány, Legénd, Galgaguta. 

A közgyűlés az összes kérvényeket pártolólag terjeszti 
fel az egyetemes közgyűléshez, de külön is kiemeli, hogy 
Székesfehérvár, Csesztve és Cserhátsurány a segélyezésre kü-
lönösen rá vannak utalva. 

1 3 . (K.) Az esztergomi missió rendkívüli államsegély iránt benyúj-
tott kérvényének 

ajánlattal való felterjesztésére a közgyűlés a püspök urat 
kéri fel. 

11. (K.) A kisterenye-pásztói missziói egyházközség beterjesztette 
1929. évi zárszámadásait s minthogy ezekből az egyházközségnek az 
eddiginél is nehezebb anyagi helyzete nyilvánvaló, 

a közgyűlés a kisterenye-pásztói missiói egyházközség-
nek az eddig is folyósított 400 P kerületi fenntartási segélyt 
az 1931 évi költségvetés keretén belül engedélyezi. 

4 5 . (K.) A szarvasi Luther Áivaház segélykérvénye 
a költségvetés megállapítása során elintézést nyert. 

4 0 . (K.) A soproni Theol. Otthon felügyelőjének a kerület által a 
Theol. Otthonban alapítandó ingyenhely elnyerésének módozataira vo-
natkozó javaslata, minthogy a kerület az államsegély leszálitása követ-
keztében az erre szükséges fedezettel többé nem rendelkezik, 

a közgyűlés sajnálatára tárgytalanná lett. 

17. (K.) A „Gotthold" c. német nyelvű evang. néplap szerkesztő-
kiadójának a lap segélyezése iránt benyújtott kérése 

fedezet hiányában nem teljesíthető. 

Rendkiv. adóalap! 
kérvények 
felterjesztése. 

Közalapi segély-
kérvények 
felterjesztése. 

* 

Esztergomi missió 
rendkiv. állams, 
kérvénye. 

Kisterenye miss. 
egyház fentartási 
segélye. 

Szarvasi Luther 
Árvaház segély-
kéryénye. 

Soproni Theol. 
Otthon ingyenes 
helye tárgyta-
lanná lett. 

A „Gotthold" 
naptár segélyezés, 



70 

Ker. Leányegyletek 
Nemzeti Szövets. 

segélyezése. 

Özy. Škrabák 
Gézáné kérvénye. 

Tűzkárbiztositási 
jutalék. 

Az Első Hagy Ált. 
Bizt. T. adománya. 

4 8 . (K.) Dr. Csengődi Lajosnak a ker. ieányegyietek nemzeti szö-
vetsége ev. ága titkárnőjének javadalmazásához való hozzájárulás tár-
gyában benyújtott indítványa 

fedezet hiányában figyelembe vehető nem volt. 

4 9 . (K.) Özv. Škrabák Gézáné lelkészözvegynek a Reischel-alapií-
vány bizottságához intézett segélykérvénye, minthogy a kerület ezen ala-
pítvány felett nem rendelkezik, 

nem volt figyelembe vehető. 

5 0 . (K.) Az Első Magyar Ált. Biztosító Társaság az 1929. évi tűz-
kárbiztositási dijak után 567 P. 04 f.-t fizetett be a kerület pénztárába. 
Ennek 25%-a, vagyis 141 P. 72 f. a kerületet, 80 P. 50 f. a fejér-
komáromi, 50 P. 81 f. a mosoni és 294 P. 01 f. a nógrádi egyház-
megyét illeti. 

Tudomásul szolgál azzal, hogy a kerületet megillető 141 
P. 72 f. a tartaléktőkéhez csatolandó. 

51. (K.) Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság ujabb 150 
P összegű adományáért 

a közgyűlés köszönetét nyilvánítja s elrendeli, hogy az 
adományozott összeg a Biztosító Társaság nevén kezelt ala-
pítvány tőkéjéhez csatoltassék. 

Hadikölcsönök 
valorizálására 

50.000 P. segély. 

Közgyűlési 
napidíjak. 

5 2 . (K.) A pénzügyi bizottság azon jelentése, hogy az 1929. évi 
egyetemes közgyűlés határozata alapján a m. kir. népjóléti miniszter 
úrhoz intézett felterjesztésre a miniszter úr az egyházi és iskolai alapít-
ványokból és alapokból jegyzett hadikölcsönkötvények charitativ valori-
zálása fejében 5 0 , 0 0 0 P segélyt engedélyezett s hogy ezen összegnek az 
egyes hadíkölcsönjegyzők között való szétosztása folyamatban van, 

örvendetes tudomásul szolgál. 
Minthogy azonban a miniszteri leirat nem emliti azt, hogy 
ez a segélyösszeg egyszersmindenkorra szól-e, vagy pedig évi 
segélyt jelent-e, a közgyűlés felterjesztést intéz az egyet, köz-
gyűléshez, hogy a hadikölcsönt jegyzett egyházi és iskolai 
alapoknak és alapítványoknak évről-évre való segélyezését — 
ugy amint az a többi igényjogosult hadikölcsönjegyzőnél is 
fennáll — a miniszter úrnál szorgalmazni szíveskedjék. 

5 3 . (K.) A pénzügyi bizottság indítványára 
a közgyűlés az igényjogosult közgyűlési tagoknak 10 P 

és az egyet, közgyűlésre kiküldött képviselőknek napidiját — 
tekintettel a költségvetés fedezetében bekövetkezett csökke-
nésre — 12 P-ben állapítja meg. 
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5 4 . (K.) A pénzügyi hizottság beterjeszti az egyházkerület alapit-
ványairól szóló jelentést: 

I. Gyorssegély alapítvány. 
1929 jan. 1-én a tőke volt — — 640 P 10 f 

kamatjövedelem — — 43 P 51 f 
Az alapítványi tőke 1929 dec. 31-én — 683 P 61 f 

II. Lándori dr. Kéler Z. ker. felügyelő alapítványa. 
1929 jan. 1-én a tőke összege — — 135 P 08 f 

kamatjövedelem — — 9 P 92 f 

Alapítványi tőke 1929 dec. 31-én — 145 P — f 

III. Első Magyar Ált. Biztosító Társaság alapítványa. 
1929 jan. 1-én a tőke összege — — 699 P 57 f 
1929 máj. 1-én befolyt adomány — 150 P — f 
1929 dec. 31-ig kamatjövedelem — 54 P 12 f 
Alapítványi tőke 1929 dec. 31-én — 903 P 69 f 

IV. Laszkáry Gyula Gyámintézeti alapítványa. 
1929 jan. 1-én a tőke összege — — 1562 P 49 f 

kamatjövedelem — — 54 P 29 f 
1616 P 78 f 

Oroszvár evang. gyülekezet segélye — 70 P — f 
Az alapítványi tőke 1929 dec. 31-én — 1546 P 78 f 

A jelentés tudomásul szolgál. 

Jelentés az 
egyházkerületi 
alapítványokról 

5 5 . (Dr. Cs.) Meskó Károly beterjeszti az egyházkerületi számve-
vőszék 1930. október 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvét, kiemelve, 
hogy az egyházmegyék számadásai évről-évre pontosabbakká válnak. 

A közgyűlés a számvevőszék jelentését tudomásul veszi, 
az egyházmegyék számadásait jóváhagyja, a jegyzőkönyvet a 
közgyűlés jegyzőkönyvének függelékeként kinyomatni rendeli. 

5 6 . (B.) Olvastatott a kerületi tanügyi bizottság következő jelentése: 
Egyházkei ületünk tanügye az elmúlt 1929—30. iskolai esztendőben 

általánosságban megnyugtató képet mutat. Az egyházkerület területén 
lévő 60 evangélikus iskolában szorgalmas és odaadó munka folyt, az 
Egyet, gyűlés által elfogadott és kötelezővé tett állami „Tanterv" és az 
egyet, gyűlés által a prot. öntudat mélyítésére kiadott „Utasítás" fonalán 
evang. tanítói karunk iparkodott hivatásának megfelelni s az egyes es-
perességekből befutó jelentések szerint 60—70%-ban kiváló eredmény-
nyel zárult az év, 20—25%-ban közepes eredmény mutatkozott s gyen-
gébb csak két iskolában, teljes eredménytelenség sehol nem volt. Evan-
gélikus tanítói karunk minden tagja, mintha érezné a „felelősséget", amely-
lyel tartozik „a múltnak" és a „jövendőnek." A múltból — a reformátió 

Az egyházkerületi 
számmőszék 
jelentése. 

Tanügyi bizottság 
jelentése. 
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kora óta évszázadokon át — ott világítanak a többiek közül kiemelkedő 
evangélikus iskolák és magas képzettségű paedagogusok, akiknek nyom-
dokukba lépni s példájukat követni „felelőséggel" és a múltból reánk 
maradt örökség megőrzésével szent kötelességünk; viszont a jövendő 
magyar nemzedékek nevelése és igy a szebb magyar jövendő s evang. 
egyházunknak is a felemelkedése „felelőséggel" a tanítói kar kezében 
van. Az egyházkerület tanítói gárdája ennek tudatában is van és helyt 
áll. Azonban a legvitézebb hadsereg is hiába küzd a győzelem reménye 
nélkül, hogyha a „küzdő-tértől" megfosztják, igy kerületünk tanügyének 
is egyik legnagyobb veszedelme, a még mindig érvényben lévő, a 
„törpe-iskolákra" vonatkozó s bennünket a küzdő-tértől megfosztani 
akaró miniszteri rendelet. Ez bennünket, mint kisebbségi egyházat sujt 
a legérzékenyebben, mert tanulóink létszámában az egész vonalon csök-
kenés állott be, sok helyült oly mérvben, hogy főképen tanitó-változás 
esetén teljesen bizonytalanná válik az államsegély s igy az iskola to-
vábbi fennállása. Bár a szóban lévő miniszteri rendeletnek gyakorlati 
alkalmazása tiltakozó szavunkra, mintha enyhült volna, annak érvénye 
fenn áll és fenyeget bennünket. Nyugodnunk addig nem szabad, mig 
hatályát nem veszti, azért újból kérjük meg az egyet, közgyűlést erélyes 
lépések megtételére; ezen rendelet visszavonására. Azon iskolák közül, 
melyek a hivatkozott rendeletben megszüntetésre voltak ítélve, sikerült 
egyelőre megmenteni a herédi, csesztvei, mohorai, felsőpetényi, legéndi 
iskolákat, egy iskolánk van: Kisbágyon, ahol a növendékek száma a 
mult évben 14-re apadt s bár ez évben újból 18-ra emelkedett, az ál-
lamsegély biztosítása eddig nem sikerült, az evang. növendékek a róm. 
kath. iskolába járnak. A nógrádi esp. közgyűlés itt is utasította az egy-
ház vezetőségét, hogy az államsegély további kiutalására minden lehe-
tőt kövessen el. Csorbát szenved a tanítási eredmény sok esetben ott 
is, ahol tanítói üresedés esetén sokáig húzódik a választási eljárás. Fel-
hivandók az egyházközségek vezetői, hogy a megüresedett tanítói állá-
sokat lehetőleg a nyár folyamán s a lehető legrövidebb idő alatt töltsék be. 

Örömmel üdvözöljük azokat az iskolákat, amelyek újonnan épül-
tek az államsegély igénybevételével, (Balassagyarmat, Terény, Kutassó,) 
de akadt egyházközség, amelynek maroknyi népe teljesen a maga ere-
jére támaszkodva, építette fel iskoláját (Csesztve). A tanügyi eredmény 
ellenőrzésére és fokozására az ugyn. iskolai bizottságok szorgalmas mun-
kára hivandók fel. Legtöbb helyen a körlelkész (tanügyi előadó) esetleg 
tanító iskoiavizsgálóval látogatja az iskolákat. Reméljük, hogy az uj is-
kola látogatási Szabályzat e tekintetben élénkebb munkát fog kiváltani. 
A tanítási idő az egyházkerület iskoláiban 9—10 hónap. A tanítói kar 
Nógrádban az állami Tanterv szerint kidolgozott részletes tananyagbe-
osztás szerint végzi munkáját. Fehérkomáromban ennek kidolgozását 
most rendelte el az esperesség. Kívánatos volna, hogy ezt Mosonban is 
vezessék be, mert egészen céltudatos munkát csakis hetekre s napokra 
kidolgozott tananyagbeosztással lehet. 
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Ä múlt évi kerületi Tanitőegyesüieti közgyűlés javaslatot tett arra 
nézve, hogy evang. iskoláinkban az evang. heti hittanórák száma emel-
tessék fel. Az állami tanterv osztályonkint heti 2 hittanórát ir elő, ez az 
osztott iskolák számára meg is felel, azonban a részben osztott, vagy 
az osztatlan iskolák hittan óráit az egyet, közgyűlés 2-ről heti 3 órára 
emelte fel. Tekintettel arra, hogy a régi Vallástanitási tantervben az osz-
tatlan iskolák órarendjében heti 4 és fél óra volt beállítva, ugy, hogy a 
hét három napján reggel fél órás hittannal, három nap pedig egy órás 
hittannal kezdődött a tanítás. 

Tekintettel arra, hogy evangélikus iskoláink eminens célja a vallá-
sos öntudat nevelése, mennél alaposabb vallásos képzés, minden tekin-
tetben indokolt, hogy az egyházkerület oly irányú javaslatot tegyen az 
egyet. Tanügyi Biz. és közgyűlés elé, hogy a heti hittanórák számát az 
osztatlan iskolákban emelje fel 3-ról 4 és félre oly képen, hogy a heti 
30 óraszám keretén belül más kevésbé fontos tantárgyak öszszámának 
csökkentésével állitassék be az osztatlan iskolában 1 és fél óra, a rész-
ben osztott iskolákban plus 1 hittanóra. 

A beérkezett statisztikai adatok szerint Egyházkerületünk híveinek 
lélekszáma 28.459. Rendszeresített tanítói állás 60, betöltve rendes taní-
tóval 55, helyettessel 1, üresedésben 4. Tantermek száma 60, tanítói la-
kás 60, újonnan épült tantermek száma 4, újonnan épült tanitói lakások 
száma 5, nagyobb mértékben javított 9, nagyobb mérvben javított is-
kola 6. Bútorzattal felszerelt iskolák száma 44, hiányosan felszerelve 16, 
tanszerkészletüket gyarapító iskolák száma 20, bútorzatukat gyarapítóké 4. 
Iskolai könyvtárban van 4479 könyv. Tanitói könyvtár köteteinek száma 
826, összesen 5305 kötet. Iskolai könyvtár gyarapodott 173 kötettel, a 
tanitói 20 kötettel. A tanév kezdete legtöbb iskolában szeptember 3-ika, 
tanév vége junius 2—20 között. 

Az egyházkerület területén összeirt 6 — 12 éves tankötelesek száma 
2937, a 13—15 éves tanköteleseké 642. A tanév végén volt mindenna-
pos tanköteles 1518 fiú, 1405 leány, összesen 2923. Továbbképzőben 331 
fiú, 305 leány, összesen 636. Vallás szerint megosztva 1109 evang. fiú 
és 1447 evang. leány, 38 ref. fiú és 26 ref. leány, 133 rkath. fiú és 131 
rkath. leány, 6 izr. fiú és 7 izr. leány, 16 más vallású fiú és 10 más 
vallású leány (baptisták). Nyelvek szerint: a mindennapos iskolában fiú 
magyar 819, német 307, tót 359; leány magyar 860, német 281, tót 
297. A továbbképzőben fiú magyar 208, leány 178, más fiú 125, leány 
125. A mindennapos iskolában a mulasztott félnapok száma: igazolt 
26,536, igazolatlan 1351, az ism. iskolában igazolt 1814, igazolatlan 327. 

Elemi iskoláink számadási adatai. Bevételek: Ingatlanok jöv. 4900 
pengő, rendes fizetés 53,600 pengő, tandijpótló államsegély 103,700 p, 
községi segély 10,300 pengő, egyéb 1000 pengő. Más rendes jövedelem 
900 pengő, rendkívüli jövedelem 1200 pengő, összesen 174,900 pengő. 
— Kiadások: Tanítók fizetése lakbérrel, államsegély nélkül 145,370 
pengő, épületek fenntartására és biztosítására 7580 pengő, adók 3400 
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Ä nem evang. 
iskolákban és 

szórványokban 
végzett hitoktatás 

pengő, tanítói nyugdíjra 7018 pengő, felszerelésekre 1500 pengő, iskolai 
könyvtárra 358 pengő, egyéb rendes kiadás 5000 pengő, rendkívüli ki-
adás 4674 pengő, összesen 174,900 pengő. 

A közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul s az 
egyházkerület buzgó tanítói karának öntudatos és odaadó 
munkásságáért elismerését nyilvánítja. Az egyetemes gyűlés-
hez a törpe iskolákra vonatkozó rendelet hatályon kivül he-
lyezésére újból nyomatékosan felterjesztést intéz. Egyházakat 
felhívja, hogy megüresedett tanítói állomásukat a lehetőség 
szerint nyáron és gyorsan töltsék be. Javaslatot tesz az egyet, 
gyűlésnek az osztatlan iskoláknál a régi tanterv szerinti 472 
hittanóra bevezetésére, a részben osztott iskolákban heti 3 
óra beállítására olyképen, hogy ez a megállapított 30 heti 
óra keretein belül nyerjen megoldást. 

5ü . (B.) A nem evangélikus iskolákban és szórványokban végzett 
hitoktatás. 

A nem evang. iskolákban végzett hitoktatás mértéke az egyet, val-
iástanitási tanterv, amely megszabja az elvégzendő tananyagot s előírja, 
milyen csoportokban tanitandók a növendékek ott, ahol legalább köze-
pes a növendék-szám. Általánosságban ez a munka, ugy az elemi isko-
lákban, valamint a középfokú intézetekben — főképen, ahol a hitoktató-
lelkész helyben lakott, — megfelelő óraszámban s az előirt tananyag 
szorgalmas feldolgozásával történt. Kevésnek látszik a heti órák száma 
Magyaróvári és Hegyeshalmon. A nem evangélikus intézetekben járt az 
elmúlt esztendőben 1680 növendék. És pedig középiskolában 168, pol-
gári fiu- és leányiskolában 119, tanítóképzőben 2, iparos tanonc isko-
lában 168, elemi iskolában 1223. Ebből a létszámból 1201 olyan he-
lyeken van, ahol növendékeink nagyobb csoportokban vannak; szórvá-
nyokban pedig 469 növendék. A nem evang. iskolába jáió evang. nö-
vendékeket 157 csoportban 116 iskolában 169 heti órában 25 lelkész, 
2 hitoktató, 5 állami tanitó, 4 társulati tanitó és 10 evangélikus tanitó 
tanította. A nógrádi esperességben hitoktatás nélkül egy gyermek sem 
maradt. Fehérkomáromban a székesfehérvári lelkész nagy kiterjedésű 
szórványain nem tudta a hitoktatást mult évi határozatainkhoz képest 
berendezni, mert odahaza is 18 heti órája van, ezenkívül Csabdi, Ko-
márom, Tordas szórványai még nagyobb távolságokra esnek s igy ott 
sem volt mindenütt berendezhető a hitoktatás. A mosoni egyházmegye 
szórványhitoktatásáról jelentést nem vettem. Fehérkomáromban körülbe-
lül 170 növendék nem részesült evang. hitoktatásban. Ezek között Ta-
tabányán van 160, a többi messze eső szórványokban. Azonban ez csak 
hozzávetőleges szám. Az adatok a kir. Tanfelügyelőségekhez befutó je-
lentésekből állapitandók meg. A tatabányai kérdés egyik égető, megol-
dásra váró kérdés, mert mégsem odázható el továbbra, hogy ott 160 
növendékünk ne részesüljön evang. hitoktatásban. Hálás szívvel kell 
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megemlékeznem a kerület áldozatkészségéről, mellyel 4400 pengőt jut-
tatott a szórványhitoktatás díjazására, ezenkívül az áll. iskolai bitoktatók 
díjazására 1450 P. jutott. Reméljük, hogy ezt az összeget még az ál-
lamsegély csökkenésével is biztosítani tudja, mert egyébként a szórvány-
hitoktatás van veszélyeztetve. Pedig ennél életbevágóbb kérdése egyhá-
zunknak nincsen. 

Áttérve most már a részletekre, jelentem a következőket: 
Balassagyarmaton Kardos Gyula alesperes volt a nem evang. is-

kolák hittanvizsgáján a biztos s jelentése szerint Szilárd Gyula úgy a 
főgimnáziumban, mint a polgári leányiskolában, valamint az áll. elemi 
iskolában igen szorgalmas, odaadó munkát végzett, a tananyagot min-
denütt teljesen feldolgozta. Az evang. hittanórák ez évben is a délutáni 
időre szorultak s ez a hitoktatást megnehezítette. Van a gimnáziumnak 
egy cserkészcsapata, melynek parancsnoka a kath. hittanár. Ezen egy-
oldalú megoldás ellen történt felszólalásunk eredménytelen maradt. Egy 
külön belmissiói egylet megalakítása folyamatban van. 

Salgótarjánban az ottani összes nem evang. tanintézetek növendé-
keinek együttes vizsgáján Sztolár Miklós körlelkész elnökölt. A hitokta-
tást dr. Csengődy Lajos lelkész és Sztrokay Dániel s. lelkész végezték. 
Eredmény kiváló. Minden vasárnap vasárnapi iskola is volt az elemi 
iskolai növendékekkel. A gimnáziumi tanulók részt vettek a diákszövet-
ség munkájában is. Az Evang. Nőegylet a közös hittanvizsga után aga-
péban részesítette a növendékeket. 

Szécsényben Kardos Gyula alesperes elnökölt az ottani áll. polg. 
fiu és leányiskola hittanvizsgáján, valamint Bencurfalván a községi el. 
iskola hittanvizsgáján. A tanítási eredmény: mindkét helyen szép volt. 
Bencurfalván a tananyagot teljesen el nem végezhette Huszágh Gyula 
lelkész-hitoktató. A szécsényi polgári iskolában az éneket Kaszner Olga 
tanárnő végezte nagy buzgalommal. 

Pásztón dr. Csengődy Lajos vizsgabiztos jelentése szerint Lim-
bacher Zoltán hitoktató igen szép eredményt ért el. 

Vámosmikolán az állami polgári iskola megszűnt. 
Esztergomban változás állott be a hitoktató személyében. Hüttl 

Ármin székesfővárosi vaílástanár nagyarányú elfoglaltsága miatt ez idén 
már az esztergomi hitoktatást nem vállalhatta, a püspök úr Őméltósága 
a vallástanitássai Böhm János ny. középiskolai, volt pozsonyi theol. akad. 
magántanárt és volt csávái lelkészt bizta meg, aki úgy köíelességtudás-
sal, mint paedagógiai tapintattal és vonzó egyéniségével igazolta ráter-
mettségét s munkásságával és az elért eredménnyel a benne helyezett 
bizalmat és rászolgált a kerület elismerésére. A konfirmációi oktatást 
szintén Böhm János végezte. Különféle intézetekben volt összesen 39 
növendéke, akiket heti két órában tanított, esztergomi helyben lakó 31, 
vidéki 8. Ezeket 7 iskolából 24 osztályból gyűjtötte össze, ami magá-
banvéve is mutatja a nehéz helyzetet s a feladat nagyságát s az okta-
tás nehézségeit, melyekkel a Püspök úr által megbízott hitoktató sike-
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resen küzdött meg. Kovács Sándor egyet, tanár vizsgabiztos az elért 
eredményről a legnagyobb elismerés hangján emlékszik meg. 

Székesfehérvárról Hoffman Ernő vizsgabiztos jelenti, hogy Irányi 
Kamill lelkész odaadó hűséggel és szorgalommal foglalkozott növendé-
keivel s munkájának eredménye az előirt vallástani tananyag kiváló is-
merete. Áldás volt a lelkésznek oly irányú munkáján is, mely az evang. 
öntudat nevelését és erősítését célozta. 

Komáromban és Tóvároson Irányi Kamill volt a vizsgabiztos s je-
lentésében kiemeli, hogy Fadgyas Aladár lelkész nagy lelkesedéssel és 
szeretettel foglalkozik a növendékekkel. Gyengébbek voltak a polgári 
isk. III—IV. oszt. növendékeinek feleletei, amit a nehézkes stylusu tan-
könyvnek tulajdonit. 

A bicskei és esabdii vizsgáról Fadgyas Aladár vizsgaelnök azt je-
lenti, hogy a gyermekek nagy felkészültségről tettek tanúságot, a tan-
anyagot mindenütt elvégezték. Horváth Sándor lelkész jó munkát vég-
zett s főkép az evang. öntudat kifejlesztésére nagy gondot fordított. 

Magyaróvár összes iskoláiban Szűcs Sándor lelkész munkálkodott 
hűséggel. A vizsgán Csatáry Elek ny. alispán vett részt, mint elnök. A 
tananyagot mindenütt feldolgozta. Egyházi éneket külön tanított heti egy 
órában a gyülekezet kántora. 168 növendék nyert heti 12 órában okta-
tást. A Jcegyesrendi gimnáziumban és az áll. elemi iskolában szaporí-
tandó volna az óraszám. (73 növendéknek heti 3 óra kevés.) 

Hegyeshalmon az ottani áll. iskolában Wenk Károly főesperes ta-
nított 36 növendéket heti 4 órában. Itt is szaporítandó volna egy órá-
val az óraszám. Vizsgákról jelentés nem érkezett. 

A tanügyi bizottság elismerését és háláját fejezi ki ugy 
a fennt megnevezett, valamint a többi hitoktatóknak is, akik 
szórványaikban nagy fáradsággal és feláldozással végezték az 
elszórtan lévő növendékeik között a hitoktatást. Felkéri őket 
egyúttal arra, hogy a mult évi kerületi gyűlés 87. p.-ban fog-
lalt határozathoz képest keressék a módját annak, hogy a 
szórvány hitoktatás tekintetében elérjék azt, hogy egyetlen 
egy gyermek sem maradjon hitoktatás nélkül; s legalább a 
mult évi határozatunkban foglalt mérvben az előirt minimális 
hitoktatást rendezzék be. A növendékek csoportosítását az 
egyet, vallást. Tanterv előírja. Ahol 10-en alul van a növen-
dékek száma egy csoportban, ott heti egy óra, ahol a 10-et 
meghaladja a csoport száma, heti két óra adandó. A csopor-
tok pedig igy alakitandók: I—II. oszt. egy csoport, III—IV. 
oszt. egy csoport és V—VI. oszt. egy csoport. Mivel a szór-
ványhitoktatás részére külön tankönyveink nincsenek, az elő-
irt tananyagot az illető hitoktató a lényegesebb részek fel-
dolgozásával tanítsa. 
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58 . (B.) Kerületi tanügyi előadó beterjeszti a vallás- és közokt. 
miniszternek, valamint a m. kir. belügyminiszternek rendeletét a tanítói 
nyugdíjjárulékoknak a politikai községek általi viselése tárgyában. A ta-
nítói nyugdíjjárulékok nagy terhet róttak az iskolafenntartó egyházköz-
ségekre, ezen terheknek a politikai községre való áthárítása sok esetben 
nem sikerült még akkor sem, ha az előtt a politikai község fizette is e 
nyugdíjjárulékokat. A szóban lévő miniszteri rendeletek most már köte-
lezőleg kimondják azt, hogy amennyiben az egyházi hatóság azt kéri, 
a politikai község még akkor is tartozik vállalni a nyugdíjjárulék fize-
tését, hogy ha ez az 50%-os pótadó kereteit túlhaladja. Ez esetben a 
községek külön kérhetik az 50°/o-os pótadó .kereteinek felemelését. — 
(Vallásminiszt. rend. száma: 900—8/IX. 17—1930. sz. Belügyminiszteri 
rend. száma az alispánokhoz: 96,665/V. 1929. szám.) 

E rendeleteket a közgyűlés örömmel veszi tudomásul s 
felhívja az egyházközségeket, hogy felszaporodott nyugdijhát-
rálékaikat fizessék be, ha pedig ezt saját erejükből nem bír-
ják, úgy segélyezésüket a politikai községeknél haladéktala-
nul kérjék. 

5 9 . (B.) Kerületi tanügyi előadó beterjeszti a vallás- és közokta-
tási miniszternek 882—4/604—1930. VÍIÍ. f. sz. rendeletét az elemi is-
kolai beiratási dijak kezelése és hovaforditása tárgyában. — Az 1930. 
évi VII. t. c. újból szabályozta a beiratási dijak mérvének és kezelésének 
módját. A végrehajtási rendelet megjelenéseig ideiglenesen a fenti ren-
delet úgy intézkedik, hogy minden nyilvánossági joggal felruházott elemi 
népiskolába felvett tanuló után az eddig szedett beiratási dijak helyett 
egy pengő beiratási dijat kell szedni, melynek fele a tanítói iníernátusok 
létesítésére és fenntartására szolgál s a „Tanítói Internátusok Alapja" c. 
csekkszámlára befizetendő, — a másik fele pedig az iskoláknál létesí-
tendő kölcsön tankönyvtárak céljaira fog szolgálni s a végrehajtási ren-
delet megjelenéseig érintetlenül kell az iskola pénztárában megőrizni. A 
miniszter ur leküldötte a püspöki hivatalokhoz a végrehajtási rendelet-
nek „tervezetét" is. 

A tanügyi bizottság úgy a törvény alapján kiadott s az 
elemi iskolai beiratási dijakat szabályozó rendeletet, valamint 
a végrehajtási rendelet „iervezetét" helyesnek találja s azok 
betartására az iskolaszékeket utasítja. A végrehajtási utasítás 
azon részét, mely szerint a helyi hatóságok felmentés körüli 
eljárását a kir. tanfelügyelő ellenőrzi — aggályosnak tartja, 
viszont örömmel üdvözli a tervezetnek azon részét, hogy az 
internátusok létesítése után fennmaradó T. I. A. alapból a 
magyar történeti egyházakat óhajtja segélyezni. A kölcsön 
tankönyvtár céljaira szolgáló összegből az egyházi, tanügyi 
lapokra is elő lehet fizetni. Az iskolai és tanítói könyvtár 
gyarapításának kérdése egyházkerületünkben úgy oldandó 

Tanítói nyugdíj-
járulékoknak a 
politikai községre 
valő áthárítása 

Népiskolai 
beiratási dijak. 
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meg, hogy alkalmas módon, ünnepélyek rendezésével igye-
kezzenek az iskolák anyagi forrást nyitni e cél előmozdí-
tására is. 

Államsegélyeä 
tanítói állások 

betöltése. 

Hitfelekezeti, nép-
iskolai tanítói 

helyi javadalom 
leszállitasa. 

Evang. iskolákban 
használt tanköny-

vek egyházi 
engedélyezése. 

6 0 . (B.) A Vall. és Közokt. Miniszier úr az elmúlt év folyamán 
az államsegélyes felekezeti iskolák tanitói állásainak betöltése tárgyában 
két rendeletet bocsájtott ki. Az egyik rendeletben kimondja, hogy — 
tekintettel az állam nehéz pénzügyi helyzetére, — jövőben a megüre-
sedett államsegélyes tanitói állások csak a Miniszter előzetes hozzájáru-
lásával tölthetők be, ellenkező esetben az államsegélyt beszünteti. Ezen 
rendeletének kiegészitéseképen jelent meg a másik 865—0/53—1930. 
Vli/a. sz. rendelete, mely szerint bizonyos feltételek mellett az eddig ál-
lamsegélyt élvező állások az előzetes engedély kikérése nélkül is betőlt-
hetők. Olyan községekben, amelyekben csak egy belterületi iskola van 

az egy tanitós iskolánál 30-on felüli, 
a két tanitós iskolánál 65-ön felüli, 
a három tanitós iskolánál 130-on felüli, 
a négy tanerős iskolánál 195-ön felüli mindennapos 

tanulói létszám mellett akadály nélkül tölthetők be az állások, ügy szin-
tén oly községekben, ahol több belterületi iskola van, az iskolafenntartó 
a fenti tanulólétszám mellett engedély kikérése nélkül töltheti be az 
állást, ha a község többi belterületi iskoláinak mindegyikében tanitónkint 
átlag 60 mindennapi tanuló jár. 

A közgyűlés e rendeleteket egyházi önkormányzatunk 
szempontjából sérelmeseknek tartja, azért orvoslás végett az 
egyet, közgyűléshez e tárgyban felterjesztést intéz. 

6 1 . (B.) Kerületi tanügyi előadó beterjeszti a Vallás és Közokta-
tásügyi Miniszternek 865—1 — 1929. számú rendeletét a hitfelekezeti 
elemi iskolai tanitói illetmények leszállítására irányuló kérvények helyes 
felszerelése tárgyában. Minthogy a kérelmek alapja csakis a teljesítőké-
pesség csökkenése lehet s ennek elbírálása csakis az iskolafenntartó va-
gyoni s a lakosok — hivek — adózási viszonyainak vizsgálata mellett 
történhetik, minden ilyen kérvény a következő okmányokkal szerelendő 
fel: 1. Egyházközség vagyonleltára, 2. folyó évi jóváhagyott egyházi és 
iskolai költségvetése, 3. mult évi egyházi és iskolai zárszámadás. 4. A 
hívekre legutóbb kivetett pótlékoiható állami egyenes adóknak összesített 
hiteles kimutatása, 5. a pol. község vagyonleltára, f. évi költségvetése, 
legutóbbi zárszámadása. 

Tudomásul szolgál. 

6 3 . (B.) Tárgyalás alá vétetett az Egyetemes Felügyelő űrnak le-
irata evang. iskoláinkban használt tankönyvek egyházi engedélyezése 
tárgyában. Az egyet, tanügyi biz. megállapítása szerint tanintézeteinkben 
oly tankönyvek vannak használatban, amelyeknek egy része nincs 



79 

egyet, egyházunk által engedélyezve. Az Egyetemes Felügyelő úr fel-
hívja az egyházkerületeket, intézkedjenek aziránt, hogy az egyházi en-
gedély nélkül használt tankönyvek engedélyezése érdekében sürgősen 
tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

A közgyűlés elrendeli az összes kerületbeli iskolákban 
használt tankönyvek jegyzékének beküldését s ha tényleg van-
nak ily tankönyvek használatban, esperességenkint tegyék 
meg az illetékes hatóságok az engedélyezés iránti lépéseket. 

6 3 . (B.) Kerületi tanügyi előadó beterjeszti a nógrádi egyházme-
gyében berendezett konfirmációi oktatásokról szóló jelentését, melyből 
kitűnik, hogy ezen oktatás időtartama 6—12 hét. A használt tankönyvek 
az egyet, gyűlés által engedélyezve vannak. A mosoni és fehérkomáromi 
egyházmegye ily jelentést nem küldött be. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul véve, a két hiányzó 
jelentést bekövetelve, az egyet, tanügyi bizottsághoz felter-
jeszteni rendeli. 

6 4 . (B.) Kerületi Tanügyi Bizottság a közgyűlés elé terjeszti „Az 
egyházmegyei iskolalátogató bizottság tagjainak jogait és kötelességeit 
szabályozó Utasítás" tervezetét, melyet a mult évi egyet, közgyűlés jegy-
zőkönyvének 66. pontjában foglalt határozat szerint dr. Zeíenka Frigyes 
egyet, elemi isk. előadó dolgozott ki. 

A közgyűlés az alapos, szakszerű és mindenre kiterjesz-
kedő javaslatot elfogadja s az egyet, közgyűlés elé a követ-
kező kisebb pótlásokkal terjeszti: 

Az 1. pontban használt „iskolalátogatási körzet" kife-
jezés helyett jobb a régebben használatban lévő „kőrlelkész-
ség" „dekanátus" kifejezést beilleszteni. 

2. A 17. pontban foglalt tananyag-beosztás nem éven-
ként, hanem csak egyszer terjesztendő fel megerősítés végett. 
Később csak akkor, ha a tanítási csoportok megváltoznak. 

3. A 18. pont után beillesztendő volna a következő szö-
veg : „Mivel az iskola állapota és tanügyi eredménye a hiv. 
iskola látogatások alkalmából teljesen megállapítható, az ed-
digi szokásos „évzáró vizsgák" „évzáró ünnepélyekké" vál-
nak, ahol a körlelkész, illetve iskolai bizottság és a szülők 
jelenlétében bemutatják a vizsgái eredményt, de a vizsgát a 
bizottság már nem cenzúrázza. Kívánatos, hogy a körlelkész 
saját egyháza iskolájának vizsgáján valamelyik lelkésztársávaí 
helyettesittesse magát. 

4. Ugyancsak beillesztendő még a következő pont is : 
„A köri tanítói értekezletek" évente az évzáró vizsgák után 
megtartandók, melyeken a körlelkész összefoglalja tapasztala-
tainak eredményét, jóakaratulag figyelmeztet az esetleges hiá-

Jelentés a konfir-
mációi oktatásról. 

Egyházm. iskola-
látogató bizotts, 
jogait és köteles-"; 
ségeit szabályozó 
ütasitás tervezete 



80 

nyokra, mulasztásokra s mindezeket megbeszélés tárgyává 
teszi. A tanítók megbeszélik a népoktatás tágas mezején szer-
zett tapasztalataikat, közlik egymással eszméiket, megvitatják 
azok megvalósításának módját, lehetőségét s az erre vonat-
kozó javaslataikat az egyhm. tanügyi bizottság elé terjesztik. 

Nógrádi Tan. egy. 
felterjesztése a 

népisk. vallásta-
nitási tananyag 

átdolgozása 
tárgyában. 

0 5 . (B.) Tárgyaltatott a nógrádi evang. Tanítóegyesületnek az egy-
házmegyei közgyűlés révén felterjesztett javaslata a népiskolai vallásta-
nitási tananyag átdolgozása és uj tankönyvek kiadása tárgyában. 

A közgyűlés a nagyfontosságú és horderejű javaslatot 
teljes egészében magáévá téve, az egyet, közgyűlés elé ter-
jeszti azzal, hogy keressen módot ezen égető kérdésnek mi-
előbbi megoldására. 

Gr. Eszterházy L. 
kérelme építési 

kötelezettségének 
elhalasztására. 

0 6 . (Dr. Z.) Ifj. gróf Esterházy László az egyházkerület sárosdi 
ingatlanára vonatkozó haszonbérleti szerződésben vállalt építési kötele-
zettsége teljesítésének 4—5 évvel való elhalasztását kéri a mai rendkí-
vül válságos gazdasági helyzetre való hivatkozással. 

A közgyűlés — a jogügyi bizottság javaslatára — a ké-
relemnek helyt ad és az építési kötelezettség teljesítésére meg-
szabott határidőt 1935. évi október hó l-ig meghosszabbítja 
annak hangsúlyozásával, hogy e kötelezettségnek a meghosz-
szabbiiott határidőn belül való nem teljesítése esetére válto-
zatlanul fennáll a szerződésbeli sanctio. 

E határozatról jegyzőkönyvi kivonatban kell ifj. gróf 
Esterházy Lászlót értesíteni. 

Sárosdi ingatlan-
ból 5-2 kat. hold 
erdőnek nyilván-

tartása. 

v 

OT. (Dr. Z.) Fejérvármegye közigazgatási bizottságának gazdasági 
albizottsága 797/1930. kb. számú véghatározatában kimondotta, hogy az 
egyházkerület sárosdi ingatlanának 5.2 kat. hold kiterjedésű ákácfaállo-
mánnyal borított, teljes egészében feltétlen erdőtalajon álló, erdőként 
nyilvántartott területét az 1879. évi XXXI. t.-c. 17., illetve az 1898. évi 
XIX. t.-c. 1. §-ának f) pontja alapján az állam által kezelt erdők és ko-
pár területek közé a II. jövedelmezőségű osztályba való beosztással be-
sorozza azzal, hogy az a győri m. kir. erdőigazgatóság alá rendelt sár-
bogárdi m. kir. erdőhivatal kezelésébe adandó át. 

A közgyűlés — figyelemmel arra, hogy az albizottság 
intézkedése a jogügyi bizottság véleménye szerint megfelel a 
hivatkozott törvénycikkek és a 3296—1918. M. E. számú mi-
niszteri rendelet rendelkezéseinek — a véghatározatot tudo-
másul veszi és elrendeli, hogy erről ifj. gróf Esterházy László 
jegyzőkönyvi kivonatban értesíttessék. 
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6 8 . (Dr. Z.) A nógrádi egyházmegye 1928. évi szeptember 20-án 
tartott közgyűlésében elhatározta, hogy az Országos Földbirtokrendező 
Bíróság által részére juttatott ingatlanokat megtartja s a megváltási ár 
részleges fedezéséről akként gondoskodott, hogy az egyházmegyében 
levő egyházközségekre egyházmegyei járulékot vetett ki. E határozat ellen 
felebbezés nem adatott be s igy az jogerőre emelkedett. A nagybörzsönyi 
egyházközség 1930 évi január 19-én, az ipolyvecei egyházközség pedig 
1930 évi február 23-án közgyűlést tartott s e kérdésben mindkét egy-
házközség olyan értelmű határozatot hozott, mely szerint ezen egyház-
megyei járulék fizetését csakis egy kikötés mellett hajlandók teljesíteni. 
E kikötés lényege az, hogy az egyházmegye ismerje el ezen egyházköz-
ségeknek a járulékok és kamataiknak visszaköveteléséhez való jogát arra 
az esetre, ha ezek az egyházközségek a nógrádi egyházmegyéből kivál-
nának. E két egyházközségi határozat felterjesztetett az egyházmegyéhez, 
a mely 1930 évi augusztus 22-én tartott közgyűlésében foglalkozott ve-
lük s kimondotta, hogy e határozatokat tudomásul nem veszi, illetőleg 
tárgytalanoknak tekinti, mert 1928 évi szeptember 20-án hozott határo-
zata jogerőre emelkedett. Ezen egyházmegyei közgyűlési határozat ellen 
mindkét egyházközség törvényes határidőben indokolás nélküli felebbe-
zéssel élt s ebben a határozat megváltoztatását kéri. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatára a következő határozatot 
hozta: 

Mindkét felebbezést elutasítja, mert a nógrádi egyház-
megyének 1928 évi szept. 20-án tartott közgyűlésében hozott 
határozata jogerőre emelkedett, már pedig jogerős határozat-
ban foglalt kötelezettség teljesítését nem lehet utóbb kikötés-
től függővé tenni. 

6 9 . (Dr. Z.) A közgyűlés tárgyalta a jogügyi bizottság jelentését 
és javaslatát Matthesz Sándor volt zurányi, jelenleg oroszvári tanító ál-
lamsegély ügyében. 

Matthesz Sándor tanítót a mosoni egyházmegyei törvényszék 1920. 
évi szeptember 20-án 30/1920. sz. a. kelt ítéletével a kommunizmus alatt 
tanúsított magatartása miatt több rendbeli egyházi vétségben vétkesnek 
mondta ki s ezért őt az E. A. 326. §-ának c) pontjában foglalt bünte-
tés alkalmazásával zurányi tanítói állásától való elmozdításra ítélte. Ez 
az ítélet jogerőre emelkedett és azt a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter is tudomásul vette. A nevezett tanító 1922. évi november ha-
vában az oroszvári iskolához választatott meg tanítóvá. A miniszter ezt 
a választást évekig tartó utánjárás után tudomásul vette, az államsegélyt 
nem a választás napjától, hanem csak 1926. évi január 1-től utalvá-
nyozta és a tanitó szolgálati idejét — a zurányi tanítói állásban töltött 
évek figyelembe vétele nélkül — 1922. évi december 8. napjától kezdő-
dő leg állapította meg a fent emiitett ítéletre való hivatkozással. Matthesz 
Sándor 1928. évi január havában perújítással élt s a mosoni egyházme-

6 

Honti egyházak 
hozzájárulása a 
nógrádi esperes-
ségi birtokhoz. 

Matthesz S. tanító 
államseg, ügye. 



82 

gyei törvényszék 1929. évi julius 10-én 104/1929. sz. a. kelt jogerős 
ítéletében az alapperbeli ítéletet hatályon kivül helyezte, a panaszlottat 
csupán az E. A. 324. §-ának d) pontjába ütköző vétségben mondta ki 
vétkesnek s ezért az E. A. 326. §-ának b) pontja alapján 20 pengő 
pénzbüntetésre ítélte. A miniszter az ujitott perben hozott ítéletet nem 
vette tudomásul s erről a következő leiratban értesítette a püspöki hi-
vatalt: „865—11/5312—930. szám. Méltóságos és Főtisztelendő Püspök 
Úr! A 929/929. szám alatt kelt nagybecsű előterjesztésére a tárgyiratok 
kapcsán van szerencsém Méltóságodat tisztelettel értesíteni, hogy a mo-
sonmegyei ev. egyházmegyei törvényszéknek, mint fegyelmi bíróságnak 
104—929. esp. ikt. szám alatt hozott azt az ítéletét, amellyel Matthesz 
Sándor volt zurányi, jelenleg oroszvári ág. hitv. ev. elemi iskolai tanitó 
fegyelmi ügye ujrafelvétele iránti kérelmének helyt adva, az alapitéletet 
hatályon kivül helyezte és a tanítót 20 P. pénzbüntetésre ítélte, őszinte 
sajnálatomra, nincs módomban tudomásul venni. Nincs módomban az 
ítéletet jogi hatállyal felruházni, egyrészt azért, mert a fegyelmi bíróság 
túllépte hatáskörét, amikor az újrafelvételi kérelmet teljesítette, mert a 
kommunisztikus magatartás miatt itteni intézkedés alapján lefolytatott és 
itteni részről tudomásul vett ítéletek feloldását az egyházi törvényszékek 
ki nem mondhatják, másrészt pedig figyelembe kellett vennem az 1901. 
XX. t.-c. 10. §-ának rendelkezését, amely az újrafelvételi kérelmek in-
dokolt benyújtására egy évi határidőt szab, már pedig 1921. évi január 
26-án elitélt Matthesz Sándor ügye jogerős Ítélettel lezárt fegyelmi ügyé-
nek újrafelvételét a tárgyiratok közt elfekvő beadványa szerint csak 1928. 
évi január hó 28-án kérelmezte. Fogadja Méltóságod, stb. Budapest, 1930. 
évi junius hó 24-én. A miniszter helyett: Gévay-Wolff s. k , államtitkár. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatát elfogadva, a következő 
határozatot hozta: 

A közgyűlés a fent közölt miniszteri leirat tartalmát sé-
relmesnek tartja a következő okokból: 

I. Az első Ferencz József király által 1893. évi márc. 
18-án jóváhagyott és megerősített egyházi alkotmány fegyelmi 
joggal ruházta fel egyházunkat. E törvény értelmében az ál-
lam a fegyelmi jog gyakorlásába be nem folyik s ezt legfel-
jebb abból a szempontból ellenőrizheti, hogy e jog gyakor-
lásával visszaélés ne történjék. Ebből következik, hogy sem-
miféle kormányhatósági intézkedésre nincs szükség azon cél-
ból, hogy egyházi bíróságaink határozatai „jogi hatályt" nyer-
jenek. A miniszter leiratában kijelentette, hogy bíróságunk 
határozatát „jogi hatállyal" fel nem ruházhatja. E kijelentés 
szerint vindikálja magának a jogi hatállyal való felruházás 
jogát, már pedig ilyen jog egyházi alkotmányunk szerint 
nincs s igy ilyen joggal a miniszter sem rendelkezik. 

II. Az egyházi bíróságaink előtt lefolytatott ügyekre vo-
natkozólag a perujitás kérdését az E. A. 429—433. §§. sza-
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bályozzák. A 429. §. foglalja magában a perujitás megen-
gedhetőségének feltételeit. E kérdésben más külső jogforrá-
sunk nincs. Nincs tehát olyan, egyházi törvénykezésünkre 
nézve irányadó jogszabály, amely kizárná a perujitás meg-
engedését olyan esetben, a mikor az eljárás a panaszloit 
kommunisztikus magatartása miatt tétetett folyamatba s tel-
jesen közönbös az, hogy az alapeljárás miniszteri intézkedés 
alapján, vagy e nélkül volt lefolytatva s közönbös az is, 
hogy a miniszter az ítéletet tudomásul vette-e, vagy nem. 
Ha tehát a mosoni egyházmegyei törvényszék a fent emii-
tett szakasz figyelembevételével a perujitás fellételeit fennfo-
rogni látta és ennek folyamányaképen azt megengedte, nem 
lépte túl hatáskörét, hanem ellenkezőleg: a hatáskörébe eső 
kérdésben törvényes kötelességét teljesítette. 

III. Egyházunk törvényalkotási jogát törvényes zsinatán 
gyakorolja (E. A. 5. §.) s így csakis a zsinat alkothat olyan 

jogszabályt, mely egyházi alkotmányunkat módosítja, vagy 
kiegészíti. Minthogy ma is teljes egészében érvényben és ha-
tályban levő egyházi alkotmányunk a perújítást határidőhöz 
nem köti, egyházi törvénykezésünkben nem irányadó a mi-
niszteri leiratban hivatkozott, a közigazgatási eljárás egysze-
rűsítéséről szóló 1901. évi XX. t.-c., mert ez egyházi alkot-
mányunkat az előbb mondottaknál fogva nem módosíthatta, 
ki nem egészithette. 

Az I—III. alattiakból következik, hogy a miniszteri le-
irat indoko#8sa nem helytálló s így sérelmes a Matthesz 
Sándorra vonatkozó intézkedés is, amely a tanitó szolgálati 
idejét a zurányi tanítói állásban töltött évek figyelembevétele 
nélkül állapította meg. 

Előfordul, hogy valamely ítélet jogerőre emelkedése 
után oly mértékben tűnik ki annak tartalmi helytelensége, 
hogy az ítelet fenntartása egyértelmű volna az anyagi igaz-
ság meghamisításának a tűrésével. Ha ilyen esetben peruji-
tás folytán az alapperbeli ítéletet hatályon kivül helyezi a 
bíróság, az uj ítelet tekintendő az anyagi igazság megállapí-
tásának s magától értetődik, hogy megszűnnek a hatályon 
kivül helyezett ítélet következményei. A konkrét esetben a 
bíróság az állásvesztést kimondó ítéletet [hatályon kivül he-
lyezte és a tanítót csupán pénzbüntetésre ítélte, a zurányi 
tanítói állásban töltött évek tehát a szolgálati időbe beszá-
mitandók, mert egy pénzbüntetést kimondó ítélet nem von-
hatja maga után a szolgálati évek elvesztését. 

A közgyűlés tehát felkéri az egyházkerület elnökségét, 
hogy ezt a határozatot terjessze fel a vallás és közoktatás-
ügyi minisztériumhoz s személyes közbenjárásával is has-

A 
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son oda, hogy a tanitó sérelme s ezzel az egyházi alkotmá-
nyunkon ejtett sérelem is orvosoltassék. 

Az OFB, által 
juttatott földek 

jövedelmének 
felhasználása. 

7 0 . (Dr. Z.) A fejérkomáromi egyházmegyének az egyetemes köz-
gyűléshez intézett felterjesztését, hogy az 0 . F. B. által földhöz juttatott 
egyházközségek egyetemes közgyűlési határozattal arra köteleztessenek, 
hogy az ily módon nyert lelkészi, illetőleg tanítói földek évi annuitásán 
felül fennmaradó tiszta jövedelmet — mint időközi lelkészi, illetőleg ta-
nítói jövedelmet — kezeljék s annak 80°/o-át a lelkészi, illetőleg a taní-
tói lakás tatarozására fordítsák, 

a közgyűlés a magáévá teszi s az egyetemes közgyűléshez 
pártolólag felterjeszti. 

Fejérkomáromi 
esp. felterjesztése 
a tanítóegyesület! 

napidijak tárgy. 

71. (Dr. Z.) Tárgyaltatott a fejérkomáromi egyházmegye közgyű-
lésének felterjesztése a kerületi tanítóegyesület alapszabályainak olyan 
értelmű módosítása tárgyában, hogy az egyesületnek tagjai a közgyűlé-
sen való megjelenésre ne köteleztessenek, mert az ezzel járó terheket a 
gyengébb gyülekezetek nem birják viselni. 

Minthogy a kerületi tanítóegyesület alapszabályainak 
esetleges módosítására egyedül és kizárólag a kerületi tanító-
egyesület közgyűlése illetékes, a közgyűlés — hatáskör hiá-
nyában — a felterjesztés fölött napirendre tér. 

Gr. Gyürky Yik-
torné feiebbezése. 

72. (Dr. Z.) Tárgyaltatott gróf Gyürky Viktorné földbirtokos, szönyi 
lakosnak feiebbezése a fejérkomáromi egyházmegye közgyűlésének azon 
határozata ellen, amellyel a komáromi egyházközségnek határozatát jó-
váhagyva, őt 1000 P. egyházi adóval terhelte meg. 

A közgyűlés annak megállapítása után, hogy a fejérko-
máromi egyházmegye számvevőszéke ebben az ügyben az E. 
A. 266. §-ában előirt határozatot meg nem hozta, hanem csu-
pán javaslatot terjesztett az egyházmegyei közgyűlés elé, a 
fejérkomáromi egyházmegye közgyűlési határozatát feloldja s 
utasítja az egyházmegyei számvevőszéket, hogy a hozzá in-
tézett felebbezést tárgyalja le s abban határozatot hozzon. 

vitéz Kalmár G. 
feiebbezése. 

73. (Dr. Z.) Beterjesztetett vitéz Kalmár Gusztáv zámolyi lakosnak 
feiebbezése a csákvári egyházközség által reá 8 évre visszamenőleg ki-
vetett egyházi adó ellen. 

A közgyűlés a felebbezést az E. A. 266. §-ában körül-
irt eljárás lefolytatása végett a fejérkomáromi egyházmegye 
utján kiadja az illetékes egyházmegyei számvevőszéknek. 
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7 4 . (Dr. Z.) Beterjesztetett a javadalmas egyházi tisztviselők és 
alkalmazottak házasságkötésére vonatkozó uj, a kiküldött albizottság által 
módosított egyetemes szabályrendelet-tervezet. 

A közgyűlés, tekintettel arra, hogy az egyetemes köz-
gyűlés vonatkozó határozata értelmében a módosított tervezet 
hozzászólás végett kellő időben az egyházmegyékhez lett 
volna lebocsátandó, ami nem történt meg s igy az egyes 
egyházmegyéknek állásfoglalását nem ismeri, tekintettel to-
vábbá arra, hogy e kérdésben elfoglalt álláspontját már is-
mételten leszögezte, a módosított szabályrendelet-tervezet tár-
gyalásába nem bocsátkozik. 

75 . (B.) Dorog. Horváth Sándor csabdii lelkész a szent ügyhöz 
méító buzgalommal és lelkesedéssel végzi lelkipásztori munkáját, .igye-
kezik pótolni a mult mulasztásait, illetőleg a katholikusoknak nagy túl-
kapásait. 1920-ig itt nem volt gyülekezeti élet. Semmi gondozásban nem 
részesültek, sőt eltántorítani törekedtek hitüktől. A róm. kath. plébános 
meglátogatta a betegeket s átgyóntatta őket, a nehéz helyzetben levőknek 
előrejutást igért, ha a róm. kath. hitre áttérnek. Erre hangzott fel a hit-
erősek ajakán a kiáltás: Lelkészt nekünk, hogy az ingatag hitűek meg-
erősödjenek, a szomjazó lelkek kielégítést nyerjenek, a kitérések lavinája 
megállittassék. Két lelkes evangélikus emberé az érdem, hogy Dorogon 
van isteniíisztelet, ezek dr. Rogrün Jenő bányaorvos és Ferdinánd István 
társulati tanitó, kik kezükbe vették az ügyet s egy év óta a bányatár-
sulat iskolájának egyik tágas terme vasárnaponkint megtelik áhítatos 
lelkekkel. Horváth Sándor havonkint csak egyszer jelenhetik meg Doro-
gon istentiszteletet tartani, sőt még ezt is redukálnia kellett, miután a 
kiszállási költségek fedezésére nem volt elég az egyházkerülettől kapott 
összeg. Ezért kérvénnyel fordult a bányaigazgatósághoz, hogy méltá-
nyolja a lelkész által J> végzett vallás-erkölcsi és hazafias munkát s leg-
alább részben járuljon hozzá az útiköltségek fedezéséhez. Kérése meg-
hallgattatásra talált. 1930 évi május 1-től a havonkénti 40 P fuvarkölt-
ség felét, vagyis 20 P-t megtérítette a társulat. A társulat e támogatása 
fontos a jövő szempontjából. Az út meg van törve, talán itt nem áll be 
a tatabányai eset. Horváth Sándor kiszállásai alkalmával a híveket meg-
látogatja. A kitérések megszűntek. Azonban a vallástanitást nem végez-
heti, mert hetenkint nem lehet [oda kimenni. Óriási költséget okozna. 
Épen ezért Ferdinánd István társulati tanítóra bizta a vallástanitást. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul Horváth Sándor 
lelkésznek Dorogon végzett buzgó missiói munkáját s ezért 
neki hálás köszönetet szavaz. Jóváhagyja azon intézkedését, 
hogy a vallástanitást Ferdinánd István ottani evang. vallású 
társulati tanítóra bizta. A közgyűlés hálás köszönetet mond 
a bányatársulatnak, hogy az evang. lelkésznek útiköltségei 
fedezésére havonkint 20 P-t ad. 

Javadalmas tiszt-
viselők házassá-
gára vonatkozó 
szabályrendeletek, 

Hissiói jelentés 
Dorogról. 
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Missiói jelentés 
Érd-Tordas 

szórványáról. 

7 6 . (B.) Érd. Tordas szórványa. Az anyaegyháztól 19.7 km. távol-
ságban van. Podhradszky János alesperes havonkint egyszer megy ki is-
tentisztelettartás végett, amikor a ref. tanitó által végzett vallástanitást is 
ellenőrzi. Az ercsi ref. lelkész is havonkint csak egyszer tart Istentiszte-
letet. Az evangélikusok és reformátusok itt tehát közös protestáns egy-
házközséget alkotnak. Valójában Érd csak ezután lesz majd missziói 
hely, ha a hivek a nagymérvű parcellázásból kifolyólag felszaporodnak. 
Körülbelül 4.000 házhely lett kiosztva. Az evangélikusok is kaptak 3000 
négyszögöl területet templom és egyházi épületek s kert céljaira. Podh-
radszky János alesperes felveti a gondolatot, hogy a Tordashoz és Szé-
kesfehérvárhoz tartozó szórványok lelki gondozása végett nagy szükség 
volna egy missiói lelkész kirendelésére, mert úgy neki, mint a székes-
fehérvári lelkésznek fizikai lehetetlenség az egymástól nagyon távol eső 
szórvány helyeken élő hivek meglátogatása. 

A közgyűlés az Érdi híveknek nagy fáradsággal járó, 
minden ellenszolgáltatás nélkül való lelki gondozásáért Podh-
radszky János alesperesnek köszönetet szavaz. Azt az óhaj-
tását, hogy a tordasi és székesfehérvári szórványok gondo-
zására missiói lelkész rendeltessék ki, a kerületre nézve le-
hetetlennek tartja, ellenben felkéri a missziói lelkészt, hogy 
időnkint keresse fel az érdi evangélikus híveket és a köztük 
végzendő egyházépitő munkájával segítse őket összetömöriteni 
egy hitben erős, egyházukért áldozatra kész gyülekezetté. 

77. (B.) Ercsi. Ez is Tordas szórványa. 24 km.-re az anya egy-
háztól. A reformátusok nagyobb számban vannak, mint az evangéliku-
sok, van lelkészük. Az evangélikusok a ref. egyháznak teherviselő s ke-
vés jogot élvező tagjai. Az 1860-as években biztosított jogukat sem en-
gedték nekik gyakorolni a reformátusok. A reformátusok a folyó évben 
templomot építettek. Amidőn a templom elkészült s át lett adva rendel-
tetésének, Podhradszky János alesperes megkereste a ref. lelkészt, hogy 
adjon neki alkalmat az igének abban való hirdetésére, de választ nem 
kapott. Ö pedig nem ment Ercsire azért, hogy úgy ne tűnjék fel a do-
log, mintha ő ki akarná vonni az evangélikusokat a ref. egyház kebe-
léből, amelynek szeretetére, támogatására mégis rá vannak utalva. 

A közgyűlés sajnálattal értesül az ercsi ref. lelkésznek 
eljárásáról, s felkéri Balogh István esperest, hogy menjen ki 
Ercsibe s az ottani ref. lelkésszel békés megértéssel állítsa 
vissza a reformátusok és evangélikusok között a régi jog-
viszonyt, vagyis, hogy amint a múltban az imaházban, úgy 
a jövőben a templomban is hirdethesse az evangélikusoknak az 
ő lelkészük az igét és szolgáltathassa ki az úrvacsorát. 
Podhradszky János alesperest pedig arra kéri, hogy a kerü-
leti felügyelővel sürgősen közölje az ercsi evangélikusok vi-
szonyait: mennyien vannak, mennyi egyházi adót fizetnek a 

Missiói jelentés 
Ercsiről, 
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ref. egyháznak, minő szolgálatokat teljesítettek a múltban, 
most a templomépitésnél, hogy a felügyelő az illetékes ref. 
püspöknél szóvá tehesse az ercsi ref. lelkésznek eljárását. 

78. (B.) Esztergom. Esztergom halad a fejlődés útján. A közszel-
lem erősödik, az érdeklődés nő. Az istentiszteletet dr. Kovács Sándor 
adminisztrátor, Böhm János nyug. középiskolai igazgató, Rimár Jenő 
budapesti vallástanár és Kiss György deák-téri lelkész látták el. A val-
lástanitást Böhm János végezte. Ő oktatta a konfirmandusokat is. Az 
Ágostai Hitvallás 400 éves öröm-ünnepét szeptember hónapban tartották 
meg, amelynek emlékére közadakozásból gyülekezeti könyvtárt létesítet-
tek. Ehhez a Luther Társaság 50 drb. könyvvel járult. Minden tanuló-
nak az Ágostai Hitvallás magyar fordításából egy-egy példányt adtak 
emlékül. Segélyt kapott az egyházközség az Egyetemes Gyámintézettől 
a Thébus alapítványból 200 pengőt, Esztergom városától 200 pengőt. 
Mezei József újpesti vallás-tanár 20 drb. énekeskönyvet, Rimár Jenő a 
templom alapra 12 pengőt adott. A Nőegylet buzgalommal végzi a hí-
vek, betegek, vegyes házasok látogatását. Ellenőrzi, hogy az iskolások a 
vállásórára és istentiszteletre eljárjanak. A [vallástanítás költségeire 450 
pengőt gyűjtött. A konfirmandusoknak bibliát, emléklapot ajándékozott. 

A közgyűlés örömmel értesül az esztergomi gyülekezet 
fejlődéséről. Hálás köszönetet mond D. Kovács Sándornak a 
bölcs vezetésért, különösen hálás elismerését nyilvánítja a 
Nőegyletnek a nagyon szép átfogó belmissziói munkáért. 

I 

7 9 . (B.) Oroszvár. Valamikor Rajka filiája volt Németjárfaíuval 
együtt. Amikor ez anyagyülekezetté alakult, Oroszvár erősítés céljából 
hozzá csatolíatott. A trianoni békeszerződés folytán Németjárfalu Bur-
genlandba került s Oroszvár magára maradt s mint független leányegy-
ház 1920-ban Rajkához, a régi anyához csatoltatott. A pénzbőségnek ez 
idejében — talán a kellemetlen érzés is közbejátszott, hogy újra Rajká-
hoz kerültek — fellobbant szivükben az anyagyülekezetté alakulás vágya 
s miután a földreformtól 15—20 hold földet reméltek lelkészi célra, 
1924-ben elhatározták az anyagyülekezetté való alakulást. Folyó évi ju~ 
nius hó 19-én ezt a határozatot megismételték, de hozzátették, hogy en-
nek megvalósításához külső segélyforrások megnyitását várják, mert na-
gyobb összeget, mint aminőt jelenleg papi javadalmazás cimén viselnek, 
nem vállalnak, amely egy mellékelt kimutatás szerint 584 P. 40 fiil.-re 
van értékelve. Az oroszvári gyülekezet arra kéri az egyházi főhatóságo-
kat, hogy hassanak oda, miszerint az egyházközség anyásitása anyagi 
vonatkozásban jól biztosittassék. Ez a határozat lényegében nem egyéb, 
mint az anyagyülekezetté való alakulástól elállás. A miniszter 800-nál 
kevesebb lélekszámú gyülekezetnek kongruát nem ad. Az egyházkerü-
letnek, vagy egyetemes egyháznak viszont nem áll érdekében oiyan 
leánygyülekezetet anyásitani, amely az anyaegyházhoz közel van. 

Missiói jelentés 
Esztergomról. 

Missiói jelentés 
Oroszvárról. 



88 

Missiói jelentés 
Kisterenyéről. 

Missiói jelentés 
Lapujtöről. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, Oroszvárt a 
missiói helyek közül kiveszi. A mosoni evang. egyházme-
gyét pedig felhívja, hogy Oroszvárnak Rajkához való csato-
lása tárgyában tegye folyamatba a megfelelő eljárást. 

SO. (B.) Kistérenye. Limhacher Zoltán ebben a közigazgatási év-
ben is derekas munkát végzett. A paróchiális helyen 36 vasárnapi, ün-
nepi és emlépünnepi istentiszteletet tartott. A szórványokban pedig 53-at. 
Szomorú a helyzet Pásztón, ahol sok vegyesházas -van, ezek nem is 
kedvelik az igét. Azonban a buzgóbbak biztatására ingatlan vásárlási és 
harang beszerzési akció indult meg; mert a kath. plébános temetések 
alkalmával a kicsiny és nem a nagy harangot huzatja meg kisérésül. 
Vallásosestéket tartott: Károlyi Gáspárról, Bethlen Gáborról, 4 előadást 
a reformáció áldásáról. Előadást tartottak: Fényi Géza egyházközségi 
felügyelő és Dubraviczky Erzsébet polgár iskolai tanár. Két tea este 
281-10 pengőt jövedelmezett. Vettek egy hordozható harmóniumot 450 
pengőért. Pásztón beszereztek egy arannyal hímzett piros-bársony oltár-
teritőt, amely 118 pengőbe került. Dubraviczky Erzsébet tanár 1 kina 
ezüst gyertyatartót ajándékozott. Kisterenyén bevezették a templomba a 
villanyvilágítást közadakozás útján, amelyhez Timaróczky Sándor 110 
pengő értékben járult. Mlinarcsik N. ingyen kijavította a templombejá-
rót, kimeszelte a paróchiát és kívülről a templomot. Macsó egyháztag 
befestette a lelkészlak ajtait. A paróchiát, templomtelket körülvették fa 
és drót kerítéssel. A harangozó lakáshoz éléstárat építettek. A Klucsik 
család gazdag, aranyos csipkével szegélyezett frész selyem oltárteritőt 
ajándékozott. Bevezették az új dunántuli énekeskönyvet, amelynek be-
szerzésére a vallás és közokt. miniszter 200 pengő segélyt utalt ki. A 
Salgótarjáni Kőszénbánya 70 q. szenet adományozott. Fényi Géza több-
izben fuvart adott a lelkésznek és 40 q. szenet, az iroda részére egy 
fehérre festett iratszekrényt. Segélyt kaptak [a Baldácsy alapból 300 
pengőt, Gusztáv Adolf egylettől 100 pengőt, adóalapi segélyt 150 pen-
gőt, fenntartási segélyt 400 pengőt, a vall. és közokt. minisztertől 500 
P-t, egyesek pénzadománya 390 P 18 f. 

A közgyűlés Limbacher Zoltán lelkésznek a hitélet elmé-
lyítésére s az egyházközség megerősitésére minden alkalmat 
megragadó céltudatos munkájáért elismerést és köszönetet 
szavaz. 

81. (B.) Lapujtö. Még 10 évvel ezelőtt Lucfalva filiája volt, de 
miután a lucfalvai lelkész a nagy távolság, a sáros, járhatatlan utak s 
megfizethetetlen nagy fuvardijak miatt sokszor nem tudott megjelenni 
Lapujtőn istentisztelet tartás végett, a nógrádi egyházmegye az 1920 
évben a sokkal közelebb fekvő Salgótarjánhoz csatolta s ezzel a lapuj-
tőiek egy régen táplált hő vágya ment teljesedésbe. A salgótarjáni egy-
házközség szépen fel is karolta ügyüket. Lelkészét évenkint négyszer 
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engedte ki istentisztelet tartásra, a kanonika visitáció rendelkezése értel-
mében ezután 6-szor engedi ki. Más vasárnapokon Huber Antal lévita 
tanító végzi az istentiszteletet és kisebb funkciókat. A hivek a templo-
mot új ajtóval látták el és belülről teljesen restaurálták legnagyobbrészt 
a saját munkájukkal. A tanítónő betegsége miatt a bibliaórák szüneteltek. 

A közgyűlés a jelentést, amely a lapujtőiek egyházsze-
retetéről tanúskodik, örömmel s azzal az óhajtással veszi tu-
domásul, hogy e keresztyéni erény szivükben meg ne csüg-
gedjen s egyházukért tenni, áldozni meg ne szűnjenek. 

8 3 . (Dr. Cs.) A kerületi gyámintézet elnöke beterjeszti az egyház-
kerületi gyámintézet 1930. október 15-én megtartott közgyűlése jegyző-
könyvét, amit 

a közgyűlés tudomásul vesz s annak a közgyűlési jegyző-
könyv függelékeként való kinyomatását elrendeli. 

Egyházkor, gyám-
int. jelentés. 

8 3 . (B.) A levéltáros jelenti, hogy az elmúlt 1929/30. közig, esz-
tendőben az egyházkerület levéltári anyaga nem gyarapodott. Okmányok 
a levéltárba nem érkeztek. Az óturai lelkész (megszállott terület) régi 
kongrua ivének másolatát kérte ki, amelyet a Püspök úr rendelkezésére 
kiadott. A levéltári szekrény kezd megtelni, egy nagyobb és alkalmasabb 
szekrény beszerzése szükséges volna. 

Tudomásul szolgál. 

Levéltárosi 
jelentés. 

8 4 . (B.) Előadó bemutatja az egyházkerületi lelkészi értekezlet 
jegyzőkönyvét, 

amelyet a közgyűlés tudomásul vesz és annak függelékeként 
való kinyomatását elrendeli. 

85 . (B.) Beterjesztetik a kerületi tanitói egyesület közgyűlésének 
jegyzőkönyve, 

amit a közgyűlés tudomásul vesz. 

8 6 . (Dr. Cs.) Előadó jelenti, hogy az egyházkerület területén levő 
kórházakban és fogházakban a lelkigondozás a rendes keretekben folyt 
az elmúlt évben is, azonban felhívja a közgyűlés figyelmét, hogy Mária-
nosztráról már évek óta nem jön jelentés. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s egyben fel-
kéri az egyházkerületi elnökséget, hogy Márianosztráról a szo-
kásos évi jelentés beküldését szorgalmazza. 

Kerületi lelkészi 
értekezlet! jkv. 

Kerületi Tanító 
Egyesület jkve. 

Jelentés a fogházi 
és kórházi lelki-
pászt. gondozásról 

8». (Dr. Cs.) Egyházi elnök köszönetet mond ügy a maga, mint 
az egész közgyűlés nevében a 'kerületi felügyelőnek azon emelkedett 
szellemben lefolyt, bölcs és tapintatos vezetésért, amellyel a közgyűlés 
tanácskozásait irányította. 

Köszönet a ker. 
felügyelőnek ős 
püspöknek« 
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A közgyűlés őszinte érzésekkel teszi magáévá a püspök 
szavait, amelyet a kerületi felügyelő azzal köszön meg, hogy 
ezzel a köszönettel a közgyűlés elnöktársának, a püspök úrnak 
is tartozik. 

Köszönet az 
egyházkerület 

functionárinsainak 

8 8 . (Dr. Cs.) Elnöklő felügyelő indítványára, aki azon hitének ad 
kifejezést, hogy működése során az egyházkerület funkcionáriusai lelkes 
készséggel fognak tevékenykedni, 

a közgyűlés az egyházkerület funkcionáriusainak köszönetet 
mond. 

Köszönet a 
balassagyarmati 

egyháznak. 

* 

8 9 . (Dr. Cs.) Elnöklő felügyelő meleg szavakban kifejezésre jut-
tatott indítványára 

a közgyűlés háláját nyilvánítja a vendéglátó balassagyarmati 
egyházközség elnökségének és közönségének azon figyelmeért, 
hogy ez alkalomra a kerületi közgyűlést a maga körébe meg-
hívta és igaz szeretettel vendégül látta. De különösen köszö-
netet mond Kardos Gyula balassagyarmati lelkésznek, a ki 
fáradtságot nem ismerő odaadással, buzgósággal és hozzá-
értéssel mindent elkövetett, hogy a közgyűlés keretei, lefo-
lyása és különleges ünnepiessége zavartalanul biztosított le-
gyen. A közgyűlés elrendeli, hogy mindez jegyzőkönyvi kivo-
natban adassék az illetékesek tudomására. 

Köszönet Irányi K. 
lelkésznek. 

9 0 . (Dr. Cs.) Elnöklő felügyelő indítványára 

a közgyűlés köszönetet mond Irányi Kamii székesfehér-
vári lelkésznek a gyámintézeti istentiszteleten tartott épitő és 
buzdító szép igehirdetéseért. 

Köszönet 
Nógrádvármegye 

vezetőségének. 

9 1 . (Dr. Cs.) Elnöklő kerületi felügyelő indítványára 

a közgyűlés, mielőtt elhagyná ezévi tanácskozásainak 
történelmi hagyományoktól megszentelt helyiségét, Nógrád-
vármegye közgyűlési termét, tiszteletadással emlékezik meg a 
nemes vármegye azon tényéről, hogy dísztermét a közgyűlés 
megtartása céljaira átengedte s ennek ünnepélyességét ezál-
tal is emelte. Hasonlóképen köszönettel adózik a nagymultú 
vármegye vezetőségének és közönségének, hogy a beiktató 
közgyűlésen magát képviseltette és az egyházkerület ünnep-
ségein részt vett. Erről a vármegye alispánját jegyzőkönyvi 
kivonattal értesíteni rendeli. 
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92. (Dr. Cs.) Ugyancsak elnöklő felügyelő indítványára 
a közgyűlés köszönetét nyilvánítja Balassagyarmat me-

gyei város vezetőségének a közgyűléssel kapcsolatos ülések 
céljaira átengedett teremért. 

Köszönet Balassa-
gyarmat város 
vezetőségének, 

9 3 . Több tárgy nem lévén, világi elnök megköszönve a jelenvol-
tak mindvégig tartó érdeklődését, a közgyűlést bezárta, mely a püspök 
buzgó hálaimájával ért véget. 

Kmf. 

Kiss István s. k., Dr. Sztranyavszky Sándor s. k., 
püspök. egyházkerületi felügyelő. 

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

Dr. Csengődy Lajos s. k., Kirchner Rezső s. k., 
egyházkerületi egyházi jegyző. egyházkerületi egyházi jegyző. 

Dr. Farkas s Béla s. k., 
egyházkerületi világi jegyző. 

» 

Hitelesítjük: 

Budapesten, 1930. október 24-én. 
s-

Okolicsányi Gyula s. k., Mihalovics Samu s. k., 
Dr. Händel Béla s. k., Podhradszky János s. k., 

Kirchner Gyula s. k. 

A közgyűlés 
berekesztése. 
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III. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV, 

mely felvételeit a dunáninnei ev. egyházkerület számvevőszékének Balas-
sagyarmaton, 1930. október hó 14-én tartott ülésén. 

Jelen voltak: Kirchner Gyula világi, Meskó Károly egyházi elnök 
s Magyar Géza számvevőszéki tag. 

1. Kirchner Gyula világi elnök a megjelentek üdvözlésével az 
ülést megnyitja s bejelenti, hogy Szűcs Sándor és vitéz Sréter Ferenc 
számvevőszéki tagok elmaradásukat igazolták, majd a jegyzőkönyvveze-
tésére Magyar Géza számvevőszéki tagot kéri fel. 

2. Olvastatott vitéz Sréter Ferenc számvevőségi tagnak a fejér-
komáromi egyházmegyei pénztár és a fejérkomáromi egyházmegyei lel-
készi nyugdíjintézet számadási iratainak átvizsgálásáról irott jelentése, 
amely mindkét gondosan készített számadást elfogadásra ajánlja. Ma-
gyar Géza a mosoni egyházmegyei pénztár és a mosoni lelkészsegélyző 
intézet számadásairól referál, s kifogásolja, hogy az egyházmegyei pénz-
tárban 4 — 500 pengő egész éven át gyümölcsözetlenül hever, évközi 
rovancsolásnak nyoma nincs, és hogy a számadási iratok aláírásánál, 
az 1904. évi kerületi jegyzőkönyvben közzétett mintához nem minden-
ben ragaszkodik. Ezen észrevételek megtétele mellett mindkét pénztár 
számadási iratait elfogadásra ajánlja. Kirchner Gyula a nógrádi egyház-
megyei pénztár, a lelkészi segélyző intézet, Bánóczy-, Beniczky-alapit-
ványok és az esperességi birtok számadásairól tesz jelentést. Konsta-
tálja, hogy az esperességi birtok 1928. évi vagyonleltára 55.575 Pengő 
cselekvő vagyont, míg az 1929. évi vagyonleltár 52.815-64 Pengő cse-
lekvő vagyont tüntet fel, anélkül, hogy a számadási iratokban az apa-
dást indokolva látná. Az ellenőr aláírásának elmaradását kifogásolja. E 
hiányok pótlása mellett a számadások elfogadhatók. 

E jelentések letárgyalása után az egyházkerületi számvevőszék az 
egyházkerületi közgyűlésnek elfogadásra ajánlja a fejérkomáromi egyház-
megyei pénztár és lelkészi nyugdíjintézet számadásait; a mosoni egy-
házmegyei pénztár számadásait azzal, hogy pénztárkészletének nélkülöz-
hető részét közhitelű pénzintézetnél gyümölcsözőleg helyezze el s alaki 
tekintetben teljesen az 1904. egyházker. jegyzőkönyvben közölt mintához 
alkalmazkodjék; a mosoni egyházm. lelkészsegélyző intézet számadását; 
a nógrádi egyházmegyei pénztár, a lelkészsegélyző intézet, Bánóczy-ala-
pitvány, Beniczky-alapitvány s esperességi birtok pénztárának számadá-
sait azzal, hogy ezeken a hiányzó aláírások pótoltassanak és az espe-
rességi birtok 1928. és 1929. évi vagyonleltáránál a cselekvő vagyon-
nak 2759-36 P. összegű apadása az egyházkerületi számvevőszék egy-
házi elnökéhez, legkésőbb december l-ig, beterjesztendő jelentésben 
indokoltassék. 



3. A kerületi számvevőszéki vizsgálatok eredményét feltüntető táblázat: 
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 A pénztár jellege 

Vagyonleltári ered-
mények Az 1931. évi költségelőirányzat Az 1929. évi zárszámadások 

eredménye 
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 A pénztár jellege jövedel-

mező 
vagyon 

P 

nem jöve-
delmező 
vagyon 

P 

fedezet 

P 

szükséglet 

P 

felesleg 

P 

bevétel 

P 

kiadás 

P 

marad-
vány 

P 

1 

2 

Fejér-
Komárom 

Esp. közig, pénztár 799-— 60894 7980-46 7980-46 — • — 7673-78 735993 313-85 
1 

2 

Fejér-
Komárom 

Lelkészsegélyző int. 335-54 66-89 31665 316-65 _» 51704 51704 ^mm ' , 
1 

2 Moson Esp. közig, pénztár 803-38 46-— 3457 — 2742'— 715*— 3208-25 232941 87884 

1 

2 Moson 
Lelkészsegélyző int. 3661 533 — 91-95 64-50 26*45 96-45 64-50 31-95 

3 Nógrád-
Hont 

Esp. közig, pénztár 448306 1354-88 5882-39 5780 77 101-62 6995-56 6980-21 15-35 

3 Nógrád-
Hont 

Lelkészsegélyző int. 4389-18 17808 844-95 838 95 6-— 916-60 913-58 3 0 2 

3 Nógrád-
Hont Bánóczy-alapitvány —•42 — • — —•11 —•07 —•04 3 Nógrád-
Hont 

Benicky-alapitvány 1-80 • — — • — _ * — —•07 —•07 — • — . 

3 Nógrád-
Hont 

Esperességi birtok 52815-64 . 5643-16 5643-16 — • — 22548-96 2253205 16-91 
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4. Magyar Géza jelenti, hogy a kisterenye—pásztói egyházközség 
számadási iratait felülvizsgálta és ennek eredményeképen az egyházke-
rületi fenntartói segély további folyósítását indokoltnak tartja. 

Az egyházkerületi számvevőszék a közgyűlésnek a fenn-
tartási segély további folyósítását javasolja. 

Több tárgy nem lévén, világi elnök az ülést bezárja. 

Kmf. 

Kirchner Gyula, Meskó Károly, Magyar Géza 
v. elnök. számvevőszéki elnök. h. számv. jegyző. 
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III. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV, 

felvétetett Balassagyarmaton, 1930 október 14-én a Dunáninneni Evang. 
Egyházkerületi Gyámintézetnek Laszkáry Gyula világi és Podhradszky 
János egyházi elnök vezetése alatt megtartott évi rendes közgyűlésén. 

Jelen voltak: Mihalovics Samu, Wenk Károly esperesek, Kardos 
Gyula, Piri Károly, Magyar Géza, Irányi Kamill, Meskó Károly, Szilárd 
Gyula, dr. Zelenka Frigyes, Kirchner Gyula és dr. Csengődy Lajos jegyző. 

1. Podhradszky János egyházi elnök Isten kegyelmét segítségül 
hivó buzgó imája után Laszkáry Gyula világi elnök meleg szavakkal 
köszönti az egybegyűlteket, megemlékezik az elmúlt évben a Gyáminté-
zetet is gyászbaboritó nagy halottakról: lándori dr. Kéler Zoltán egy-
házkerületi felügyelő és Rákóczy István egyházmegyei gyámintézeti elnök 
elhalálozásáról és kegyeletes szavakban áldozván példakép itt maradt 
emléküknek — a közgyűlést megnyitja. 

2. Podhradszky János egyházi elnök bejelenti, hogy Szűcs Sándor 
ker. gyámintézeti jegyző ezen tisztségéről lemondott és helyére dr. Csen-
gődy Lajost ajánlja megválasztásra. 

A közgyűlés dr. Csengődy Lajost egyhangúlag jegyző-
nek megválasztja. 

3. Egyházi elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Wenk Károly és Mi-
halovics Samu espereseket kéri fel. 

4. Podhradszky János egyházi elnök beszámolván az elmúlt esz-
tendő munkájáról, az Úr 4000 embert kielégítő szent csodájának titkos 
erejét látja megnyilatkozni a Gyámintézet mult évi munkájában s egy-
részt számonkérve, hogy a Gyámintézet hivatott munkásai mennyire 
érezték utána az Úrnak szent „szánakozását a sokaságon", másrészt 
megállapítva, hogy a krisztusi áldozatkészség forrása nem apadt el a 
mult évben sem egyházkerületünkben. 

a) A közgyűlés gondolatvilágát odavezeti a nemrég felhantolt két sír 
mellé, amelyek egyike alatt lándori dr. Kéler Zoltán, a másik alatt pedig 
Rákóczy István nyugodni tért meg az Élet és Halál Urához s megindult 
szavakkal emlékezvén meg hervadhatatlan érdemeikről, indítványára 

a közgyűlés felállással ad kifejezést őszinte kegyeletének és 
érdemeiknek a jegyzőkönyvben való megörökítését elrendeli. 

b) Megemlékezik Kiss István püspökünk és Balogh István esperes 
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40 éves papi működésének jubileumáról s őket a közgyűlés nevében is 
a jó Isten oltalmába ajánlja. 

c) A közgyűlés őszinte örömének ad kifejezést sztranyavai dr. 
Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelővé történt egyhangú meg-
választása felett. 

d) Jelenti, hogy a németországi Gusztáv Adolf Egyesület 1932. 
évben ünnepli fennállásának 200 éves jubileumát, a mivel kapcsolatban 
7000 perselyben legalább 1,000.000 márkát kiván összegyűjteni s ezért 
gyűjtésben való méltó részvételre egyházainkat is felhívja. 

e) jelenti, hogy a népjóléti minisztérium az elmúlt évben öt pár 
cipőt utalt ki egyházkerületünk lelkészözvegyei részére, amit özv. Krmann 
Lajosné, özv. Lanstyák Gyuláné, özv. Gaál Mihályné, özv. Binder Adolfné 
és Horváth Sándorné számára osztottak ki. 

Tudomásul szolgál. 
f) Jelenti, hogy az Egyetemes Gyámintézethez felterjesztett gyüle-

kezeteink közül a kisszeretetadományt Komárom kapta 300 P értékben, 
Szécsény és Székesfehérvár 200—200 P, a Thébusz alapítványból Esz-
tergom 200 P, a soproni evang. liceum ifjúsága adományából Surány 
85 P adományban, a Gusztáv Adolf alapítványból Tatatóváros 200 P, 
Kisterenye, Surány, Szúpatak, Rétság, Sámsonháza 100—100 P összegnyi 
segélyben részesültek. 

Tudomásul szolgál. 
g) Jelenti, hogy a mult évi közgyűlés határozatából pártolólag ter-

jesztette fel a Gusztáv Adolf Egylethez Szécsény, Ipolyvece, Székesfe-
hérvár, Komárom és Kisterenye kérvényét, amelyek közül Tatatóváros 
382 márka, Székesfehérvár 100 márka adományt kapott. 

Tudomásul szolgál. 

5. Bejelenti, hogy a kerületi gyámintézet számvizsgáló bizottsága a 
vonatkozó számadásokat felülvizsgálta és azt jóváhagyhatónak vélemé-
nyezi azzal a kiigazítással, hogy az 1929-ik évi bevétel tételeként beve-
zetett 115 P. 85 f., mely a mosoni gyámintézet adománya, nem az 1930., 
hanem az 1929. évre szól. 

A közgyűlés a számadásokat ilyen értelemben jóváhagyja. 

6. Jelenti, hogy a fejérkomáromi és nógrádi egyházmegyei gyám-
intézetek számadásait felülvizsgálta, példás rendet állapithatott meg s a 
pénztárosoknak a közgyűlés köszönetét is kifejezni ajánlja. 

A közgyűlés tudomásul veszi jelentését s az indítvány-
hoz hozzájárul. 

7. Az egyházmegyei gyámintézetek számadási adatai a következők: 
I. Fejérkomárom gyűjtött: 

szabad rendelkezésre 28806 P 
nagy szeretetadományra 64-14 P 
kerületi alapokra 1-— P 
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egyetemes 1*— P 
G. A. egyletnek 3 — P 

357-20 P 
II. Nógrádi egyházmegye: 

szabad rendelkezésre 434-10 P 
nagy szeretetadományra 165-66 P 

599 76 P 
III. Mosoni egyházmegye számadásait többféle szempontból nem 

találta rendben, a gyűjtés volt: 
szabad rendelkezésre 146-16 P 
nagy szeretetadományra 5955 P 

205-71 P 
Indítványára a közgyűlés utasítja a mosoni egyházme-

gyei gyámintézetet, hogy 109 P 24 f-t haladéktalanul fizesse 
be s a mutatkozó maradványt mint gyám intézeti tőkét kezelje 
és gyümölcsöztesse. 

Mindezek alapján szabad rendelkezésre áll 868-32 P, ennek fele 
434-16 P felhasználható, a másik fele az egyetemes gyámintézetet illeti. 

Összesítés: Szabad rendelkezésre 868*32 P 
Ker. alapra P— P 
Egyet, alapra ľ — P 
Nagy szeretetadományra 289*35 P 
G. A. Egyletnek 3 — P 

Összesen: 1162-67 P 
Ugyancsak a ker. gyámintézet rendelkezésére áll a Laszkáry Gyula 

ker. gyámintézeti alapitvány jövedelme. Ezen alapitvány állaga 1929. évi 
december 31-én 1546-78 P, kamata 54-29 P, minek 10°/o-a 5*43 P a 
tőkéhez csatolandó, kiosztható 48'86 P. Jelenti, hogy az alapitványtevő 
ez évben 200 pengővel szaporította ezen alapítványt, amiért a közgyű-
lés nevében lelkes ovációk közben köszönetet mond, 

indítványára a közgyűlés az egész összeget tőkésiti. 
8. Egyházi elnök felosztásra ajánl 370 P-t, költségre 64 P-t, tő-

késítésre 162 P-t, 
a közgyűlés igy határoz. 

9. Segélyért folyamodtak: Székesfejérvár, Komárom, Tatatóváros, 
Csabdi, Tordas, Szécsény, Galgaguta, Bánk, Rétság, Nógrád, Ipolyvece, 
Szúpatak. 

Javaslatára Tatabánya 100, Székesfejérvár 90, Szécsény 
90, Galgaguta 90 P segélyben részesül. 

10. Az egyetemes gyámintézethez a folyamodó gyülekezetek a kö-
vetkező sorrendben terjesztetnek fel: Székesfejérvár a kis szeretet ado-
mányra, Cserhátsurány, Tatabánya, Galgaguta, Szécsény, Komárom, Ös-
agárd, Tatatóváros, Bánk, Rétság, Tordas, Kisterenye, Oroszvár, Nógrád, 
Ipolyvece, Csapdi, Egyházasdengeleg, Szúpatak, Sámsonháza. 
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11. A Gusztáv Adolf Egylethez: Komárom, Székesfejéi vár, Tatató-
város, Szécsény, Rétság, Cserhátsurány. 

12. Egyházi elnök figyelmezteti a folyamodó gyülekezeteket, hogy 
a kérvényeket ne csak az illetékes lelkész, hanem a felügyelő, vagy an-
nak helyettese is irja alá. 

13. A ker. gyámintézet offertóriuma 142'20 P, mely a nagy szere-
tetadományt növeli. 

14. A kerületi gyámintézet hálás köszönetet mond a gyámintézeti 
istentisztelet szónokának, Irányi Kamii lelkész testvérnek lelkeket megra-
gadó és hatásos igehirdetéseért. 

15. Kirchner Rezső indítványára a közgyűlés köszönetét fejezi ki 
az egyházi elnök áldozatos, odaadó munkájáért és nagy gondossággal 
elkészített jelentéseért. 

16. Egyházi elnök az áldott munkában való szorgos kitartásra buz-
dítván a gyámintézet munkásait, a világi elnök zárószavaival és az egy-
házi elnök őszinte hálaimájával a közgyűlés véget ért. 

Kmf. 
Laszkáry Gyula s. k Podhradszky János s. k 

világi elnök. egyházi elnök. 

Dr. Csengődy Lajos s. k 

Mihalovícs Samu s. k 
jegyző. 

S. k.y Wenk Károly s. k 
hilelesitö. hitelesítő. 
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III. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV 

felvétetett a dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerület lelkészi 
értekezletének 1930. október 15-én Balassagyarmaton tartott ülésén. 

Jelen vannak: Kiss István püspök elnök, Balogh István, Wenk 
Károly, Mihalovics Samu esperesek, Meskó Károly, Zimmerman János, 
Szekej András, Csővári Géza, Limbacher Zoltán, Sztolár Miklós, Ho-
reczky Aladár, Huszágh Gyula, Révész Alfréd, Zeman Mihály, Szlancsik 
Pál, Péter Henrik, Horváth Sándor, Csővári Dezső, Fadgyas Aladár, 
Hofman Ernő, Magyar Géza, Irányi Kamii, Podhradszky János, Kirchner 
Rezső stb. lelkészek és többen mint vendégek, valamint alulirt jegyző. 

1. Az „Erős várunk" eléneklése után Kiss István püspök megem-
lékezve az ágostai hitvallás 400 éves fordulójáról és az ezzel kapcsola-
tos ünnepségekről, a maga és a lelkészértekezlet nevében melegen üd-
vözli munkatársát, Balogh István fejérkomáromi esperest lelkészi szol-
gálata 40 éves jubileuma alkalmából, őt Isten gondviselésébe ajánlva, a 
megjelenteket üdvözli és az értekezlet ülését megnyitja. 

2. Limbacher Zoltán kisterenyei lelkész tartott ezután írásmagya-
rázatot, amelyben a lelkészi szolgálat mai nehézségeiről és a mindvégig 
való hűséges kitartásról szólott. Több akadállyal, mint megértéssel ta-
lálkozik ma — úgymond — a lelkipásztor működése terén, bizony még 
hivei körében is. Nemzetünk többi fiaival közös oltárnál nem imádkoz-
hatunk. Sőt oltáraink, esküvésünk tisztességét lebecsülik, házasságainkat 
ágyasságnak stb. minősítik. Szegényedünk erkölcsileg, anyagilag is. Amig 
hullámai között magára marad a pásztor: szemközt az Evangéliummal! 
De még ennek a szolgálatában is sok a kívánni való. A lelkészek ma-
guk is hamarabb adnak gáncsot, mint baráti kezet egymásnak. Mind-
ezen viszonyok között vagy hivatalnokok, vagy hősök lesznek a pászto-
rok. Pál apostolnak is ugyanezekkel az akadályokkal kellett megküzdenie. 
Ezeket a nehézségeket nem a magunk erejével, hanem a Krisztuséval 
kell legyőznünk. Először a lelkésznek kell krisztianizálódnia, ha sikert 
akar elérni. Átérezni a felelőséget szolgálatunkért. S ugy égni el az 
Evangélium oltárára helyezett gyertyaként hivatásunk teljesítésében. Enél-
kül halottak vagyunk. S a halottak életet nem ébresztenek. Először a 
lelkész, aztán a gyülekezet krisztusivá válása faragja ki az elkárhozandó 
emberekből az Isten kedve szerinti remekeket. 
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3. A napirend előtt Balogh István esperes kér szót és az egész 
lelkészértekezlet érzéseinek ad kifejezést azon alkalomból, hogy az Evan-
gélium Ura Kiss István püspökünket lelkészi szolgálata 40 éves forduló-
jához elvezette és megáldotta munkásságát, amit már kezdettől fogva 
nemcsak a saját gyülekezetében, hanem a magasabb egyházi közületek 
minden fokán is áldozatkészen fejtett ki. Isten további oltalmába és 
gondjaiba ajánlotta a főpásztort, akire közegyházunknak még soká szük-
sége van. Kiss István püspök válaszában megköszöni lelkésztársainak 
köszöntését és üdvözletét. Hangoztatja, hogy soha nem kereste a kitün-
tetést, vagy a megtiszteltetést, dicsőségkivánó nem volt sohasem s ha 
most mégis az lehet aki, úgy ezt Isten után lelkésztársainak köszöni meg. 

Az értekezlet meleg és őszinte óvációban részesítette a 
szeretett Főpásztort. 

4. Szekej András egyházasdengelegi lelkész ezután az Ágostai Hit-
vallás XXVIII. cikkelyéről értekezett. Kimutatta, hogy a reformáció nem 
revolució volt s nem is egy ember műve, hanem az akkori közlelkület 
megnyilatkozása, amely nemcsak lelki javakat, de anyagiakat is hozott. 
A nemeseknek földet, a népnek a jobbágyság alól való felszabadulást, 
amely az északi népeknél teljesen meg is valósult, a papoknak pedig a 
tiszta házaséletet. V. Károly egyéniségét is jellemezve, rátért a hitcikk 
jelentőségének ismertetésére. A romanizmus felfogásával szemben, hogy 
a püspöknek nem engedelmeskedni bűn, kimutatja, hogy még közvetlen 
apostoli rendelkezések is vannak, amik be nem tartatnak. Az egyház 
olyan mozdony, amely mintha élne, tanácskoznak, adminisztrálnak benne, 
de nem tud elindulni. A sokféle remedium helyett a helyzet egyetlen or-
voslását abban látja, hogy vissza a püspöki hatalomhoz! Aki ezt meg-
veti : kizárni az egyházból. Az egyházfegyelmezés jogát ismét teljes erő-
vel latba vetni a legszükségesebb teendő. A püspök éljen hatalmával és 
a lelkész a fegyelmezés terén az ő utasításait hajtsa végre. Igen áldásos 
lenne ez a ceremoniális különbségek, a gyónás, aztán a szekták, rever-
zálisok problémájának megoldása stb. terén. Az újítások bevezetése nem 
a gyülekezet, hanem a püspök joga. Akinek, hogy fegyelmező ereje le-
gyen, adassék vissza neki a hatalom is. Ez pedig nem is ujitás, csak 
visszatérés a reformáció elveihez. 

Az előadást Huszágh Gyula és dr. Csengődy Lajos hoz-
zászólása után az értekezlet nevében elnöklő püspök meg-
köszönte. 

5. Dr. Csengődy Lajos salgótarjáni lelkész evangélikus egyházunk 
régebbi hóditó ereje elvesztésének okairól értekezett. Történelmi vissza-
pillantást vetve a reformáció korában végbement nagy térhódításra, egy-
házunk hanyatlásának okait a következő főbb okokban jelölte meg: a) 
A nemzetiségi kérdés, mely szerint az evangélikus reformáció Magyar-
országon a németek iránti ellenszenv miatt vesztett elsősorban, amikor 
is a kálvini reformáció elsősorban a lutheri reformációtól áthatott réte-
geket hódította el. b) Általános lélektani ok tekintetében arra mutatott 
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rá, hogy a nagyobb tömegvonzás törvénye a vallás terén is érvényesül, 
c) Vallásos lélektani okként a lelkiélet terén jelentkező tehetetlenségi tör-
vényre utalt, mely szerint csak az abszolút fölény birtokában levő val-
lás hódithat tért. d) Országunk egyházpolitikai törvényei is hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a térhódítás korlátoztassék. e) A hanyatlás okai között 
egyik legfőbb a theologiai tudományosság kritikai szelleme és a pap-
képzés sok tekintetben hiányos volta. Rámutatva végül arra, hogy egy-
házunk lélekszám szerint apadása ellenére is közönségének minőségbeli 
kiválóságával állja a történelmi küzdelmek harcát és végzi lelketmentő 
munkáját, felhívta a közfigyelmet azokra az egyházunk szellemi fölényét 
igazoló adatokra, amik még a külön propagandát is megérdemlik. 

6. Ezután Balogh István esperes ismertette az egyházmegyei lel-
készértekezletek ez évi munkásságát és pécsi egyházi konferenciára is 
felhívta az értekezlet érdeklődését. 

7. Kiss István püspök az idő előhaladottságára való tekintettel a 
tárgysorozat többi témáját a legközelebbi értekezletre halasztván, meg-
köszöni az írásmagyarázó és előadó lelkészek munkásságát és az érte-
kezletet bezárja. 

Kmf. 
Kiss István s. k., Dr. Csengődy Lajos s. k., 

püspök, az értekezlet elnöke. az értekezlet ezidei jegyzője. 



A kerületi tisztviselők és bizottsági tagok 
névjegyzéke. 

Tisztviselők. 
Elnökség: Dr. Sztranyavszky Sándor (Budapest VI. Benczúr-u. 26. és 

Balassagyarmat) felügyelő; Kiss István püspök (Sámsonháza, Nógrádm.) 
Jegyzők: Dr. Zelenka Frigyes világi főjegyző (Budapest, I. Eszéki 

utca 13 - i 5); Balogh István egyházi főjegyző (Bokod, Komárommegye), 
lándori dr. Kéler Bertalan (Budapest, IV. Veres Pálné-utca 15.) világi 
jegyzők. Kirchner Rezső (Sámsonháza, Nógrádvármegye) tb. egyházi fő-
jegyző és dr. Csengődy Lajos (Salgótarján) tb. egyházi jegyző. 

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

zsef-körút 31/A) és Krayzell Miklós (Budapest, VIII. Népszinház-u. 27.) 
Levéltáros: Kardos Gyula (Balassagyarmat.) 
Missiói lelkész és püspöki titkár: Kirchner Rezső (Sámsonháza, 

Nógrádvármegye.) 

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

rendes közgyűlés napjáig 1. a világiak közül: Zelenka Ottó (Salgótar-
ján, Nógrádvármegye), dr. Draskóczy Pál (Budapest, Rannonits-u. 34. 
III. 10.), Csatáry Elek (Magyaróvár), Laszkáry Gyula (Romhány, Nóg-
rádvármegye), lándori dr. Kéler Bertalan (Budapest, IV. Veres Pálné-u. 
15.) 2. a lelkészek közül: Irányi Kamii (Székesfehérvár), Horváth Sán-
dor (Csabdi, Fejérvármegye), Wenk Károly (Hegyeshalom, Moson vár-
megye), Szekej András (Egyházasdengeleg, Nográdvármegye) és Huszágh 
Gyula (Szécsény, Nógrádvármegye). 3. A tanítók közül: Bérezés Lajos 
(Balassagyarmat) és Bödecs Sándor (Nagyveleg, Fejérvármegye.) 

Jegyző: Dr. Fleischer Béla (Budapest, VI. Bajnok-utca 34.) 

Bizottságok. 
1. Tanügyi bizottság. Előadó: Kardos Gyula. Tagok: Laszkáry 

Gyula, Okolicsányi Gyula, dr. Zelenka Frigyes, Magyar Géza, Draskóczy 
Lajos, Csatáry Elek és Bérezés Lajos. 
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2. Jog- és alkotmányügyi bizottság: Okolicsányi Gyula, dr. Stelczer 
Mátyás, Balogh István, Mihalovics Samu, Wenk Károly, Švehla Elemér 
és dr. Horváth Sándor. 

3. Pénzügyi bizottság: mint 2. alatt, továbbá Hanzély Ferenc és 
Prónay József. 

4. Levéltári bizottság: Sztranyavszky Géza, Kondor Vilmos, Hu-
szágh Gyula. 

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

ner Gyula. Tagjai: Kirchner Rezső, vitéz Sréter Ferenc, Magyar Géza, 
Szűcs Sándor. 
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