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A Dunáninneni ág. hitv. evangélikus keresztyén egyházkerület 1931. évi 
október hó 16. napján Salgótarjánban megtartott rendes közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 
A közgyűlésen dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő 

és Kiss István püspök elnököltek. 

Jelen voltak: 
I. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 
1. Törvényszéki bírák: Horváth Sándor, Huszágh Gyula, Irányi 

Kamill, Szekej András, Wenk Károly, Csatáry Elek, dr. Kéler Bertalan, 
Laszkáry Gyula, Zelenka Ottó, Bérezés Lajos és Csengei Gyula. 

2. Jegyzők: Dr. Kovács Sándor egyházi főjegyző, dr. Zelenka 
Frigyes világi főjegyző, Kirchner Rezső és dn Csengődy Lajos egyházi, 
továbbá dr. Farkass Béla és dr. Kéler Bertalan világi jegyzők. 

3. Ügyész: Dr. Händel Béla. 
4. Pénztáros: Szelényi Gyula. ' 
5. Számvevő: Podhradszky János. 
6. 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, tb. egyházkerületi felügyelő. 

III. Választás útján, mint egyházmegyei kiküldöttek : 
1. A Fejér-Komáromi egyházmegyéből: a) megbízó levéllel Fad-

gyas Aladár, Magyar Géza, Draskóczy Lajos és Selmeczy Miklós; b) 
jegyzőkönyvi kivonattal: Fúria Zoltán és Antal Károly. 

2. A Mosoni egyházmegyéből: a) megbízó levéllel: Schrödl Mátyás. 
3. A Nógrádi egyházmegyéből: a) megbízó levéllel: Horetzky 

Aladár, Meskó Károly és Horváth Sándor; b) jegyzőkönyvi kivonattal: 
dr. Csengődy Lajos, Csővári Dezső, Králik Ervin, Limbacher Zoltán, 
Révész Alfréd, Szimonidesz Lajos, Sztolár Miklós, Draskóczy Béla, Fa-
bini Henrik és dr. Fúria Károly. 
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IV. A tanítók képviseletében: Bérezés Lajos és Kaján József. 

V. Mint vendégek: Barthó Dániel, dr. Istók Barnabás, Fábry Mi-
hály, dr. Förster Kálmán, dr. Halyák Zoltán, Hermann József, Kilczer 
Béla, Plán József, Pohánka Sándor, Schreiner Jenő, Szabó Dezső, 
Sztrokay Dániel, Szűcs Sándor, Veres Zoltán. 

A G Y Ű L É S . 

1. (Dr. Z.) A közgyűlés tagjai a gyámintézeti istentiszteleten a 
közgyűlést megelőző nap estéjén vettek részt, ahol is Fadgyas Aladár 
komáromi lelkész buzdította á templomot zsúfolásig megtöltő híveket 
az isteni gondviselésben való rendíthetetlen bizodalomra, keresztyéni 
megnyugvásra s egy szebb, egy jobb és boldogabb jövendőben való 
reménykedésre. 

A közgyűlést az Acélgyári Kaszinó dísztermében a püspök áhítatos 
imája vezette be, melynek elhangzása után a kerületi felügyelő a köz-
gyűlés tagjainak feszült figyelmét nemcsak érzelmekben, eszmékben és 
gondolatokban való gazdagságával, de szónoki lendületű előadásával is 
mindvégig lebilincselő, következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést. 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök úr I 
Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlési 

Viharfellegekkel teli, borús égbolt alatt, gondterhes, vészes időket 
él ma is a magyar. 

Amúgy is vérző, csonka testén, mely életre szinte képtelen, új se-
bek szakadnak, új jajok fakadnak. 

Nagy próbáratevések idejét éljük közel két évtizede. A fel-felcsil-
lanó reménysugár újból elhalványult, örök éjszaka van, mintha nem lenne 
több pirkadás, új hajnalnak hasadása. 

Vagy talán egy végeláthatatlan hosszú éjszaka után azért késik 
a derengés, mert már annyi népet és kulturát összezúzó öklébe szorí-
tottan, vésőjével most ír, most formál új fejezetet a történelem . . . ? 

Nyujthat-e vigaszt számunkra az, hogy vergődik, vonaglik az egész 
világ ? Nem! Mert így egyik se hallhatja meg a másik panaszát, nem 
láthatja a másik nyomorát. 

Bálványok dőlnek össze, győzedelmes világhatalmak pillérei repe-
deznek, mély, öröknek látszott álmukat alvó óriások ébredése bizo-
nyítja: semmi se örök, csak Isten és annak hatalma végtelen. 

A vallásnak, s azt az ember lelkében őrző egyháznak hivatása, 
rendeltetése ma bontakozik ki ismét a maga nagy jelentőségében, ami-
kor mindenki reményt keres és nem talál, vigaszt keres és talál a hité-
ben, ha az szilárd és rendíthetetlen, vallásában, ha annak őrzője, egy-
háza tényleg őrködik felette. A lelkipásztorok szerepe ma a sivár, kiet-
len pusztában, sivatagban barangoló apostol szerepe, aki nem érezheti 
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saját testén a sivatag perzselő forróságát, vagy a havas mező fagyasztó 
hidegét, nem érezheti a saját szomjúságát, saját éhségét, csak az útitár-
sainak sóhajait hallhatja, azért, hogy a maga utolsó leheletét is a má-
sok halódó erejének fokozására fordíthassa. 

Nem tudom eléggé hangsúlyozni ma a lelkész hivatásának fontos-
ságát, azt, hogy ma a híveivel, a híveiért élő, minden anyagiasságtól 
ment, önfeláldozó lelkészi kart kérek Istentől, minden magyar egyház-
nak, minden hitfelekezetnek, nemcsak templomába, annak szószékére, de 
hívőinek hajlékaiba is. 

Evangélikus egyházunknak, egyházkerületünknek lelkészi kara le-
gyen példamutató! Ö legyen az, aki a kötelességteljesítésnek kifogyha-
tatlan mértékével, hivatása teljes tudatának erejével, emberismeretével, 
hitével, jóságával őrzi, ápolja embertársai lelkében annyi csalódás és re-
ményvesztettség dacára is Krisztus igéjének épségét és egy szép, bol-
dog magyar jövendőbe vetett hitet! 

Hogy ezt megtehessék, kötelességüknek is megfelelhessenek, vi-
gyáznunk kell! 

Vigyáznunk kell! Nehogy az államháztartásban indokoltan alkal-
mazott takarékossági szempontok túlhajtásával megvonassák az egyházak-
tól és azok szolgáitól az ellátásnak az a szükséges mértéke, melynek 
biztosítása, fenntartása nem az érdekeltek, nem is az egyházak, hanem 
ma éppen ezek fokozottan fontos szerepe folytán, magának az államnak, 
a nemzet egyetemének fennmaradása és jövendője biztosításának feltét-
len érdeke. 

A múltban az ország nagyságához és vagyoni erejéhez viszonyí-
tottan túlméretezett költségvetését a kultusztárcának nem ott kell redu-
kálni, ahol a túlméretezés nyomai a múltban sem voltak tapasztalhatók, 
például a protestáns egyházak költségeihez való hozzájárulás terén, még 
abban sem, hogy az u. n. törpeiskolák általunk is indokoltnak tartott 
megszüntetése közben, tiltakozásunk ellenére beszüntettek olyan elemi 
iskolákat, megvontak olyan tantermektől olyan tanerőket, melyekben, 
vagy melyek előtt 40— 60 tanuló volt. Ez is nemcsak egyházunk érde-
keinek fájó és bántó érintése, de a népnevelés ügyében is súlyos kártétel. 

Van számtalan olyan mező, hol a takarékosság keresztülvitelére 
hivatott operatőrök elvégezhetik műtétüket anélkül, hogy az élet és egész-
ség szempontjából fontos testrészek amputálásához kellene folyamodniok. 

A különböző hitfelekezetek, egyházak egymás érdekeinek tiszlelet-
bentartása mindenkor elsőrendű hazafias kötelesség volt. Ma a feleke-
zeti gyűlölködés sírbatevője lenne ennek a boldogtalan nemzetnek. A 
társadalmi békéről, felekezetek közötti türelemről itt, ebben a városban 
beszélni, különösen kedves nekem, mert tudom, visszhangra talál minden 
hivatott tényező lelkében. A közelmúltban is volt alkalmam tapasztalni 
olyan, mindenki számára követendő példaként odaállítható megnyilvánu-
lását felekezetek egymás közötti megértésének, egymás iránti tiszteleté-
nek, hogy kötelességemnek ismerem e helyről is az elismerés és meg-
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becsülés szavával fordulni az itt élő hitfelekezetek összes lelkészei és ve-
zető tényezői felé, akik nemcsak szóban, de tettekben is bizonyítói egy 
magasabbrendü értelemnek, éber lelkiismeretnek, finomult felelősség-
érzetnek. 

Itt, ahol tőke és munka, munkáltató és munkás egymásrautaltau 
végzi a termelés életet-jelentő feladatát, itt, ahol annyi kísérlet történt a 
különböző termelési faktorok és társadalmi erők egymással szembeállítá-
sára, itt, a kohók lármás zaja és a bányák fojtó levegője között, itt, ahol 
munkás és munkaadó arcán egyaránt látja az ember a közös aggódás 
redőit, fog-e menni és meddig és hogyan a termelés, a munka? Itt, ahol 
a kereskedő, iparos abból él és úgy él, amint döng a csákány, zuhog 
a kalapács, itt érzi át valójában annak az igazságnak az erejét a gon-
dolkodó elme, hogy egymásra utalt, egymástól függő az ember és an-
nak egymással szembeállítása épen azért, mert természetellenes, csak 
pusztító, romboló hatású lehet és mindegyiknek létérdekét, életgyökerét 
megtámadó. 

Ittvaló összejövetelünk, mai közgyűlésünk is legyen megerősítője 
egyházunk falának, legyen megtermékenyítője egyházunk további mun-
kájának, melyet másokat becsülve, mások által megbecsülve folytat 
annál eredményesebben, minél nehezebb a munka és minél több ember-
szeretetet, megértést kiván annak végzése. 

Istennek áldása kisérje egyházunk és hazánk érdekében hozandó 
határozatainkat! 

A jegyzői kar jelentésére megállapítom, hogy az egyházmegyék 
képviselői megbízóleveleiket s igazolványaikat benyújtották s közgyűlé-
sünket megnyitom. 

Mielőtt tárgysorozatunk tárgyalására térnénk át, nagyrabecsült el-
nöktársammal együtt indítványozom, hogy közgyűlésünk határozza el 
országunk fenkölt lelkű Kormányzóját hódolatáról, hűséges ragaszkodá-
sáról, mélységes tiszteletéről biztosítani. 

Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 
Egyházunk és a testvér református egyház életében vezető szere-

pet vivő kiváló hittestvéreink közül többen értek el életüknek olyan ál-
lomásához, hol velük együtt Előttük megállni és tisztelettel meghajolni 
a mi kötelességünk is. 

Dr. báró Radvánszky Albert, egyetemes egyházi és iskolai felügye-
lőnket a Kormányzó úr Őfőméltósága az I. o. magyar érdemkereszttel 
tüntette ki. Az ő megérdemelt kitüntetése mindnyájunk öröme, büszke-
sége is. Indítványozom, hogy közgyűlésünkből jegyzőkönyvi kivonattal 
ragaszkodó szeretettel és őszinte tisztelettel üdvözöljük. 

Ugyancsak az I. oszt. magyar érdemkereszttel nyertek kitüntetést 
Dókus Ernő a református egyetemes Convent világi és dr. Balthazár 
Dezső püspök, annak egyházi elnöke is. Mindkét kitüntetett egyházának 
és a magyar hazának is kiváló fia és a mi becsülésünknek is birtokosa. 
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Indítványozom, hogy megérdemelt kitüntetésük felelt érzett örömünknek 
és irántuk érzett tiszteletünknek jegyzőkönyvben adjunk kifejezést és 
erről őket jegyzőkönyvi kivonat formájában értesítsük. 

Az őszinte megbecsülés és szeretet hangján emlékezem egyetemes 
egyházunk egyházi elnökének, Geduly Henriknek 20 éves püspöki jubi-
leumáról, akit jegyzőkönyvünkben üdvözölni javaslok, kérve rá és mun-
kájára Istennek áldását. 

Ugyancsak kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor megem-
lékezem a bányai egyházkerület kiváló püspökének, Raffay Sándornak 
40 éves papi jubileumáról, akit egyházkerülete méltán részesített meleg, 
bensőséges ünneplésben. 

Csatlakozzunk most mi is ehhez. Adjunk jegyzőkönyvi kifejezést 
együttérzésünknek a testvérkerület és annak érdemekben gazdag püspöke 
iránt és erről őt jegyzőkönyvi kivonatban értesítsük. 

A negyven éves hűséges egyházszolgálat határmesgyéjéhez értek el 
Lepossa Dániel egyházfelügyelő és Wenk Károly esperes. Mindkettőjük 
előtt hajtsuk meg az elismerés, megbecsülés zászlaját, jegyzőkönyvünk-
ben adjunk ennek kifejezést és kérjük további életükre és munkájukra 
Istennek áldását. 

Nemcsak mint egyházkerületi felügyelőt, nemcsak mint nógrádit, 
de mint az őszinte, igaz és hű baráti érzés szálaival is hozzájuk fűzött 
barátot örömmel és megnyugvással töltött el Laszkáry Gyulának a nóg-
rádi egyházmegye felügyelői, Horváth Sándornak annak másodfelügyelői 
székébe való megválasztása, Mihalovics Samunak a nógrádi egyházmegye 
esperesi és Kardos Gyulának alesperesi állásába történt újbóli megvá-
lasztása. 

Mindnyájukat megválasztott tiszttársaikkal együtt, munkálkodásuk 
iránti bízó reménységgel és hittel, szeretettel üdvözlöm. 

Egyházi elnöktársamnak, a Püspök úr Őméltóságának és a körünk-
ben megjelent tiszteletbeli egyházkerületi felügyelőnknek, Okolicsányi 
Gyulának tisztelet és szeretetteljes üdvözlése után hálás érzéssel köszön-
töm a közgyűlésünkben megjelent összes képviselőket, nagyrabecsült 
vendégeinket és meleg köszönettel, hálás érzésekkel fordulok a vendég-
látó Salgótarjáni egyház, annak vezetői és tagjai, Salgótarján város és 
annak polgármestere, az itt élő hatalmas vállalatok vezetői felé, a kik 
egyházunk iránt mindig tanúsított megértő szeretetükkel őszinte és igaz 
köszönetünket érdemelik. 

A már megnyitott, törvényesen megalakult közgyűlésünk további 
tárgyaként felkérem elnöktársamat püspöki jelentésének előadására. 

A kerületi közgyűlés az öntudatos, hazája s egyháza 
javáért és jövendőjéért egyaránt aggódó, de egyben az Isten 
megsegítő és megtartó kegyelmében bizakodó protestáns hit-
hűségnek és hazaszeretetnek elméket megtermékenyítő, szíve-
ket lelkesítő s lelkeket nemesítő megnyilatkozását áhítatos 
együttérzéssel hallgatta, kitörő lelkesedéssel fogadta s a 
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püspök indítványára szószerint való terjedelmében jegyzö-
könyvébe vétette. 

2. (Dr. Z.) A világi elnök a jegyzői karnak jelentéséből megálla-
pítja, hogy az egyházmegyék képviselői megbízó leveleiket bemutatták 
s ezen jelentés alapján a közgyűlést szabályszerűen megalakultnak, ha-
tározatképesnek s megnyitottnak jelenti ki. 

3. (Dr. Z.) A világi elnök indítványára a közgyűlés jelen ülése 
jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségen és a jegyzői karon kívül: 
Okolicsányi Gyula, dr. Händel Béla, Kirchner Gyula, Mihalovics Samu 
és Meskó Károly közgyűlési tagokat küldi ki. 

4. (Dr. Z.) Az egyházi elnök bejelenti, hogy a közgyűlésen a ke-
rület tanítói karát Bérezés Lajos és Kaján József képviselik. 

Tudomásul szolgál. 

5 . (Dr. Z.) Az egyházi elnök bejelenti, hogy a közgyűléstől való 
távolmaradását kimentette: dr. Draskóczy Pál, Schütz Nándor, dr. Stel-
czer Mátyás és Vecsey Ede. 

O. (K.) A tárgysorozat 3. pontjával kapcsolatosan püspök úr fel-
olvassa következő jelentését: 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 
Az évek óta tartó nehéz helyzet az utóbbi időben válságosra for-

dult. Egyik válság követte a másikat s valamennyi súlyosan érintette 
egyházunkat. A gazdasági válság, amely a katastrofálisan alacsony búza-
árakban jelentkezett, anyagilag bénította meg híveinknek azt a kiterjedt 
széles rétegét, amelynek leginkább nehezedik vállaira az egyházfenntar-
tás gondja. A pénzválság a kereskedelmet, a nagyipart s általában a 
vagyonosabb osztályt ejtette rémületbe s nyugtalanítja szüntelen. Mind-
ezekhez járult az államháztartás egyensúlyának megrendülése, amely a 
dolog természeténél fogva maga után vonta az eddig figyelmen kivül 
hagyott, legnagyobb takarékosságot, amely reánk nézve azzal a súlyos 
hátránnyal jár, hogy az amúgy is mélyen leszállított államsegélyeink to-
vábbi reductiónak vettetnek alá. Mindezek pedig együttvéve előidézték 
azt a nagy munkanélküliséget, aminő talán még sohasem volt ebben az 
országban. S ez a munkanélküliség nagy veszedelmet hordoz méhében. 
Akinek nincs munkája, az éhezik, bármily türelmes lélek lakozzék is 
benne, előbb-utóbb elkeseredik. Az ilyen elkeseredés pedig különösen 
alkalmasakká teszi a lelkeket a szovjet paradicsomáról szóló regék be-
fogadására. Amint hogy ezen regék terjesztésére kiváló gondja van az 
orosz szovjetnek s arról egy-egy kommunista fészek felfedezésével elég-
szer nyílt alkalom meggyőződni. De másként is hallat magáról és rette-
netes erejéről, hogy terjedjen a terror, példa reá a biatorbágyi szörnyű 
bomba-merénylet. 
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A fent vázolt válságok és bajok azonban nem csak hazánkban van-
nak meg, jelentkeztek azok kisebb-nagyobb mértékben Európa csaknem 
minden országában. Ez arra mutat, hogy nem vezethetők vissza helyi 
okokra, hanem valamely mélyebben fekvő közös oka lehet ennek a rend-
kívüli jelenségnek. S úgy is van, ha leásunk mélyen, egészen a gyöke-
réig ennek a kérdésnek, úgy találjuk, hogy mindezeknek a bajoknak 
oka és előidézője a szerencsétlen világháború s illetve azok az igazság-
talan békekötések, melyek azt követték. Tehát az önzés és a kapzsiság, 
a szeretetlenség és gyűlölség idézték elő a világháborút s diktálták az 
igazságtalan békepontokat. S addig nem lesz békesség a földön, amig 
az önzés és a szeretetlenség lesznek az uralkodók s fogják intézni az 
eseményeket és a nemzetek sorsát! Egyetlen egy út vezet a földi bé-
kességhez : a Krisztusi szeretet, amely nem túr maga körül éhezőt, szom-
júhozót és ruhátlant, amije van azt nem tekinti a magáénak, hanem 
olyan vagyonnak, amelynek ő csak sáfára, tehát a mások, a köz javára 
él vele. Ezért a Krisztusi szeretet egyben a szociális kérdés egyetlen le-
hetséges és tökéletes megoldása, amennyiben közel hozza egymáshoz a 
szegényt és gazdagot. Ha ez nincs így a valóságban, ez csak annak a 
jele, hogy nincsenek Krisztusi szeretettől áthatva az egyesek, a családok, 
a társadalom, az egyházak és az állam! Minthogy pedig a Krisztus teg-
nap és ma és mindörökké ugyanaz: csak annak van élete, jövője és 
fennmaradása, ami a Krisztusi szeretettől van áthatva! Ebből kiváltkép-
pen a történeti egyházak azt a tanúságot meríthetik, hogy ami náluk, 
bennük, intézményeikben önzésre, szeretetlenségre és gyülölségre vezet-
hető vissza, annak nincs jövője, nem marad meg, menthetetlenül az 
enyészet és a pusztulás martalékává lesz. Ellenben a Krisztus Anyaszent-
egyházán a maga eszményi mivoltában, amelynek fundamentuma és szeg-
letköve maga a Krisztus, a poklok kapui sem diadalmaskodhatnak. Nem 
vehet rajta győzelmet a kommunizmus sem! Sok mindent megtehet. 
Millióknak pokollá teheti az életét, kiirthat minden kultúrát, megfoszt-
hatja az emberiséget minden eszményétől, meggyalázhatja az ember-
méltóságot, sárba taposhatja a szűzi tisztaságot, de a Krisztus Anya-
szentegyházán nem győzedelmeskedhetik soha. Mint sok minden más-
ból, ebből az őrületből is kiábrándul az emberiség s elfog jönni az idő, 
amikor az egykor vérmes kommunista is vallani fogja : az alázatos hivő 
keresztyén, amikor azt mondja : „Semmim sincsen!" igazat mond és 
mégis mindene van s másoknak is adhat abból. Ellenben a kommunista 
nem mond igazat, amikor azt mondja : „Minden a mienk!" mert neki 
csakugyan nincsen semmije és nem is adhat másnak. 

Ezzel áttérek az elmúlt közigazgatási esztendő foníosabb esemé-
nyeire. 

Van szerencsém jelenteni a mélyen tisztelt kerületi közgyűlésnek, 
hogy a mult évi október hó 16-án Balassagyarmaton megtartott rendes 
és kerületi felügyelőt iktató közgyűlésünkből a legfelsőbb helyre, a ke-
rületi elnökség aláírásával felterjesztett hódoló feliratunkra a Kormányzó 

Yálasz a hódoló 
feliratra, 
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A theol. fakultás 
épületének 
felavatása. 

A hallgatók számá-
nak korlátozása. 

1 0 

Úr Őfőméltósága kabinetirodája útján a legkegyelmesebben válaszolni 
méltóztatott. 

Ami a róm. kath. egyházhoz való viszonyunkat illeti az elmúlt 
közigazgatási esztendőben, erre nézve jelenthetem, hogy azt kellemetle-
nebb incidens nem zavarta meg. Úgy látszik az idők komolysága és ta-
lán a hercegprímás és Baltazár szívélyes érintkezése is egy alkalmi ta-
lálkozáskor jótékonyan befolyásolta a kedélyeket. 

A református egyházhoz való viszonyunk általában jó, sőt, ha le-
het, mintha évről-évre nyerne melegségben. 

Ugyancsak az elmúlt közigazgatási esztendő fontosabb eseményei 
közé tartozik a Pécsi Erzsébet Tudományegyetembe szervesen bekap-
csolt, de Sopronba kihelyezett evang. theológiai fakultás épületének 
1930. évi október hó 19-én a Kormányzó Úr Őfőméltósága jelenlétében 
végbement ünnepélyes felavatása. Ä felavatást a soproni evangélikus 
templomban megtartott istentisztelet előzte meg, amelyen a szent be-
szédet D. Kapi Béla dunántúli püspök tartotta. Maga a felavatási ün-
nepély az új épület frontját is nagyon emelő díszes és tágas terraszon 
folyt le. Az ünnepi beszédet gróf Klebersberg Kunó vall. és közokta-
tásügyi miniszter tartotta, utána szólt báró Radvánszky Albert egyete-
mes felügyelő. A felavatási ünnepélyt követte a hittudományi karnak az 
épület dísztermében megtartott díszgyűlése, amelyen a Pécsi Egyetem 
Rector magnificusa, dr. Bozóky Géza elnökölt, dr. Kiss Jenő prodékán 
beszámoló és dr. Deák János dékán székfoglaló beszédet mondott s vé-
gül Viczián Dezső a fakultás tanári testületének a legfiatalabb tagja 
doctorrá avattatott. Dr. Sándy Gyula műegyetemi tanár tervei szerint és 
felügyelete alatt készült épület nagyszerűen oldja meg a nem könnyű 
feladatot és az evangélikus egyszerűség mellett s a kicsiny keretek között 
is pompásan juttatja érvényre annak komoly és fenséges hivatását. 

Áll tehát a fakultás felavatott szép épülete s az ugyancsak nem-
régen magasztos hivatásának átadott Theol. Otthonnal együtt — ez 
utóbbi különösen a hallgatóknak nyújtott kedvezményeivel és kényel-
mével — nem csekély vonzó erőt gyakorolnak a pálya választás előtt 
álló ifjúságra, főleg ezekben a nehéz időkben, amikor a más pályákon 
való elhelyezkedés annyi nehézséggel jár. A theol. fakultás hallgatóinak 
száma az utóbbi időben 1 0 0 - 1 2 0 között váltakozik. Azonban ez a kü-
lönben örvendetes dolog, a hallgatóknak szép száma, amely semmivel 
sem kisebb annál, mint amikor több, mint kétszer annyi volt az evang. 
egyházközségek és hívek száma, kezd hova-tovább mindinkább érezhető 
aggodalmat kelteni az intéző körökben arra meggondolásra, hogy az 
egyetemes egyház azokkal a theol. ifjakkal szemben, akiknek alkalmat 
ad, talán biztat és segélyez is a lelkészi pályára való készülésükben, 
bizonyos obiigóba kerül arra nézve, hogy ők erre a pályára sikeresen 
felkészülve azon elhelyezkedésüket és boldogulásukat is feltalálják. 

Ha a theológusok mostani létszámából a mostani egyházközségek 
vezetésére szükséges, megfelelő számot, nem különben a napjainkban a 
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múlthoz képest mindenesetre jóval fejlettebb hitoktatás ellátására szük-
séges számot is levonjuk, még mindég marad egy olyan jelentékeny 
szám, amely a legjobb akarat mellett sem talál egyházunkban megfelelő 
elhelyezkedést. Ezeknek a szerencsétlen ifjaknak az érdekében — bár 
nálam senki sem irtózik jobban a szellemi érvényesülés terén a sorom-
pók felállításától, — ha a hallgatók számának a korlátozására kerülne 
a sor, mint ahogy az már is benn van a levegőben, sőt illetékes helyen 
fel is vettetett a kérdés, a hozzájárulásomat nem tudnám megtagadni. 

Ha csakugyan idővel a theol. hallgatók létszámának korlátozása 
válnék szükségessé, úgy ennek keresztülvitelére vonatkozólag volna egy 
eszmém, amellyel egyszersmind egy igen fontos egyházi érdeket, a né-
met és tót gyülekezeteknek, ezeket a nyelveket is tudó lelkipásztorok-
kal való ellátását lehetne alátámasztani. Ez úgy volna lehetséges, ha a 
beiratások alkalmával a tiszta magyar egyházközségek s a hitoktatás el-
látására a csak magyarul beszélők legjavából felvétetnék annyi, amennyi 
szükséges, sőt inkább több, mint kevesebb, azután a magyar nyelven 
kivül németül és tótul is beszélők közül annyi, amennyi szükséges a 
német tót gyülekezetek ellátására. Azt hiszem eleinte itt a szükség ily 
módon sem volna kielégíthető, azonban részint a szükség fokozatos 
alább szállásával, részint az a tapasztalat, hogy már a felvételnél is elő-
nyös a magyaron kivül a német, vagy a tót nyelv tudása, arra sarkalná 
úgy a szülőket, mint a lelkészi pályára készülő fiúkat, hogy még ideje-
korán körülményeikhez képest sajátítsák el ezen nyelvek egyikét, vagy 
másikát. Mert azon már régen túlvagyunk, hogy valaki a theol. fakul-
táson, vagy a lelkészi szemináriumban tanulja meg ezeket a nyelveket. 
Indítványt nem teszek, azonban az eszme propagálása céljából ezeket 
elmondani nem tartottam feleslegesnek. 

A közkedveltté vált theológiai konferenciát a fakultás buzgó tanári 
kara az elmúlt közigazgatási esztendőben 1931. április 7 —10-ig tartotta 
meg nagy érdeklődés mellett valóban gazdag és kiválóan aktuális 
tárgysorozattal. Nagy sajnálatomra a konferencián nem vehettem részt, 
annál nagyobb szeretettel emlékezem meg róla, mint szellemi életünk 
egyik kimagasló eseményéről. 

Ugyancsak kimagasló esemény számba ment egyházunknak az a 
lélekemelő szép ünnep, amelyet f. évi május 25-én, Pünkösd másodnapján 
tartott meg, amikor Sántha Károly, az ujabb idők legtermékenyebb és 
legkiválóbb énekköltője iránt rótta le a hála és kegyelet adóját, meg-
emlékezve róla s nagy érdemeiről összes templomaiban. Termékenységét 
és kiválóságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a körülmény, hogy 
az 1918-ik évben a nyomdából kikerült 12-ik kiadású dunántúli evang. 
énekeskönyv, amely magában foglalja a legszebb evang. énekeket, 600 
éneke közül 107-nek Sántha Károly a szerzője s ezenkívül még 69 ének 
van ebben a könyvben, amiket ő fordított vagy átdolgozott. Mi dunán-
inneniek, tekintettel arra, hogy egyházközségeink túlnyomó részében a 
lelkész minden kettős ünnep másodnapján leánygyülekezetében végez 

Egy fontos egyházi 
érdek alátámasz-
tása. 

Theológiai 
konferencia. 

Megemlékezés 
Sántha Károly 
énekköltőről, 
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A pápai és sáros-
pataki főiskolák 

400 éves 
jubileuma, 

Személyi ügyek, 

Dr. Soederblom 
Náthán halala, 

Sztranyavszky 
Géza halála. 

Schöll Lajos, 
Geduly Lajos és 

Hoznék Lajos 
halala. 

istentiszteletet, továbbá tekintettel arra, hogy sok helyen az ezen napi 
offertórium a hivány szerint a gyülekezet kántortanítóját illeti, ezt a ke-
gyeletes megemlékezést f. évi május hó 31-én, Szentháromság ünnepén 
tartottuk meg. Kicsiny kerületünkben az ez alkalommal megtartott offer-
tórium Sántha Károly síremléke javára 176 P 13 fillért eredményezett. 

Más fontosabb evang. egyházi eseményre, kivált örömteíjesre, ke-
resve sem találok az elmúlt év krónikájában. De nini mégis! Most né-
hány hete, szeptember 7-én és 30-án s október 1-én a mi egyházunk 
állandóan szürke, gyakran sötét égboltja is fénybe b o r u l t . . . A szom-
szédos házban, a testvér református egyházban a 400 éves pápai és 
sárospataki főiskolák jubiláltak, örömtüzeket gyújtva! Elfeledve az évszá-
zados elnyomatást és sanyargatást, örültek, hogy 400 esztendőn át me-
részen lobogtathatták a világosság fáklyáját a nemzet legsötétebb éjsza-
káján is. Nekünk is voltak hasonló régi főiskoláink és iskoláink: Po-
zsony, Eperjes, Késmárk, Igló, Selmecbánya és Besztercebánya. Mennyi 
jó hazafi, mennyi felvilágosodott, müveit elme került ki belőlük! Ma 
már csak a kőfalak régiek, a régi élet kihalt belőlük! De ha az Isten is 
úgy akarja, a kövek is megelevenednek! 

Ezzel a vigasztaló gondolattal áttérek a személyi ügyekre s elsőb-
ben is azokról emlékezem meg, akik már nincsenek — a halottakról. 
S itt legyen első helyen említve az evang. keresztyénség legnagyobb 
halottja: dr. Soederblom Náthán a svéd evang. egyház érseke, aki az 
elmúlt közigazgatási év folyamán tért meg „atyáihoz". Egész élete mun-
káját nagy lelkesedéssel és odaadással szentelte a keresztyén egység ha-
talmas gondolatának a propagálására s e téren nagy tudományánál, 
markáns egyéniségénél s különösen egyházi belső prófétai elhivatottsá-
gánál fogva nagy sikereket is ért el. Halála nagy veszteség főleg a „je-
lenvaló gonosz napokban," amikor az atheismus a bolsevismus formá-
jában minden vallás és egyház ellen olyan elszánt harcra készül. 

Kerületünk mélyen meggyászolt halottja Sztranyavszky Géza kir. 
közjegyző, nagybirtokos, a balassagyarmati evang. egyház évek hosszú 
során át buzgó felügyelője, szeretve tisztelt kerületi felügyelőnk Önagy-
méltóságának édes atyja, aki 1930. évi december hó 26-án 76 éves ko-
rában a szeretet nagy ünnepén szerettei körében egyetlen fia, menye, 
unokáitól körülvéve lehelte ki nemes lelkét. Halálával egy csodálatosan 
szép harmonikus élet fejeződött be, mely a szeretet jegyében folyt le. 
Áldás emlékére! Indítványozom, hogy mély részvétünknek jegyzőköny-
vünkben is adjunk kifejezést s erről jegyzőkönyvi kivonatban értesítsük 
legközelebbi hozzátartozóit. 

Legyen szabad még megemlékeznem Schöll Lajos tolna-baranyai 
esperes gyászos elhunytáról, aki az utóbbi időben az egyetemes bizott-
ságokban fejtett ki elismerésre méltó munkásságot, továbbá Geduly La-
josról, az újpesti ev. egyház nagyérdemű lelkészéről, aki egy hosszú élet 
áldott munkájával jegyezte be nevét egyháza történetébe, s akit a halál 
is munka közben, mások ügyében fáradozva egy budapesti pénzintézet-
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ben ért el, végre Hoznék Lajosról, a nagyrőcei esperes-lelkészről, aki 
az utóbbi időben lezajlott püspökválasztáson alig néhány szavazattal ma-
radt kisebbségben. Ez igénytelen megemlékezés cipruságát a két utób-
binak a sírjára a jóbarát és az osztálytárs meghatottságával teszem le. 
Áldott legyen emlékezetük! 

És most áttérek azokra, akik kiváló szolgálataik elismeréseül leg-
felsőbb helyről kitüntetésben részesültek vagy pedig életpályájuk folya-
mán olyan határkőhöz értek, amelynél mi szívesen és örömmel megál-
lunk, hogy őket üdvözöljük. Csabacsüdi Dókus Ernő, a ref. Konvent el-
nöke, D. báró Radvánszky Albert egyet, egyházfelügyelő, D. Baltazár 
Dezső tiszántúli ref. püspök és a ref. Konvent egyházi elnöke Önagy-
méltóságaikat abból az alkalomból, hogy őket a Kormányzó úr Őfőmél-
tósága kiváló szolgálataik elismeréseül az I. oszt. polgári érdemkereszt-
tel kitüntetni méltóztatott, továbbá D. Geduly Henrik tiszakerületi püs-
pök úr Őméltóságát püspöksége 20 éves évfordulója, D. Dr. Raffay Sán-
dor bányakerületi püspök úr Őméltóságát lelkészkedése 40 éves jubi-
leuma, végre Pepocsa Dániel nyug. táblabíró úr Őnagyságát 40 éves 
felügyelői szolgálata, nagyt. Wenk Károly mosoni főesperes urat 40 éves 
lelkészi jubileuma alkalmából, Laszkáry Gyula Őméltóságát és Horváth 
Sándor balassagyarmati polgármester úr Őnagyságát abból az alkalom-
ból, hogy őket a nógrádi egyházmegye egyhangúlag felügyelőjévé illetve 
másodfelügyelőjévé választotta — a kerületi felügyelő úr Önagyméltó-
sága a nála megszokott ékes szavakkal mindnyájunk örömére már üd-
vözölni méltóztatott: méltóztassanak nekem megengedni, hogy én viszont 
a kerületi felügyelő úr Őnagyméltóságát üdvözöljem szívem egész me-
legével abból az alkalomból, hogy őt a Kormányzó úr Őfőméltósága 
államtitkári minőségében tett rendkívül értékes szolgálataiért a második 
fizetési osztály jellegével a legkegyelmesebben kitüntetni méltóztatott. 
Adja Isten, hogy Önagyméltósága ezt a magas kitüntetést nemcsak jó 
erőben és egészségben, hanem képességeinek megfelelő magas elhiva-
tásokban és méltóságokban is sokáig élvezze! 

Végre jegyzőkönyvileg mondjunk köszönetet derék volt pénztárno-
kunknak Bendl Henrik kormánytanácsos úr Őnagyságának, aki az el-
múlt közigazgatási év folyamán vonult a jól megérdemelt nyugalomba, 
s aki évek hosszú során át oly hűségesen s odaadó buzgósággal vé-
gezte egyházkerületünk pénztári teendőit, kívánva, hogy aranyozza be s 
tegye boldoggá élete alkonyát az Isten kegyelme, a jól végzett munka 
boldogító tudata és a mi szeretetünk és tiszteletünk, amit magával visz. 
S erről őt jegyzőkönyvi kivonatban értesítsük. 

Utódját Szelényi Gyula pénztárnok urat pedig bizalommal üdvö-
zöljük, kérve működésére Istennek áldását. 

Ezzel áttérek kerületünk belső ügyeire. S itt legyen szabad min-
denek előtt az 1931. évre kapott államsegélyekről tennem jelentést. Az 
1848: XX. t.-c. alapján a közigazgatás céljaira eddig kapott 13000 P-t 
nehéz küzdelmek után, főleg a kerületi felügyelő úr Önagyméltósága 

üdvözlések. 

Búcsú 

Bendl Henriktől. 

Államsegélyek. 
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Báró Prónay Róza 
és Irma alapít-

ványai. 

hathatós támogatása mellett sikerült továbbra is biztosítanunk. Csak az 
a sajnálatos dolog, hogy amiért küzdöttünk, költségvetésünk realitásáért, 
azt így sem sikerült teljesen megmentenünk. Mert, amint az egyet, felü-
gyelő úr Önagyméltósága éppen a napokban hozzám intézett leveléből 
olvasom az állami reductiók folytán a második félévi részlet 20%-os 
csökkentésére számithatunk. E szerint 13000 P. helyett csak 11700 P-t 
kaptunk, tehát 76 pengővel kevesebbet e tételnél, mint amennyivel az 
1931. évi költségvetésünkben számoltunk. Még emelkedik a hiány, ha 
az u. n. kerületi államsegélyt is figyelembe vesszük. Kerületi államse-
gély címén az 1931. év I-ső felére kaptunk 1890 P-t, a második felére 
2065 P-t, ez összesen 3955 pengő, pótállamsegélyből kaptunk 320 P-t, 
ez összesen 4275 P, holott költségvetésünkben 4462 P van beállítva, 
tehát 187 P-vel több s így a hiány már 76-J-187 = 263 pengő. Pedig 
1931. évi költségvetésünk kiadási rovatába nincsenek felvéve olyan té-
telek, amiket eddig mindég fizetünk s illenék fizetni most is. 

Ilyenek: a Soproni Theol. Otthonra évente 600 P, a Luther Tár-
saságnak 100 P, a Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak 250 P, a Haragszó 
támogatására 100 Pengőt. De hiányzanak ezen költségvetés kiadási té-
teleiből olyanok is, amiket vállaltunk. Ilyenek: a Magyar Orsz. Tudósí-
tónak 160 P., hozzájárulás a K. I. E. titkárának fizetéséhez 480 P. Ez 
összesen 1690 pengő. S így az IQ31 i k i normális költségvetésünkhöz 
képest a hiány nem 363 pengő, hanem 263-f-1690, ami összesen 1953 
pengő. Nekünk mindenesetre olyan összeg, amely elég gondot fog adni, 
ha csak az 1930. évi normális költségvetéshez is vissza akarunk térni. 

Hogy a fenti államsegély tételek felsorolásánál a pótállamsegély 
csak 320 pengővel szerepel, ennek a magyarázata a következő: Az 
1931. év első felére összesen 740 pengő pótállamsegélyt kaptunk 
ugyan, ebből azonban a minisztérium Lombos Á. János lelkésznek 200 
P., Nagy Lajos lelkésznek 120 P. és Hering Lajosné lelkészözvegynek 
100 pengő rendkívüli segélyt rendelt kiadni, ami összesen 420 pengő, 
úgy hogy ez év első felére pótállamsegély címén kerületünk tényleg 
csak 320 pengőt kapott, amennyi a fenti számításnál szerepel. Ezekben 
volt szerencsém beszámolni az 1931. évben befolyt államsegélyekről s 
egyben bepillantást engedni egyházkerületünk anyagi viszonyaiba. A 
kép, amit látunk eléggé lehangoló, de mindent megmagyaráz a válságos 
helyzet, amibe az állam és az egyház egyaránt jutott. 

Ilyen körülmények között szinte jól esik a léleknek, ha olyan tájak 
felé tekinthet, ahol még nyí'nak a lélek virágai, ahol még van szeretet 
s áldozatkészség. Ilyen nem mindennapi szeretetről s áldozatkészségről 
tettek tanúbizonyságot Nógrádban Prónay Róza és Irma bárónők, ami-
kor Balassagyarmaton egy nevöket viselő Szeretetház létesítésére 230000 
pengős alapítványt tettek. Az egyházszeretet és áldozatkészségen kívül 
még a testvéri szeretet szép emléke is marad az a másik alapítvány, 
amelyet báró Prónay Róza előbb elhunyt nővére nevére „báró Prónay 
Irma alapítványa" cimén létesített a balassagyarmati Nőegylet javára, 
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amikor erre a nemes célra a nevezett egyletnek 1000 pengőt adott át. 
A magyarországi ág. hitv. ev. egyház sokat köszönhet a báró Prónay 
családnak. Ebből a családból kerültek ki főleg az utóbbi évszázadokban 
az evangélikus egyház kiváló egyetemes felügyelői, nagynevű zsinati el-
nökei, bőkezű Maecenásai és jótevői. Ennek a szép családi tradíciónak 
hódoltak a nemes bárónők is, amikor az egyházszeretet és áldozatkész-
ség oltárán olyan messzefénylő és sokáig melegítő lángot gyújtottak. 
Bár minden nemes cselekedet önmagában hordja jutalmát, mégis amikor 
a dunáninneni egyházkerület nevében is megköszönöm ezeket a szép 
alapítványokat, nem tarthatom vissza azt a lelkemből felszakadó sóhajt: 
áldd meg Isten mind életükben, mind halálukban azokat, akik takaré-
kosak voltak, hogy másokkal, különösen a szegényekkel és elhagyatot-
takkal jót tehessenek! 

Az egyházszeretet, áldozatkészség, fenkölt gondolkozás s egyben 
az édes atya emlékéhez mély kegyelettel ragaszkodó leány ritka szép 
példáját mutatta be ugyancsak Nógrádban Losonczi Szígyártó Lenke egy 
előkelő nemesi család utolsó sarja, amikor végrendeletében „atyja kíván-
ságához" képest 412 holdas szép birtokát a szécsényi ágost. hitv. evang. 
egyházra hagyta, amely egyháznak az édesatyja, néhai Szígyártó Pál 
évek hosszú során át volt buzgó felügyelője, azonban azzal a kikötés-
sel, hogy a birtok Szígyártó Lenke halála után egy rokona haszonélve-
zetébe kerül s csak ennek s feleségének halála után jut az egyház tu-
lajdonába. Azonban idősebb házaspárról lévén szó s olyanról, amely a 
szécsényi egyház sorsát szivén viseli, ez a körülmény nem változtat so-
kat a dolog lényegén. Nagy áldás lesz ez a birtok az erőtelen, kiterjedt 
szórvány központjában fekvő s nagy nehézségekkel küzdő szécsényi 
egyházra. A nemes lelkű, fenkölt gondolkozású Szígyártó család szeb-
ben, hatásaiban áldásosabban nem örökíthette volna meg emlékét, mint 
igy, a tősgyökeres szécsényi magyar evang. egyház felemelésével és meg-
erősitésével. Áldott legyen emléke! 

Ugyancsak az áldozatkészségre mutatott szép [példát dr. Sztra-
nyavszky Sándor, szeretve tisztelt kerületi felügyelőnk Önagyméltósága, 
a mikor az Evangélikus Papnék Országos Szövetségének 500 pengőt 
adományozott az Özvegy Papnék és Árváik Otthona átalakítási költsé-
geire. Isten áldása legyen az adományozón és adományán! És lesz, mert 
az igazi istentisztelet: segíteni az özvegyeket és árvákat az ő nyomorú-
ságukban. 

Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság ez évben is 150 pen-
gőt adományozott. Indítványozom, hogy ez összeg a Társaság nevét 
viselő alapítvány tőkéjéhez csatoltassék, a Biztosító Társaságnak pedig 
az adományért jegyzőkönyvileg mondjunk köszönetet s erről a Társasá-
got jegyzőkönyvi kivonatban értesítsük. 

Egyházlátogató körutamra 1931 május 16-án indultam el s május 
17-én Béren, 18-án Egyházasdengelegen, 19-én Szirákon, 20-án Vanyar-
con és 21-én Galgagután végeztem kánonszerű egyházlátogatást. 

Losonci 
Szígyártó Lenke 
412 holdas 
adománya, 

Dr. Sztranyavszky 
Sándor 500 P-ős 
adománya. 

Az Első Magyar 
Ált. Bizt. Társaság 
adománya, 

Egyház-
látogatásaim, 
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A mit az egyes egyházközségekre vonatkozólag e helyütt feljegy-
zésre méltónak találok, az a következő: 

1. Í3ér. Keletkezése a 17-ik század első évtizedeire tehető. Erede-
tileg mint leányegyház a szomszédos sziráki egyházhoz tartozott, azon-
ban elszakadása, anyaegyházzá szervezkedése már az 1662-ik esztendőben 
következett be. Ez az elszakadás s az azzal kapcsolatos vitás kérdések 
több ízben foglalkoztatták a nógrádi esperességet s végleges elintézést 
csakis az 1702-ben Túrmezőn (Turopolyán) tartott esperességi gyűlésen 
nyertek, amely azután jóváhagyta az elválást. Az anyaegyház lélekszáma 
673, a hozzátartozó leányegyházakkal és szórvánnyal együtt 1259. A 
lélekszám az utolsó 30 év alatt 54-el emelkedett. Szorgalmas munkások 
s így jó módúak, hitükhöz ragaszkodnak s az áldozatkészség nem hiány-
zik náluk, összes egyházi épületeik jó karban vannak, a templom és a 
vallásos estélyek látogatottak. Erkölcsi állapotukra szép fényt vet, hogy 
évtizedek óta nem akadt senki közöttük, akit fogházbüntetésre Ítéltek 
volna. Szóval jól vezetett egyház. Ennek dacára az ezen vidéken lap-
pangó baptizmus itt is felütötte fejét. Azonban évek óta nem terjed, 
stagnál s így valószínűleg vissza is fog fejlődni. 

2. Sgyházasäertgeleg. Keletkezése mindjárt a reformáció utáni 
időkre tehető. Azonban ezt a multat sűrű homály fedi. Csak annyit tu-
dunk bizonyosan, hogy már 1703-ban szervezett egyház volt. Azonban 
önállósága kevés ideig tartott, mert már harmadik lelkésze, Hajnóczi 
Imre Althán váci püspök erőszakoskodásai következtében 1717-ben tá-
vozni volt kénytelen s így történt, hogy 3 év múlva 1720-ban, mint 
leányegyház Szirákhoz csatlakozott. Újra anyaegyház lett 1865-ben s első 
lelkészéül Valentinyi Sámuelt választotta meg, aki nagy buzgóságával és 
hitével különösen alkalmas volt a szervezkedés nehéz munkájának el-
végzésére. Hasonló szellemben s nem kisebb sikerrel működik a jelen-
legi lelkész is, Szekej Andor, a nógrádi egyházmegye pénztárnoka. A 
másik szerencséje ennek a kis gyülekezetnek, hogy a legbuzgóbb ev. 
úri családok tagjait tudta megnyerni egyházfelügyelőkül. A régi felügye-
lők közül hálásan emlékezik vissza a gyülekezet báró Podmaniczky 
Lászlóra, aki a saját költségén építtette fel a herédi iskolát és templo-
mot. Ezidőszerinti felügyelője D. báró Radvánszky Albert, aki szintén 
hathatósan támogatja gyülekezetét s Heréd egvedül neki köszönheti, hogy 
iskolája nem került a törpe iskolák sorsára. Az anyaegyház lélekszáma 
567, Heréd leányegyházzal és a szórvánnyal együtt az összes lélekszám 
826, a szaporodás az utóbbi 30 év alatt csak 11 lélek. A nép szorgal-
mas, jómódú nem csak szorgalmánál, hanem földjei termékenységénél 
fogva is. Apái hitéhez ragaszkodó, vallásos, jó erkölcsű. Ha nem élnénk 
ilyen szörnyű válságos időket, meg volna minden feltétel ahhoz, hogy 
megelégedett és boldog legyen. 

3. Szi rák . Már a 16-ik század második felében szervezett gyüle-
kezet volt, mint filiák tartoztak hozzá Bér, Vanyarc és Dengeleg is. 
Mostani templomának alapkövét 1782. június 6-án királyfalvai Róth Ta-
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inásné szül. Wattay Borbála tétette le és leánya gróf Teleky Józsefné 
szül. Róth Johanna, korának ez a kimagasló és fenkölt gondolkozású 
nagyasszonya a saját költségén felépítette. Másik nagy jótevője volt az 
egyháznak unokája, gróf Dégenfeld Lajos, aki hithű kálvinista létére 46 
esztendőn át volt a lutheránus sziráki egyház felügyelője. Mint egyház-
felügyelő a szó legnemesebb értelmében véve valóságos patrónusa volt 
az egyháznak s akár lelkész vagy kántortanító fizetéséről, akár az egy-
házi épületek fenntartásáról, vagy egyéb közszükségletekről volt szó, 
mindig a legjobb kedvvel hozta meg áldozatát. Ilyen patrónusok mel-
lett a gyülekezet hívei szinte elszoktak a nagyobb teherviseléstől, annál 
nagyobb feladat vár a gyülekezet mostani buzgó lelkészére a javításra 
szoruló egyházi épületek rendbeliozásánál. A gyülekezet ezidőszerinti fel-
ügyelője jákfai Gömbös Gyula honvédelmi miniszter. 

4. ^cmvarc. Nógrádban a később keletkezett evang. egyházak közé 
tartozik. A 18-ik század elején Hont és Zólyom vármegyék ínséges vi-
dékeiről ide leszármazott evang. családok alapították. Régi felügyelői 
közül országos hírnévre tett szert Dessewffy Ottó a „pátens" elleni eré-
lyes küzdelmével és Veress Pál Nógrád egykori híres alispánja, akinek 
felesége volt Beniczky Hermin a magyar nőnevelés úttörője. Nógrádvár-
megye ennek a kiváló nagyasszonynak a vanyarci templom falába il-
lesztett díszes márvány táblán örökítette meg emlékét. A helyet jól vá-
lasztották meg hozzá, hiszen itt Vanyarcon élte le szép és ideális életét 
s itt Vanyarcon alussza örök álmát. Lelkészei közül kiváltak kutnai Ze-
lenka Dániel főesperes, néhai Zelenka Pál tiszakerületi püspök édes-
atyja és Maróthy Emil a nógrádi egyházmegye kitűnő főjegyzője. Lélek-
száma 1091, a 30 év előtti utolsó püspök látogatás óta tehát 97 lélek-
kel több. Amilyen örvendetes ez a körülmény, annyira sajnálatos az, 
hogy ide is befészkelték magukat a baptisták, ebbe az igazán szép, lel-
kes, templomát szerető, eddig egységes gyülekezetbe. 

5. (aalgagufa. A 16-ik század közepe táján; keletkezett. A törökök 
u. is a régi szerb lakosságú Guta helyére, amelyet teljesen elpusztítot-
tak, maguk telepítettek tót evangélikus családokat. Ezek a családok ké-
pezik a mai galgagutai ev. egyház magvát. Kiválóbb lelkészei voltak 
Glósz Péter 1773—1805-ig, neki jutott a szép feladat a régi kicsiny, fá-
ból épült templom helyére a mai valóban szép nagy templom felépítése. 
Azért építették ilyen nagyra, mert akkor Vanyarc is a maga 700 lelké-
vel Galgagutához tartozott. Később esperessé választatott s mint ilyen 
is kitűnőnek bizonyult. A másik Geduly Bogyoszló 1840—1877-ig nagy 
tehetségű, ékes szavú pap volt, akit a környéken lakó úri családok kü-
lönös szeretettel hívtak meg egyházi funkciók végzésére. Az összes lé-
lekszám 817, mig az utóbbi egyházlátogatás alkalmával 744 volt, a sza-
porodás 73. A mostani egyházi vezetőség dr. Csengey Gyula egyház-
felügyelő, Meskó Károly lelkész és Harmos Pál körjegyző harmonikus 
együttműködése sokat lendített az egyház anyagi helyzetén. Kár, hogy a 
baptizmus járványa ezt az egyházat sem kímélte meg. 

2 
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A cserhátsurányi 
templom 

felszentelése. 

Offertórinmok 

A Felsögalla-tata-
bányai missiói 

manka. 

Folyó évi augusztus hó 20-án szenteltem fel a renovált cserhát-
surányi templomot, amelyet a hitbuzgó Sréter család építtetett Isten di-
csőségére és a kevés számú surányi és szórványban élő hívek számára. 
Mostani renoválását egyházi segélyek tették lehetővé s ezeket ezentúl 
sem nélkülözheti, mert a renoválási munkából kifolyólag még körülbelül 
1600 pengő tartozása van a gyülekezetnek. Nagyban emelte az ünne-
pély fényét, hogy ez alkalommal ment végbe dr. Sztranyavszky-Madách 
Imre megválasztott másodfelügyelő beiktatása. Komoly és tartalmas be-
köszöntő beszédét nagyon rokonszenvesen fogadták a templomot zsúfo-
lásig megtöltő ünneplő hívek. 

Van szerencsém továbbá jelenteni a mélyen tisztelt kerületi Köz-
gyűlésnek, hogy a kötelező offertorlumokra 1930. évben a következő 
összegek folytak be : Külmissióra 231 P . (+37 pengő), egyházi sajtóra: 
134 07 P . ( + 3 3 P . 54 f.), a brit- és külföldi bibliatársulat javára: 47 P . 
74 f. ( = 6 4 P . 91), fogházmissióra: 52 P . 26 f. ( + 6 P . 25 f.) Össze-
sen : 465 P . 07 f. 

Ami a Felsőgalla-tatabányai missiói munkát illeti, erre vonatkozó-
lag van szerencsém a következőket jelenteni: 

Kalavszky Kálmán Felsőgalla—Tatabányán eredményes munkát 
végez. Az egyház szervezés serényen folyik. A hívek felkeresése és ösz-
szegyüjtése után kitűnt, hogy a hívek száma jóval nagyobb az eddig 
megállapított és nyilvántartott számnál. Egyházfelügyelőnek Leskó Béla 
bányaigazgató választatott meg, akit hivatalába f. évi január hó 6-án 
D. Kovács Sándor a theol. fakultás tanára iktatott be, ugyanakkor meg-
alakult az egyháztanács is 40 tagból. 

Hogy az egyház anyásítása iránti kérvény az előírt módon felszerel-
hető legyen, ennek az igen fontos munkának az elvégzésére Kirchner 
Rezső püspöki titkárt s egyben a kerület missionárius lelkészét bíztam 
meg, aki ezt a munkát leutazva a helyszínére el is készítette. Az anyá-
sítás iránti kérvényt 1931. február 24-én terjesztettem fel 152/1931. sz. 
alatt, azonban sajnos ezen felterjesztésre eddig válasz nem érkezett. 
Kérésemre a kerületi felügyelő úr Őnagyméltósága személyesen is eljárt 
ebben az ügyben, de mint írta, kevés eredménnyel, mert nincs pénz. 
Kalavszky Kálmán helyettes lelkész buzgólkodása folytán megalakult a 
Nőegylet és Leányegylet is. A Nőegylet márc. 14-én rendezte az első sze-
retet-vendégségét, melyen 264-en vettek részt, márc. 15-én pedig a gyer-
mekek részére tartott szeretet-vendégséget, amelyen 389 gyermek jelent 
meg. Rendes istentiszteletet két helyen tarthat: d.-e. a református templom-
ban, d.-u. pedig a nőegyleti imateremben. Úrvacsorát 4-szer osztott, egy-
szer — karácsony másodünnepén — a hívek kívánságára németül. A 
konformáció május 31-én tartatott meg. A helyettes lelkész segítségére 
a Nőegylet a Fébé anyaházából diakonisszát hívott, aki azonnal meg-
kezdte a vasárnapi iskolát 150—160 gyermekkel. A helyettes lelkész, 
amióta diakonissza van, Tatabányán is tarthat hetenként egy bibliai 
órát. Szóval megy a munka és a bányatársulat is hova-tovább mindig 



19 

többet enged merev álláspontjából. Ugy tudom, hogy az ev. gyermeke 
ket is a bányatársulat látja el hittani könyvekkel, legújabban autó hasz 
nálatot is helyezett kilátásba, hogy a helyettes lelkész könnyebben jelen 
hessék meg a különböző iskolákban. Végre hálás köszönettel kell meg 
emlékeznem az egyetemes felügyelő úr Őnagyméltósága azon tényéről 
hogy februárban 200 P-t, áprilisban pedig 100 P-t bocsátott rendelke 
zésemre ezen misszió támogatására, mely összegeket én nyomban a ke 
rületi pénztárba helyeztem a jelzett célra való felhasználás végett. 

A lelkészavatást illetőleg van szerencsém jelenteni, hogy f. évi jú 
nius hó 7-én Terényi Pál lelkészjelöltet, miután meghívást kapott a fe-
jérkomáromi esperestől, Kirchner Rezső püspöki titkár és Pohánka Sán-
dor püspöki segédlelkész közreműködése mellett lelkésszé avattam. Min 
felavatott fejérkomáromi esperességi segédlelkészt szolgálattételre Szendrí 
küldtem, hogy az ottani beteg lelkésznek — betegsége ideje alatt — segít-
ségére legyen. Körülbelül két hónapi ilyen szolgálat után, miután másut 
való elhelyezése nehézséggel járt volna — hozzájárulásommal pályázott c 
nyíregyházai segédlelkészi állásra s megválasztatván, oda el is távozott 

Az 1930. évi XLV1I. t.-c. az u. n. törpeiskolákra hozott törvény 
eredetileg 4 iskolánkat érintette és pedig a herédi, vérteskéthelyi, szendí 
és kisbágyoni iskolákat. Azonban a herédi iskolánál az egyetemes fel-
ügyelő úr Őnagyméltósága közbenjárására a miniszter úr újra folyósí-
totta a tanítói fizetéskiegészitő államsegélyt. Valószínű ugyanez fcg tör-
ténni Vérteskéthelynél is, mert nincs felvéve azon iskolák jegyzékébe 
amelyektől ez az államsegély megvonatott s most újra kérelmezi a se-
gély kiutalását, még pedig hivatkozva a növendékek 40-en felüli szá-
mára. Azonban sajnos a szendi és a kisbágyoni iskolák megszűnnek fe-
lekezetiek lenni. A miniszter megvonta tőlük az államsegélyt s mindkél 
helyen már nyilatkozott is az iskola fenntartó, hogy nem képes a sajál 
erejéből az iskolát fenntartani. 

A kisbágyoni iskolára vonatkozólag felterjesztést intéztem a vallás 
és közoktatásügyi minisztériumhoz, hogy iskolánkat vegye át állami ke-
zelésbe a szokásos feltételek mellett, a Szenden létesítendő két tanerős 
iskolánál pedig azt kérlem, hogy az egyik tanerő, tekintettel az evangé-
likus növendékek nagy számára, legyen mindenkor evangélikus, a ki 
azután az evangélikus egyházban a kántori teendőket is végezze. 

Ami az alábbi statisztikai adatokat illeti, az egyházak és egyház-
megyék anyagi viszonyaira vonatkozó adatok híven tükrözik vissza, a 
mai folyton nehezedő időket, amennyiben úgy az egyházmegyéknél, mint 
az egyes egyházaknál és itt különösen, a mult évihez képest is csök-
kennek a bevételi és kiadási tételek, ellenben az egyes egyházaknál az 
adóssági tételek gyarapodó tendentiát mutatnak. Megnyugtatnak a bel-
missiói adatok. A mult évihez képest eggyel több az olyan egyház, ahol 
van énekkar; kettővel több, ahol van ifjúsági egylet és hárommal több 
az olyan egyház, ahol vallásos estélyek tartatnak. Ugyancsak megnyug-
tatóak az istentiszteleti adatok. Eggyel több az olyan egyház, ahol fel-

» 

- Lelkészavatás. 

t 
^ 

t 
i 

• Törpe iskoláink 
i sorsa. 

i 

i 
t 

Mit beszélnek 
a számok ? 



2 0 

váltva magyar-tót az istentisztelet, kettővel több, ahol van ifjúsági isten-
tisztelet, kettővel több, ahol egész éven át van hétköznapi istentisztelet 
és nyolccal több az olyan egyház, ahol a vasárnap délutáni istentiszte-
let írásmagyarázattal tartatik. Ellenben aggasztóak a népmozgalmi ada-
tok. A mult évihez képest 32-vel kevesebb a szülöttek száma, a törvény-
teleneké mégis 10-el több. A kerület híveinek száma 104-el kevesebb, 
mint tavaly, dacára annak, hogy 1930-ban 258-al kevesebb volt a halott, 
mint a szülött. Itt akarva nem akarva arra kell gondolnunk, hogy a 
szekták révén ér bennünket ez a jelentékeny veszteség. 

Ezzel áttérek részletes évi jelentésemre. 

Változások a hivatalos személyzetben. 

I. Változások az ©sperességekbon. 
Megválasztattak: Laszkáry Gyula nógrádi esperességi felügyelőnek, 

Horváth Sándor nógrádi esperességi másodfelügyelőnek, Mihalovics Samu 
nógrádi esperességi esperesnek, Kardos Gyula nógrádi esperességi al-
esperesnek. 

II. Változások a lelkészi karban. 
Lemondott-. Csővári Dezső csákvári lelkész. 
Távoztak-. Zeman Mihály szügyi lelkész Tótkomlósra, Matuz Pál 

ipolyvecei segédlelkész. 
Megválasztatlak: Csővári Dezső csákvári lelkész Kétbodonyban, 

Fúria Zoltán kiskőrösi segédlelkész Csákváron, Fábri Mihály nyíregy-
házai segédlelkész Szügyben. 

III. Változások a felügyelői karban. 
lemondott-, lándori dr. Kéler Bertalan Bokodon. 
Meghaltak-. Göllner Károly csabdii, Sztranyavszky Géza balassa-

gyarmati, Vladár László lucfalvai, Okolicsányi József volt felsőpetényi 
felügyelők. 

Távozott-. Esztel Béla szécsényi másodfelügyelő. 
Megválasztattak: Dr. Sztranyavszky Sándor Balassagyarmaton, Zá-

borszky Jenő másodfelügyelőnek Csákváron, Leskó Béla Tatabányán, 
Szennovitz Dezső másodfelügyelőnek Tatabányán, Kondor Vilmos má-
sodfelügyelőnek Balassagyarmaton, dr. Fúria Károly másodfelügyelőnek 
Bánkon, dr. Sztranyavszky-Madách Imre másodfelügyelőnek Terényben, 
dr. Mikszáth Kálmán Bánkon, dr. Kirschner János Béren felügyelőknek. 

IV. Változások a íaniíói karban. 
Meghaltak'. Fejér Ferenc székesfehérvári kántor. 
Távoztak:. Weisz János pusztavámi tanitó. 
Megválasztattak'. Gabnai Ferenc Pusztavámon, Javornitzky Dezső 

kántornak Székesfehérvárott, Kindrusz András Kutassón és Jeszenszky 
Antalné segédtanitónői minőségben Lucfalván. 

Nyugdíjaztattak'. Kirchner Erzsébet férj. Zubek Mihályné lucfalvai. 
tanítónő. 



I. Az egyházkerület népmozgalmi kimutatása az 1930. évről. 
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II. Istentiszteleti adatok az 1930. évről. 
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ül . Belmisszói adatok az 1930. évről. 
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IV. Az egyházmegyék egyházainak 
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anyagi viszonyai az 1930. évben. 
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V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1930. évben. 
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1 Fejérkomárom . . . 7305 [8244 61 1285 

1. Fischer alapítvány folyó kiadásra 
2. Hering Lajos emlék alapítvány . 
3. Báró Solymossy-Zichy „ 
4. lándori dr. Kéler Z. segitő alapitv. 
5. „ „ napidíj alapitv. 
6. Itzés tanitóképv. alapítvány . 
7. Egyházmegyei könyvtár alap 
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. 20 90 
8.18 

. 36.62 

. 116.24 

2 Moson  3449 2782 667 713 1. Gróf Zichy iskolai alap . —.50 

3 Nógrád-Hont . . . 5336 5330 6 374 

1. Monographia alap 
2. Missiói alap . . . . 
3. Lutheraneum alap 
4. Diakonissza alap . . . . 
5. Sziráki Tanitókör ösztöndíj alap . 
6. Több kisebb alap 2 P-őn aluli ért. 

. 340.14 
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. 27.— 
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2.— 

Összesen . 16090 15356 734 2372 Összesen . 5870.69 

A mult évi kimutatás-
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VI. Az egyházmegyei papi segélyző-intézetek kimutatása 1930. évről. 
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S e g é l y e z é s e k . 

I. Szórvány gondozási és hitoktatási segélyek. 

1. Bokodi lelkésznek a dadi hitoktatásra — — 50 P. 
2. Csabdii „ a bicskei, dorogi, felcsuti szór-

ványok hitoktatására és gondo-
zására — = — — — 300 P. 

3. Gyúrói „ a váli, alcsuti, etyeki és göböly-
járási hitoktatásra — — 75 P. 

4. Komáromi „ az almásfüzitői, ácsi és nagyig-
mándi hitoktatásra — — 150 P. 

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

6. Pusztavámi „ a móri és árkipusztai hitoktatásra 75 P. 
7. Száki „ a császári és kömlődi hitoktatásra 75 P. 
8. Szendi „ a csépi és szentmihálypusztai hit-

oktatásra — —' — — 75 P. 
9. Székesfehérvári „ szórványai hitoktatására és lelki-

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

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

pásztori gondozására — — 175 P. 
12. Pap János tanítónak a diósjenői és szokolyai hitoktatásra 50 P. 
13. Teszák András tanítónak az ordasi, bujáki, kozárdi hitok-

tatásra _ _ _ _ _ _ _ 75 p. 
14. Markovich Vilmos tanítónak a cserhátszentiváni, alsó- és 

felsőtoldi hitoktatásra — — — — — 175 P. 
15. Egyházasdengelegi lelkésznek az erdőtarcsai és nagyköké-

nyesi hitoktatásra és lelkipásztori gondozására — 250 P. 
16. Gyurka E. tanítónőnek a p.-varsányi hitoktatásért —• — 25 P. 
17. Gutái lelkésznek a berceli és nógrádkövesdi hitoktatásra— 125 P. 
18. Kétbodonyi lelkésznek a romhányi és kisecseti hitoktatásra 100 P. 
19. Nádasdy József tanítónak a magyarnándori hitoktatásra — 50 P. 
20. Kisterenyei lelkésznek szórványai hitoktatására és lelkipász-

tori gondozására — — — _ _ — 200 P. 
21. Legéndi lelkésznek a nézsai és szécsénykei hitoktatásra — 75 P. 
22. Luczfalvai lelkésznek a nógrádmegyeri hitoktatásra — 80 P. 
23. Ösagárdi lelkésznek a nőtincsi és keszegi hitoktatásra — 50 P. 
24. Sámsonházai segédlelkésznek a nagybárkányi hitoktatásra 25 P. 
25. Salgótarjáni lelkésznek a ságujfalui, karancssági, somoskői, 

somoskőújfalui hitoktatásra és lelkipásztori gondozására 300 P. 
26. Kriger tanítónak a gusztávaknai és rautelepi hitoktatásra — 50 P. 
27. Huber Antal tanítónak a kisgergei és karancskeszii hitok-

tatásra — — — — — — 100 P. 
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28. Szécsényi lelkésznek szórványai gondozására és hitoktatására 375 P. 
29. Sziráki lelkésznek a palotási, csécsei, páltelek-hényel-pusztai 

és szarvasgedei hitoktatásra és lelkipásztori gondozásra 175 P. 
30. Szügyi lelkésznek az érsekvajkerti és marcali hitoktatásra 

és lelkipásztori gondozásra — — — — 120 P. 
31. Lelkó András tanítónak a surány-halápi, liszkópusztai és 

herencsényi hitoktatásra — — — — — 175 P. 
32. Nagybörzsönyi lelkésznek a vámosmikolai és perőcsényi 

hitoktatásra — — — — — — 80 P. 
Összesen — 4250 P. 

II. A vallás és közoktatásügyi miniszter úrnak 1931. június 9- én kelt 
860-11 1836—1931 számú rendeletével az állami elemi népiskoláknál 
működő lelkész• és t a n i tó h i fo k ta t ók díjazására rendelkezésére bocsájtott 

1430 pengőből segélyben részesültek: 

1. Horváth Sándor lelkész, mint csabdii hitokt. heti 4 óra után 80 P. 
2. Horváth Sándor lelkész, mint vaszélypusztai hitoktató, havi 

1 óra után — — — — — — — 50 P. 
3. Fadgyas Aladár lelkész, mint tóvárosi hitokt., heti 2 óra után 80 P. 
4. Bálintffy Józsefné áll. isk. tanitónő, mint érdi hitoktató, heti 

2 óra után — — — — — — — 40 P. 
5. Wenk Károly lelkész, mint hegyeshalmi hitoktató, heti 2 

óra után — — — — — — — 80 P. 
6. Michalecz Bertalan áll. isk. tanitó, mint hegyeshalmi hit-

oktató, heti 2 óra után — — — — — 40 P. 
7. Szűcs Sándor lelkész, mint magyaróvári hitoktató, heti 3 

óra után — — — — — — — 60 P. 
8. Szűcs Sándor lelkész, mint mosoni hitoktató, heti 2 óra után 60 P. 
9. Koch Sámuel áll. isk. tanitó, mint rétsági hitoktató, heti 5 

óra után — — — — — — 100 P. 
10. Markovich Vilmos tanitó, mint ecscgi hitoktató, havi 4 

óra után — — — — — — — 120 P. 
11. Limbacher Zoltán lelkész, mint mátraszelei hitoktató, havi 2 

óra után — — — — — — — 100 P. 
12. Limbacher Zoltán lelkész, mint kisterenyei hitoktató, heti 1 

óra után — — 20 P. 
13. Dr. Csengődi Lajos lelkész, mint zagyvarónai hitoktató, heti 

1 óra után — — — — — — 40 P. 
14. Sztrokay Dániel s. lelkész, mint salgótarjáni hitoktató, heti 

7 óra u tán— — — — — — — 140 P. 
15. Sztrokay Dániel s. lelkész, mint zagyvapá'falvai hitoktató, 

heti 1 óra után — — — — — — 40 P. 
16. Huber Antal áll. isk. tanitó, mint lapujtői hitoktató, heti 5 

óra után — — — — — — — 100 P. 
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17. Kiss Gyula áll. isk. igazgató, mint homokterenyei hitoktató, 
heti 1 óra után — — — — — —i 40 P. 

18. Pohánka Sándor s. lelkész, mint márkházai hitoktató, havi 
1 óra után — — — — — — — 40 P. 

19. Révész Alfréd lelkész, mint sziráki hitoktató, heti 6 óra után 120 P. 
20. Teszák János tanitó, mint sziráki hitoktató, heti 5 óra után 100 P. 

Összesen — 1450 P. 

III Adóalapi segélyek. (1930. évre.) 

1. (Szák) 8. (Sámsonháza) 
Vérteskethely - 490 P Szúpatak —- — 900 P 

2. Bánk - — - 450 P 9 (Szügy) 
3. Bér — — - 710 P Csesztve — — 840 P 

Bokor — -- 520 P Ipolyszög — — 460 P 
Kutasó — - 430 P Mohora — — 310 P 

4. Felsőpetény — - 1000 P Patvarc — — 300 P 
5. Legénd — - 1000 P 10. Terény — 850 P 
6. Lucfalva — 1000 P Összesen : 10260 P 
7. Ösagárd — -- 1000 P 

IV. Gyermeknevelési segélyek. 
Görög Ernő nagyvelegi lelkész 150 P, Piri Károly szendi lelkész 

200 P, Podhradszky János tordasi lelkész 150 P, Zatkalik Károly bánki 
lelkész 150 P, összesen: 6 5 0 P . 

V. Hadikölcsön-kötvény segélyek. 
a) Fejér-komáromi esprressség. c) Nógrádi es per es s ég : 
1. Bokod — — 100 P 1. Balassagyarmat — 70 P 
2. Csabdi - - 15 n 2. Bér — 20 tt 
3. Nagyveleg — 60 n 3. Galgaguta 25 tt 
4. Pusztavám — 6 n 4. Kétbodony — 14 f> 
5. Szák — — 40 » 5. Ösagárd — — 10 ft 
6. Vérteskethely 25 n 6. Salgótarján 20 ft 
7. Szend — — 35 ft 7. Sámsonháza 25 n 
8. Székesfehérvár — 370 » 8. Szügy — — 30 n 
9. Tordas — — 15 tt 9. Terény-Surány — 24 ff 

10. Fejér-kom. egyházm. 100 tt 10. Nógrádi egyházm. 210 ff 
11. Esp. lelkészsegélyző 32 » 11. Beniczky alapítvány 235 tf 
12. Esp. tanitósegélyző 25 tt 12. Bánóczy alapítvány 70 ff 
13. Egyházm. gyámintézet 12 n 13. Leik. nyugdíjintézet 222 n 

835 P 975 P 
b) M osont es per ess é g • • 

1. Magyaróvár — 80 P Összesen: 2000 P 
2. Oroszvár — — 50 tt 
3. Egyházm. alapok 60 n 

190 P 
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Évi jelentésemet befejezve közgyűlési munkánkhoz Istennek gazdag 
áldását kérem s magamat a mélyen tisztelt Közgyűlés ; jóindulatába 
ajánlom! 

A kerületi felügyelő úr püspök úrnak püspöki hivatása közben az 
egész esztendő folyamán tanúsított lelkiismeretes munka teljesítésért és 
az azt hűen visszatükröző évi jelentésért hálás köszönetét fejezi ki, ál-
dást kérve a püspök úr életére s indítványozza, hogy a püspöki évi je-
lentés egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétessék. 

A közgyűlés egyértelmű lelkesedéssel osztva a kerületi 
felügyelő úrnak a püspök úr munkájával szemben kifejezésre 
juttatott elismerő szavait, a nagy gonddal összeállított s mind-
végig figyelemmel meghallgatott évi jelentésért a püspök úr-
nak köszönetét fejezi ki, a jelentésnek külön határozatot nem 
igénylő pontjait tudomásul veszi s azt egész terjedelmében a 
jegyzőkönyvbe felvenni rendeli. 

7. (Dr. Z.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés az ország fenkölt lelkű Kormányzóját hó-

dolatáról, hűséges ragaszkodásáról és mélységes tiszteletéről 
biztosítja. 

8 . (Dr. Z.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés dr. báró Radvánszky Albert egyetemes egy-

házi és iskolai felügyelőt, akit a Kormányzó Úr Őfőméltósága 
az I. osztályú magyar érdemkereszttel tüntetett ki s akinek 
megérdemelt kitüntetése mindnyájunk öröme és büszkesége: 
ragaszkodó szeretettel és őszinte tisztelettel üdvözli s ezen 
határozatáról jegyzőkönyvi kivonattal értesiti. 

9 . (Dr. Z.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés Dókus Ernőt, a Református Egyetemes 

Konvent világi elnökét, egyházának és a magyar hazának is 
kiváló fiát s a mi nagyrabecsülésünknek is birtokosát, abból 
az alkalomból, hogy a Kormányzó Úr Őfőméltósága őt az I. 
osztályú magyar érdemkereszttel kitüntette, a megérdemelt 
kitüntetés felett érzett őszinte igaz örömmel üdvözli s ezen 
elhatározásáról őt jegyzőkönyvi kivonattal értesíti. 

10 . (Dr. Z.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés dr. Balthazár Dezső református püspököt s 

a Református Egyetemes Konvent egyházi elnökét, egyházá-
nak s a magyar hazának is kiváló fiát s a mi nagyrabecsü-
lésünknek is birtokosát, abból az alkalomból, hogy a Kor-
mányzó Úr Őfőméltósága őt az I. oszt. magyar érdemkereszt-
tel kitüntette, megérdemelt kitüntetése felett érzett őszinte 

Hódolat a 
Kormányzó iránt. 

báró Radvánszky 
Albert üdíöziése. 

Dókus Ernő 
üdvözlése. 

dr. Balthazár 
Dezső üdíöziése. 
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D. Gednly Henrik 
üdvözlése. 

D. D. Raffay S. 
üdvözlése. 

Lepossa Dániel 
üdvözlése. 

Wenk Károly 
üdvözlésé. 

Nógrádi esp. 
elnökség és 

másodelnökség 
üdvözlése. 

igaz örömmel üdvözli s ezen elhatározásáról őt jegyzőkönyvi 
kivonattal értesiti. 

11. (Dr. Z.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés az őszinte megbecsülés és szeretet hangján 

emlékezik meg egyetemes egyházunk egyházi elnökének, D. 
Geduly Henriknek 20 éves püspöki jubileumáról, akit jegy-
zőkönyvében üdvözöl, éleiére és munkájára Istennek áldását 
kéri s mind erről őt jegyzőkönyvi kivonatban értesiti. 

13 . (Dr. Z.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés megemlékezik a Bányai egyházkerület ki-

váló püspökének, D. D. Raffay Sándornak 40 éves papi ju-
bileumáról, akit egyházkerülete méltán részesített meleg, ben-
sőséges ünneplésben. 

Kerületünk közgyűlése készséges örömmel csatlakozik 
az ünneplőkhöz s ad jegyzőkönyvi kifejezést együttérzésének 
a testvérkeriilet és annak érdemekben gazdag püspöke iránt 
és erről őt jegyzőkönyvi kivonatban értesiti. 

13 . (Dr. Z.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés megemlékezik Lepossa Dániel egyházfel-

ügyelőről, aki 40 éves hűséges egyházszolgálatának határ-
mesgyéjéhez érkezett. Tisztelettel hajtja meg előtte az elis-
merés és megbecsülés zászlaját, ennek jegyzőkönyvében ki-
fejezést ad, további életére és munkájára Istennek áldását 
kéri s minderről őt jegyzőkönyvi kivonatban értesiti. 

14 . (Dr. Z.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés, megemlékezve Wenk Károly esperesnek 40 

éves hűséges egyházszolgálatáról, előtte tisztelettel meghajtja 
az elismerés és nagyrabecsülés zászlaját, további életére és 
munkájára Istennek áldását kéri, érdemeit jegyzőkönyvébe 
iktatja s minderről őt jegyzőkönyvi kivonatban értesiti. 

1 5 . (Dr. Z.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlést örömmel és megnyugvással tölti el Lasz-

káry Gyulának, a Nógrádi egyházmegye felügyelői, Horváth 
Sándornak, annak másodfelügyelői székébe való megválasz-
tása, Mihalovics Samunak, a Nógrádi egyházmegye esperesi 
és Kardos Gyulának alesperesi állásába történt újból való 
megválasztása. 

A közgyűlés mindnyájukat, megválasztott tiszttársaikkal 
együtt munkálkodásuk iránti bízó reménységgel, hittel és sze-
retettel üdvözli. 
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l ö . (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés mély fájdalmának s őszinte igaz részvété-

nek ad jegyzőkönyvében kifejezést dr. Soederblom Náthán, a 
svéd evangélikus egyház érsekének elhalálozása felett, aki az 
elmúlt közigazgatási év folyamán tért meg „atyáihoz." Egész 
élete munkáját nagy lelkesedéssel és odaadással szentelte a 
keresztyén egység hatalmas gondolatának a propagálására s 
e téren nagy tudományával, markáns egyéniségével s külö-
nösen egyházi belső prófétai elhivatottságával nagy sikereket 
is ért el. Halála nagy veszteség, főleg a „jelenvaló gonosz 
napokban," amikor az atheizmus a bolsevizmus formájában 
minden vallás és egyház ellen olyan elszánt harcra készül. 
Az evangélikus keresztyénség kiválóan nagy halottjának em-
léke legyen áldott! 

1 7 . (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés mély fájdalommal értesül arról, hogy Sztra-

nyavszky Géza kir. közjegyző s a balassagyarmati evangélikus 
egyháznak 35 évet meghaladó ideig volt buzgó felügyelője, 
szeretve tisztelt kerületi felügyelőnk édesatyja, 1930. évi de-
cember hó 26-án 76 éves korában a szeretet nagy ünnepén, 
szerettei körében kilehelte nemes lelkét. Halálával egy cso-
dálatosan szép és harmonikus élet fejeződött be, mely a sze-
retet jegyében folyt le. Áldás emlékére! 

A közgyűlés mély részvétének jegyzőkönyvében ad ki-
fejezést s erről az Istenben boldogult legközelebbi hozzátar-
tozóit jegyzőkönyvi kivonatban értesíti. 

38 . (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés a kegyeletes megemlékezésnek cipruságát 

helyezi Schöll Lajos Tolna—baranyai volt esperes, Geduly 
Lajos újpesti volt lelkész s Hoznék Lajos volt nagyrőcei es- i 
peres-lelkész sírjára, akik mindhárman hűségesen fáradoztak 
az Úr szőllőjében. Áldott legyen emlékezetük! 

1 9 . (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés mély tisztelettel, őszinte igaz nagyrabecsü- 1 

léssel, meleg szeretettel és hűséges ragaszkodással üdvözli 
világi elnökét abból az alkalomból, hogy a Kormányzó Úr 
Őfőméltósága önzetlen, rendkívül buzgó és értékes államtit-
kári működésében szerzett kiváló érdemeiért a II. fiz. osztály 
jellegével kitüntetni méltóztatott. 

20. (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban ] 
a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetet mond volt ügy- 1 

3 

dr. Soederblom N. 
érsek halála, 

Sztranyavszky 
Géza elhalálozása. 

Schöll L,, Geduly 
L,, Hoznék L, 
elhalálozása. 

dr. Sztranyavszky 
S. üdvözlése kitün-
tetése alkalmával. 

Bendl H, pénztáros 
nyngdijazása, 
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buzgó pénztárosának Bendl Henriknek, aki az elmúlt köz-
igazgatási év folyamán vonult a jól megérdemelt nyugalomba 
s aki évek hosszú során át hűségesen s odaadó buzgósággal 
végezte az egyházkerület pénztári teendőit. A közgyűlés kí-
vánja neki: aranyozza be s tegye boldoggá élete alkonyát az 
Isten kegyelme, a jól végzett munka boldogító tudata s ke-
rületünk szeretete és tisztelete, amely nyugalmába is elkíséri. 
Minderről őt a közgyűlés jegyzőkönyvi kivonatban értesiti. 

Köszönet az E. M. 
Ált. Bizt. Társ-nak 
ujabb adomanyaért 

21. (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés köszönetet mond az Első Magyar Általános 

Biztosító Társaságnak, kerületünkben ez évben is juttatott 
150 Pengő ujabb adományáért. Az adomány összegét a köz-
gyűlés a Társaság alapítványának növelésére fordítja s erről 
a Társaságot jegyzőkönyvi kivonatban értesíti. 

Balogh István 
főjegyző lemondása 

Kovács Sándor 
megválasztása 

22. (Dr. Z.) A világi elnök jelenti, hogy Balogh István, a kerület 
egyházi főjegyzője ezen tisztségéről lemondott. 

Indítványára a közgyűlés a lemondást fájlalja, azt a volt 
főjegyző buzgó munkásságának elismerésével, köszönetének 
jegyzőkönyvi kifejezésével sajnálattal tudomásul veszi s mind-
erről őt jegyzőkönyvi kivonatban értesíti. 

Az ekként megüresedett tisztségre egyházi főjegyzővé, a 
kiváló tevékenységeért a kerület közbecsülésében álló dr. Ko-
vács Sándor egyetemi tanárt egyhangú lelkesedéssel megvá-
lasztja s tőle a hivatali esküt nyomban kiveszi. 

Szelényi Gy. 
pénztárnokká 

választása 

22. (Dr. Z.) A világi elnök indítványára 
a közgyűlés a nyugalomba vonult Bendl Henrik helyére 

kerületi pénztárossá Szelényi Gyulát választja, őt bizalommal 
üdvözli s működésére Istennek áldását kéri. 

dr. Horváth S. 
megválasztása 

Államsegélyre von. 
YKM. rendeletek 

3 4 . (Dr. Z.) A világi elnök indítványára 
a közgyűlés a mély fájdalmára elhalálozott Sztranyavszky 

Géza helyére levéltári bizottsági taggá dr. Horváth Sándort 
választja. 

3 5 . (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek a 
lelkészek és egyházak államsegélyeire vonatkozó rendeletei, számszerint 
29, melyeknek kelte és száma a következő: 
1930 dec. 4. 452. sz. Az 1930 II. felére 200 P pótállamsegély utal-

ványoztatik. 
„ „ 15. 1159. sz. Fadgyas Aladár lelkész I. korpótléka. 
„ „ 16. 470. sz. Az 1931 év I. felére 1890 P államsegély utal-

ványoztatik. 
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1930 dec. 20. 1183. sz. Csővári Géza kétbodonyi lelkész államsegélyé-
nek beszüntetése. 

1931 jan. 19. 515. sz. A komáromi egyháznak engedélyezett 21,000 jan. 
P templomépítési segély elszámolása elfogadva. 

» » 28. 65. sz. Kalavszky Kálmán családi pótléka. 

» febr. 28. 25. sz. A kongruás lelkészi állásokon történt változá-
sok pontos bejelentése. 

ff márc. 12. 32. sz. Horváth S. és Lombos Á. János lelkészek 
korpótléka. 

ff ff 15. 202. sz. Csővári Dezső kétbodonyi lelkész kongruája 
utalványozva. 

» f> 14. 201. sz. Csővári Dezső csákvári lelkész kongruája be-
szüntetve. 

tf ti 17. 78. sz. Nagy L. lelkész 120 P rendkívüli segélye. 

ff ápr. 9. 40. sz. A lelkészek külön adója. 

ff május 19. 1757. sz. Tordasi egyház rendkívüli segélyben nem ré-
szesül. 

» jun. 16. 196. sz. Az 1931. év II. felére 2065 Pengő államsegély 
utalványoztatik. 

» ft 25. 532. sz. Fúria Zoltán csákvári lelkész államsegélyei. 
f> ff 25. 508. sz. Dedinszky Aladár lelkész családi pótléka. 
ff tt 27. 549. sz. Zeman Mihály lelkész államsegélyeinek be-

szüntetése. 
1930 okt. - 1931 szept. 104, 115, 120, 7, 16, 34, 42, 56, 61, 81, 88, 

105. sz. alatt a lelkészek 1930 november — 
1931 okt. havi államsegélyei utalványoztattak. 

Tudomásul szolgál. 

2 6 . (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
az elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 9, melyeknek 
kelte és száma a következő: 
1930 jun. 24. 3394. sz. A kisterenyei kántori állás betöltése. 

„ nov. 26. 4374. sz. Gabnai F. tanitó megválasztása Pusztavámon. 
„ dec. 19. 859. sz. A karácsonyi szünet meghosszabbítása január 

6-ig. 
1931 jan. 26. 110. sz. Ernst A. tanító megválasztása Pusztavámon. 

„ május 19. 598. sz. Németnyelvű továbbképző tanfolyamok. 
„ junius 8. 5252. sz. Kindrusz A. tanító megválasztása Kutason. 
„ „ 22. 4130. sz. Nagyvelegi tanítói állás helyi javadalmának 

leszállítása. 
„ julius 8. 1. sz. A felekezeti tanítók helyi járandóságának érték-

egység leszállítása. 
„ szept. 21. 1093. sz. A tanköteles gyermekek beiratásával kapcso-

latos költségek mérséklése. 
Tudomásul szolgál. 

Elemi iskolákra 
vonatkozó ¥KM. 
rendeletek 
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Polgári iskolákra 
vonatkozó YKM, 

rendeletek 

Közép iskolákra 
vonatkozó YKH. 

rendeletek 

27. (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek a 
polgári iskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 7, melyeknek kelte 
és száma következő: 
1930 okt. 9. 139. sz. „Fizikai gyakorlatok" c. mü ajánlása. 

„ nov. 17. 732. sz. Tankönyv változtatások kerülése. 
1931 márc. 27. 125. sz. Csengery Antal szoboralap gyarapítása. 

„ ápr. 29. 171. sz. Polg. fiúiskolák 3-ik testnevelési órája. 
„ jun. 12. 36. sz. „Kigyúló csillagok" c. mü ajánlása. 
„ julius 8. 366. sz. Csengery irkák használása a polg. iskolákban. 
„ szept. 17. 486. sz. A polgári iskolai tanulók létszámának beje-

lentése. 
Tudomásul szolgál. 

2H. (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek a 
középiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 12, melyeknek kelte és 
száma a következő: 
1930. okt. 13. 322. sz. Finn-ugor testvériség napjának megtartása. 

» dec. 3. 163. sz. A „Társadalomtudomány" c. folyóirat megren-
delése. 

» » 5. 227. sz. Kimutatás az ösztöndíjas középisk. tanárokról. 
» n 5. 485. sz. A karácsonyi szünet meghosszabbítása jan. 6-ig. 

1931. márc. 16. 32. sz. Az egyetemre való felvétel. 
» n 16. 35. sz. Biológiai tanfolyam középisk. tanárok részére. 
n n 16. 61. sz. Methodikai könyvek beszerzése a tanári könyv-

tárak részére. 
» n 28. 96. sz. Érettségi vizsgálati eredmények bejelentése. 
» jul. 8. 305. sz. Nyilvános ünnepeken résztvevő tanulók maga-

tartása. 
n n 15. 40. sz. Középiskolai tanárok fizetéskiegészítése. 
n » 15. 133. sz. Munkatanítás bevezetése a középiskolákba. 
n szept. 22. 97. sz. A külföldi tanulmányutak bejelentése. 

Yegyes tartalmú 
min. rendeletek 

Tudomásul szolgál. 

3 9 . (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek 
vegyes tartalmú rendeletei, számszerint 23, melyeknek kelte és száma 
a következő: 
1930. okt. 24. 11. sz. Takarékossági nap megtartása. 

„ nov. 20. 324. sz. Vitézi címeknek az anyakönyvekbe való be-
jegyzése. 

„ „ 27. 365. sz. Veres Vidor egyházi adó fellebbezésének el-
utasítása. 

„ dec. 2. 64. sz. Gazdasági iskolai szakfelügyelők. 
1931. jan. 21. 4. sz. „Polg. isk. Kis Encyklopédia" c. mű ajánlása. 

„ „ 31. 25. sz. Fővárosi gyermekek nyaraltatási akciója. 
„ febr. 12. 297. sz. Szpisák László áttérésének bejegyzése. 
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1931. febr. 23. 72. sz. Krum Mária és Alajos anyakönyvi kivonatai. 
„ márc. 10. 377. sz. Némethi-féle anyakönyv kiigazítás. 
„ „ 12. 117. sz. Lelkészek kereseti adója a lakóhelyen fizetendő. 
„ „ 21. 158. sz. Fővárosi Diákszállók igénybevétele. 
„ ápr. 17. 29. sz. A finn-ugor kulturünnepségen való részvétel. 
„ n 25. 64. sz. Fővárosi Diákszállók kedvezménye. 
„ „ 27. 16. sz. Az iskoláknak levente célokra való átengedése. 
„ máj. 2. 3603. sz. Prot, ifjak továbbképzésére szolgáló lancas-

teri ösztöndíjak megszűnése. 
„ „ 23. 255. sz. Testifogyatkozásban szenvedő tanulók össze-

írása. 
„ „ 25. 74. sz. „Utazgassunk hazánk földjén" c. mű ajánlása. 
„ jul. 16. 8536. sz. Német néprajzi adatok gyűjtőinek támogatása. 
„ aug. 4. 285. sz. Fejes Ilona anyakönyvi kivonata. 
„ „ 10. 21. sz. Zeneművészeti főiskola véleményének kikérése 

az orgonák beszerzésénél. 
„ „ 22. 100. sz. Egyházak lélekszámának kimutatása. 
„ „ 21. 27. sz. Középiskolákból a polgári iskolákba való 

átlépés. 
„ szept. 16. 92. sz. „Szent Antal élete és csodái" c. film bemu-

tatása az iskolák r. kath. növendékeinek. 
Tudomásul szolgál. 

3 0 . (Dr. Z.) A világi elnök felhívására és előterjesztésére a köz-
gyűlés az 1931. évi november hó 27-ik napjára Budapestre egybehívott 
egyetemes közgyűlésre a kerület képviseletében a következőket küldi ki : 

a) megbízólevéllel a világiak közül: Okolicsányi Gyula, 
dr. Händel Béla, dr. Stelczer Mátyás, Laszkáry Gyula, Csa-
táry Elek, dr. Kovács Sándor, dr. Kéler Bertalan, Zelenka 
Ottó és dr. Zelenka Frigyes; 

a lelkészek közül: Balogh István, Mihalovics Samu, 
Wenk Károly, Kardos Gyula, Kirchner Rezső, Podhradszky 
János, Meskó Károly, Irányi Kamii és Csengődy Lajos köz-
gyűlési tagokat; 

b) jegyzőkönyvi kivonattal a világiak közül: dr. Csengey 
Gyula, Vetsey Ede, Fabini Henrik, Horváth Sándor, Kirchner 
Gyula, dr. Teutsch József, Selmeczy Miklós, Farkass Béla, 
Švehla Elemér, Veres Zoltán, vitéz Purgly Lajos, Prónay 
József, Schütz Nándor, vitéz Sréter Ferenc, Draskóczy Lajos, 
Melna Géza és Schreiner Jenő; 

a lelkészek közül: Szekej András, Huszágh Gyula, Fad-
gyas Aladár, Szűcs Sándor, Magyar Géza, Horeczky Aladár, 
Csőváry Dezső, Fúria Zoltán, Révész Alfréd, Králik Ervin, 
Péter Henrik, Piri Károly, Schrödl Mátyás, Sztolár Miklós és 
Szimonidesz Lajos közgyűlési tagokat. 

Egyetemes közgy. 
képviselők 
választása 
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Az 1848. XX. t. c. 
végrehajtása 

i 

Ä Kerület nyug-
díjasai, kegy- i 

dijasai és árvái 
i 

3 1 . (Dr. Z.) az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása tárgyában a köz-
gyűlés Okolicsányi Gyula előadó javaslatára a következő határozatot 
hozza: 

a dunáninneni egyházkerület az 1848. évi XX. t.-cikk 
végrehajtását továbbra is és állandóan napirenden tartja, 
egyúttal a közös protestáns bizottság eddigi azon intézkedé-
sét, mely szerint alkalmas kérdőpontok elkészítéséről gondos-
kodott, amely kérdőpontok az 1848. évi XX. t.-c. végrehaj-
tásának módját és mértékét adatgyűjtés szempontjából alkal-
massá teszik, örvendetesen tudomásul veszi s egyúttal azon 
felterjesztéssel él az egyetemes közgyűléshez, hogy annak 
idejében sürgősen járjon el a kérdőiveknek az egyes egyhá-
zakhoz leendő haladéktalan leküldése kérdésében. 

3 2 . (K.) A tárgysorozat 9. pontjával kapcsolatosan a kerületi pénz-
áros beterjeszti a következő kimutatást: 

A magyarhoni egyet, egyház lelkészi nyugdíjintézetének dunánin-
íeni nyugdíjasai 1931. október hó 15-ig: 

I. Lelkészek : 

1. Ruttkay Sándor Szarvas 167 P 59 f 
2. Kossaczky Mihály Rákospalota 166 P 74 f 
3. Csővári Géza Kétbodony 300 P — 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. Kövesi 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 Balassagyarmat 80 P 92 f 

III. Kegy dijak : 

1. Sztolár Györgyné Lucfalva 75 P 35 f 
2. Petényi Györgyné Balassagyarmat 80 P 92 f 
3. Drottner Samuné Békés 81 P 26 f 
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IV. Lelkészéi v dk : 

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. Plachý Kálmán Aszód 32 P 27 f 

Tudomásul szolgál. 

3 3 . (K.) A m. évi kerületi gyűlés jkve 31. pontjával kapcsolatosan 
a kerületi felügyelő úr jelenti, hogy a kerületi elnökség az egyházkerü-
letnek az elszakított részeken maradt vagyonának és alapjának vissza-
szerzése érdekében — a múlt évi ker. gyűlés utasításához híven — 
érintkezésbe lépett az egyetemes egyház elnökségével. A tárgyalások 
folyamán a kerület elnöksége meggyőződött arról, hogy ezekben a kér-
désekben eljárni csak az egyet, egyházzal egyetértőleg indokolt és miu-
tán az egyet, elnökség erre az időt elérkezettnek nem látja, a kerületi 
elnökség azt a javaslatot teszi a közgyűlésnek, hogy e kérdésben a to-
vábbi lépés abban az időben tétessék meg, amikor erre vonatkozólag az 
egyházkerületi elnökség az egyet, egyház elnökségével egyetértő elha-
tározásra jut. 

A közgyűlés az elnökség jelentését jóváhagyó tudomá-
sul veszi s ily értelemben határoz. 

3 4 . (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyetemes egyház 
tulajdonában és kezelésében lévő tőkék és alapítványok összege 1929. 
december 31-én 684.138 P 17 f-t tett ki. Apadás az előző évvel 
szemben 209.255 P 38 f. 

Tudomásul szolgál. 

3 5 . (K.) A pénzügyi bizottságnak jelentése, hogy az egyetemes 
közgyűlés a kerületnek 1929. évi számadását azzal a megjegyzéssel, 
hogy a számadás mindenkor a közgyűlésből is hitelesítendő, jóváhagyta, 

Tudomásul vétetik. 

3 6 . (K.) A pénzügyi bizottság azon jelentését, hogy az egyetemes 
közgyűlés az 1848. évi XX. t.-c. alapján kerületünknek eddig juttatott 
államsegélyt a kerületi elnökségnek erélyes állásfoglalása következtében 
az eddigi összegben állapította meg, 

a közgyűlés örvendetes tudomásul veszi s az elnök-
ségnek a kerület jogos érdekeinek megvédelmezéséért hálás 
köszönetét nyilvánítja. 

Elszakadt részeken 
maradt kerületi 
vagyon vissza-
szerzése 

Egyetemes alapok 
s alapítványok 

1929 évi kerületi 
számadások jóvá-
hagyása 

1848. XX t. c. 
alapján juttatott 
államsegély 

3 ? . (K.) A pénzügyi bizottság jelentése, hogy az 1930. évre 4462 
P rendes és 314 P rendkívüli államsegély folyt be a kerület pénztárába, 

tudomásul vétetik. 

1930 évi rendes s 
rendkívüli 
államsegély 
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Államsegélyek 
leszállítása 

1930 évi közalap-
adó 

1930 évi kerületi 
számadások 

jóváhagyása 

1932 évi költség-
vetés megállapí-

tása. 

3 8 . (K.) A pénzügyi bizottságnak az előző két ponttal kapcsolatos 
további jelentése, hogy a protestáns egyházaknak államsegélye az ál-
lamháztartás szanálása folytán már az 1930 — 31 -ik évi költségvetési év 
második felétől kezdve 10%-al leszállíttatott, 

sajnálatos tudomásul vétetik. 

3 9 . (K.) A pénzügyi bizottság jelentése, hogy az egyetemes köz-
alap 1930. évi jövedelméből kerületünknek vallásoktatás céljaira 320 P, 
a kerületi missziói lelkész díjazására 250 P jutott, továbbá, hogy a ko-
máromi egyházközség 800 P állandó és a székesfehérvári egyházközség 
400 P egyszer s mindenkorra szóló segélyben részesült, 

tudomásul szolgál. 

4LO. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a kerületnek 1930. 
évi számadását megvizsgálta s azt 116.393 P 20 f. bevétellel, 103.625 
P 61 f. kiadással, 12.767 P 59 f. pénztári maradvánnyal és 31 P 79 f. 
kezelési eredménnyel — a vizsgálatról felvett jegyőkönyvben foglalt 
megjegyzésekkel — helyesnek találta. 

A közgyűlés az 1930. évi számadást jóváhagyja s a 
pénztárosnak az 1930. évre a szokásos fenntartások mellett 
a felmentést megadja. Egyszersmind elhatározza, hogy a ke-
zelési eredmény a tartaléktőkéhez csatoltassék s elrendeli, 
hogy az egyetemes közgyűlés vonatkozó határozatai értelmé-
ben felszerelt számadás az egyetemes közgyűléshez felter-
jesztessék. 

4 1 . (K.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az 1932, évre szóló költ-
ségvetés tervezetét: 



Költségvetés az 1932. évre. 

N cn 
ĽU 

A tétel megnevezése 
1931. 
évre 

P 

1932. 
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 
Tiszteletdíj: 1 drb. 10 K-ás aranyérme 

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

b) Közigazgatási terhek. 

8407 
12 

3600 
800 
750 

60 
60 

150 
30 
30 
20 

150 

6000 
12 

3600 
800 
650 

60 
60 

150 
30 
30 
20 

120 

' 1 
2 

Napidíjak és útiköltségek 
Nyomtatványok és irodaszerek 

c) Nyugdíjintézeti terhek. 

1200 
1000 

1000 
800 

1 

2 

Evi fenntartási járulék a püspök 10000 P nyugdíj-
igénye után . 

„ „ „ az irodavezető 3600 P nyug-
díjigénye után 

d) Missiói egyházak fenntartására. 

400 

144 

400 

144 

1 A kisterenyei-pásztói missiói egyháznak . 

e) Belmissiói célokra. 

400 400 

1 A szórványok gondozására, vallásoktatók fuvardíjára 

f) Egyházmegyék segélyezése. 

3800 3700 

1 

2 

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

Segédlelkész tartásra Fejérkomárom és Nógrád á 200 P 

g) Jótékony célokra. 

3600 
400 

3500 
400 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

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

200 

100 

18 
1 18 

1 
—

 

Átvitel . I 25313 I 22176 
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N 
C/J 

Uh 

A tétel megnevezése 
1931. 
évre 

P 

1932. 
évre 

P 

Áthozat 25313 22176 

h) Vegyes és előre nem látható kiadások. 

1 
2 
3 

A Magyar Országos Tudósítónak . . . . 
Hozzájárulás a K. I. E. titkárának fizetéséhez . 
Egyéb vegyes és előre nem látható kiadásokra 86 103 

Összes szükséglet 25399 22276 

B) Fedezet. 
a) Ingatlanok jövedelme. 

1 A sárosdi földbirtok haszonbérjövedelme 560.45 q buza 

b) Ingóságok jövedelme. 
8407 6000 

1 
2 

A folyószámlán kezelt közig, tőke évi kamata . 
A kerületi missiói alap évi kamata . . . . 

c) Egyházközségek hozzájárulása. 

400 
100 

400 
150 

1 Az egyházközségek kerületi adója . . . . 

d) Segélyek. 

264 264 

1 

2 

Közigazgatási államsegély az 1848 : XX. t.-c. alapján 
(13000 P — 10% — 184 P) . 

Kerületi államsegély (4460 — 10%) 
11766 
4462 

11516 
4014 

Összes fedezet 25399 22344 

C) Mérleg. 
Összes fedezet 
Összes szükséglet 

25399 
25399 

22344 
22276 

Maradvány — 68 

A közgyűlés az egyházkerület 1932. évre szóló költ-
ségvetését a pénzügyi bizottság javaslatának elfogadásával 
állapítja meg s felkéri az egyetemes felügyelő urat, hogy a 
K. I. E. titkárának és a Magyar Orsz. Tudósítónak a köz-
igazgatási államsegély terhére eddig folyósított összegeket, 
minthogy a kerület költségvetésében azokra fedezete nincsen, 
már a folyó évben beszüntetni méltóztassék. 
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4 2 . (K) A Baldácsy-alapítvány igazgatóságának jelentése újból az Báró BaldáCSy 
alapítvány nehéz helyzetéről számol be. Az előirányzott haszonbérnek alapítvány 
csupán 55°/o-a folyt be, a haszonbérhátrálék az előző évi 95.363 P 99 
f-ről 111.504 P 70 f re emelkedett, amiből közel 2000 P behajthatat-
lanná vált, 15000 P pedig a buza árának csökkenésére esik. 

Az alapítvány 1930. évi bevétele 234.345 P 80 f, kiadása 231 040 
P 44 f, pénztári maradványa 3305 P 44 f. volt. A kerületenkint erede-
tileg 12000 P-ben megállapított osztalékot az igazgatóság - a buza 
árának további esése következtében — 9500 P-re volt kénytelen csök-
kenteni. 

A f. évi költségvetés 15 Pengős búzaár — alapon és a tetemes 
haszonbérhátrálék beállításával 208.864 P 52 f. bevételt, 207.486 P 86 f. 
kiadást és 1377 P 66 f. maradványt irányoz elő s az igazgatóság ab-
ban a reményben, hogy a búzaárak a költségvetés összeállítása idejében, 
a folyó év március havában a mély pontot már elérték és hogy a ha-
szonbérhátrálék egy része is befolyik, egy-egy kerület osztalékát 9500 
P-ben állapította meg, de a búzaár változása esetére az eddig is kikö-
tött fenntartással. 

A pénzügyi bizottság tekintettel arra, hogy az elmúlt hónapok alatt 
a mezőgazdaság válsága még jobban elmélyült, a buza ára tovább 
esett, a haszonbérhátrálékok kiegyenlítésére pedig aligha lehet számí-
tani, azt javasolja, hogy a folyó évi osztalék 12 P-ős búzaár alapon 
vétessék számításba és a segélyek kiosztásánál 6000 P vétessék alapul, 
az esetleges — bár nem valószínű — többlet pedig vitessek át a jövő 
év számlájára. 

A közgyűlés ilyen értelemben határoz s a segélyeket a 
segélyosztó bizottság javaslata alapján a következőkép osztja 
szét: 

I. A pusztuló, ínséges és építkező egyházak kaptak : 

200 P-t Vérteskethely. 
150 P-t Cserhátsurány. 
100 pengőjével: Oroszvár, Balassagyarmat, Szirák és Kétbo-

dony. 
80 P-t Szécsény. 
70 P-t Galgaguta. 
50 pengőjével: Gyúró és Nógrád. 

Kap tehát 10 egyház együttvéve 1000 P-t. 

II. A betegeskedő\ gyermekeiket házon kívül neveltető és szórvány 
hitoktatást végző lelkészek közül kapnak : 

400 P-t Piri Károly. 
225 P-t Irányi Kamii. 
200 pengőjével: Podhradszky János, Lombos Á.János, Lim-

bacher Zoltán és Dedinszky Aladár. 
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Rendkívüli 
Baldácsy-segély 

szétosztása 

Az adóalapi segéiy 
szétosztása 

150 pengőjével: Görög Ernő, Huszágh Gyula és Révész 
Alfréd. 

100 pengőjével: Fúria Zoltán, Ottmár Béla, Sztolár Miklós, 
Zatkalik Károly, Meskó Károly és Horeczky Aladár. 

75 pengőjével: Ruttkay Sándor és Kossaczky Mihály nyug. 
lelkészek. 

50 Pengőt Droppa Sámuel. 
10 K-ás aranyérmét jogfenntartás cimén a kerület püspöke. 

Segélyben részesül tehát 15 lelkész és 2 nyug. lelkész 
2675 P erejéig és a kerület püspöke kap jogfenntartás cí-
men 10 kor. aranyat. 

» 

III. Lelkészözvegyek közül egyenként ioo P segélyt kapnak: 

Binder Adolfné, Gaál Mihályné, Hering Lajosné, Jankó 
Dánielné, Lanstyák Lajosné, Kövesi Béláné, Škrabák 
Gézáné, Belicza Andrásné, Bodnár Samuné, Sztolár 
Györgyné, Petényi Györgyné, Drottner Samuné, Horváth 
Sándorné, Maróthy Emiiné, Kótsch Mihályné és Baltik 
Pálné. Kap tehát 16 lelkészözvegy 100 pengőjével ösz-
szesen 1600 P-t. 

IV. Lelkészárvák közül egyenként 6o P segélyt kapnak: 

Belák Géza 1, Kótsch Mihály 2, Halmi. Béla 3, Zatkalik 
Mihály 1, Belicza András 1, Horváth Sándor 1, Plachy 
János 1, Alexy János 1 árvája, tehát 11 árva összesen 
660 pengőt. 
Végül a közgyűlés kimodja, hogy amennyiben az osz-

talék 6000 pengőnél kisebb lenne, a megállapított segélyek 
százalékosan csökkentendők lesznek. 

4 3 . (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a kerületi elnökség 
rendelkezésére az előző évről maradt 1560 P rendkívüli Baldácsy se-
gélyből három lelkész 1410 P segélyt kapott. 

Tudomásul szolgál. 

4 4 . (K.) A mult évi egyetemes közgyűlés visszaállítván az adóalapi 
segélynek eredeti rendeltetését, az ezen célra engedélyezett államsegélyt 
azoknak az egyházközségeknek juttatta, amelyeknek egyházi adója az ál-
lami adónak 128%-át meghaladja. Kerületünkben 15 ilyen egyházközség 
van, amelyek összesen 10260 P segélyt kaptak. A szétosztás után még 
fennmaradt összegből kerületünknek 1885 P jutott, mely összegből olyan 
városi kis gyülekezetek, munkásgyülekezetek és törpeiskolás gyülekezetek 
segélyezendők, amelyeknek egyházi adóterhe nem éri el ugyan a 128%-ot, 
de amelyek létükben mégis veszélyeztetve vannak. 
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A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a kerüle 
rendelkezésére bocsátott 1885 P-t a következőkép osztja szét 
560 P-t kap Tatabánya. 
400 P-t kap Székesfehérvár. 
150 pengőjével kapnak: Cserhátsurány, Kisterenye, Pásztó és 

Esztergom, 
100 pengőjével kapnak: Komárom, Tatatóváros, Csabdi és 

Tordas. 
75 P-t kap Zagyvapálfalva. 

4 5 . (K.) Tárgyaltatott a kisterenye pásztói missiói egyházközség-
nek kérvénye a kerületi fenntartási segély további folyósítása iránt. 

A közgyűlés a kisterenye—pásztói missiói egyházköz-
ségnek a kérvényhez mellékelt számadásából meggyőződvén 
arról, hogy az egyházközség a segélyezésre mindjobban reá 
van utalva, részére az eddig is folyósított 400 P kerület: 
fenntartási segélyt az 1932. évi költségvetés keretén belül 
megadja. 

4 6 . (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az Első Magyar Ált 
Biztosító Társaság az 1930. évi tüzkárbiztositási díjak után 677 P 35 
f-t fizetett be a kerület pénztárába. Ennek 25%-a, vagyis 169 P 31 f 
a kerületet, 94 P 54 f. a fejér-komáromi, 73 P 60 f. a mosoni és 33£ 
P 90 f. a nógrádi egyházmegyét illeti. 

Tudomásul szolgál azzal, hogy a kerületet megilleti 
169 P 31 f. a tartalék tőkéhez csatolandó. 

4 7 . (K.) A pénzügyi bizottság indítványára és tekintettel a kerülel 
nehéz pénzügyi helyzetére 

a közgyűlés az igényjogusult tagoknak napidiját 8 P-ben 
az egyetemes közgyűlésre kiküldött képviselőknek napidíjá 
pedig 10 P-ben állapítja meg, az útiköltségekről és napidí-
jakról szóló új szabályrendelet életbeléptetését pedig továbbra 
is függőben tartja. 

4 8 . (K.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 52. pontjával 
kapcsolatosan jelenti a pénzügyi bizottság, hogy a hadikölcsönkötvények 
charitatív valorizálása fejében engedélyezett 50000 P segélyből kerüle-
tünknek a hadikölcsön jegyzések arányában 2000 P jutott s ezen ösz-
szegből a fejér-komáromi egyházmegyére 835 P, a mosonira 190 P, a 
nógrádira 975 P esett. Jelenti továbbá, hogy a mult évi egyetemes köz-
gyűlés ezen segélynek további folyósítása iránt felterjesztést intézett a 
m. kir. népjóléti miniszter úrhoz. 

Tudomásul szolgál. 
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Jelentés a ker. 
alapítványokról 

Adóalapi segély 
előlegek vissza-

térítése 

Baldácsy-segélyek 
szétosztásának 

szempontjai 

Segélyek felhasz-
nálása hátrálékos 

tartozásokra 

- 1 9 . (K.) A pénzügyi bizottság beterjeszti a kerület alapítványairól 
szóló következő jelentést: 

I. Gyorssegély alapítvány. 
Tőke 1930. január 1-én — - 683 P 61 f 
Évi k a m a t - — — — — 35 P 52 f 
Alapítványi tőke 1930. december 31-én 719 P 13 f 

II. Lán dóri dr. Kéler Zoltán ker. felügyelő alapítványa. 

Tőke 1930. január 1 -én— — — 135 P — f 
Évi kamat— — — — — 8 P — f 
Alapítványi tőke 1930. december 31-én 143 P — f 

III. Első Magyar Alt. Biztosító Társaság alapítványa. 

Tőke 1930. január 1 -én— - — 903 P 69 f 
A Társaság tőkésített adománya — 150 P — f 
Évi k a m a t - — — — — 50 P 87 f 
Alapítványi tőke 1930. december 31-én 1104 P 56 f 

IV. Laszkáry Gyula gyámintézetí alapítványa. 

Tőke 1930. január 1 - é n - — — 1546 P 78 f 
Laszkáry Gyula adománya — — 200 P — f 
Kamat — - — — — 145 P 02 f 
Alapítványi tőke 1930. december 31-én 1891 P 80 f 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

5 0 . (K.) Tárgyaltatott a fejérkomáromi egyházmegyének felterjesz-
tése, hogy az adóalapi segélytől elesett egyházközségek mentessenek fel 
a részükre folyósított adóalapi segélyelőlegnek visszatérítése alól. 

A közgyűlés, tekintettel arra, hogy a kerületi pénztár az 
igy előálló hiányt fedezni nem tudná s tekintettel arra, hogy 
a Baldácsy és a rendkívüli adóalapi segély szétosztásánál az 
adóalapi segélytől elesett egyházközséget amúgy is előnyben 
részesítette, a felterjesztés felett napirendre tér. 

5 1 . (K.) A nógrádi egyházmegyének felterjesztése, hogy a Bal-
dácsy-segélyek szétosztásánál azok a lelkészek részesíttessenek előnyben, 
akik messzefekvő szórványokban végeznek hitoktatást s erre a célra a 
sajátjukból is kénytelenek áldozatot hozni, továbbá azok az egyházköz-
ségek is, amelyek a rendes adóalapi segélytől elestek, de nagy anyagi 
gondokkal küzdenek, 

a segélyek megállapítása során figyelembe vétetett. 

52. (K.) A nógrádi egyházmegye felterjesztését, hogy a járulékaik-
kal hátrálékban lévő egyházközségeknek és lelkészeknek segélyei az egy-
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házmegyei pénztárba utaltassanak át, hogy így tartozásuk csökkenthető 
legyen 

a közgyűlés elfogadja s felkéri s felhatalmazza az el-
nökséget, hogy a hátrálékosok részére engedélyezett segély-
összegeket az illetékes egyházmegye, illetőleg a kerület pénz-
tárába utalja át. 

5 3 . (K.) A nógrádi egyházmegyének felterjesztése, hogy a kerületi 
és egyetemes közgyűlések jegyzőkönyve nemcsak a lelkészi hivatalnak, 
hanem az iskoláknak is küldessék meg, 

fedezet hiányában és tekintettel arra, hogy a lelkészi 
hivatalnál lévő jegyzőkönyvek az iskolának is mindenkor ren-
delkezésére állanak, figyelembe vehető nem volt. 

Ker. és egyetemes 
jkvek iskolák 
részére is 
nyomattassanak 

5 4 . (K.) A mult évi egyetemes közgyűlés határozata értelmében 
tárgyaltatott az Orsz. Luther Szövetségnek kérelme, hogy részére minden 
évben kötelező offertórium tartassék. A kérelmet a fejérkomáromi egy-
házmegye elfogadhatónak tartja, a nógrádi egyházmegye ellene nyilat-
kozott, a mosoni egyházmegye pedig nem tárgyalta. 

A közgyűlés a nógrádi egyházmegye határozatának el-
fogadásával kimondja, hogy az egyházközségek vasárnapi 
offertóriumainak eredeti rendeltetésüktől való további elvo-
nását, miután már az eddigieket is terhesnek véli, megenged-
hetőnek nem tartja s erre való tekintettel az Orsz. Luther 
Szövetség kérelmének érdemleges tárgyalásába nem bocsát-
kozik. 

Orsz. Luther SZÖY, 

részére offert. 

5 5 . (K.) Közalapi segélyért folyamodik a székesfehérvári, a tordasi, 
a nagyvelegi, a cserhátsurányi, a lucfalvi, a kisterenye-pásztói, a sziráki, 
a csesztvei és az egyházasdengelegi egyházközség. 

A közgyűlés az összes kérvényeket pártolólag terjeszti 
fel az egyetemes közgyűléshez, a székesfehérvári templom-
építő egyházközséget pedig állandó segélyezésre ajánlja. 

5 6 . (K.) A komáromi és tatatóvárosi egyházközségnek rendkívüli 
kerületi segély elnyerése iránt benyújtott kérvénye 

fedezet hiányában figyelembe vehelő nem volt. 

Közalapi segély 
kérvenyek 

Komárom-Tatató-
város rendkiY. 
segélyezése 

5 7 . (K.) A tiszai kerület elnökségének a miskolci tanítóképzőinté-
zet rendszeres segélyezése iránt érkezett átiratára 

a közgyűlés sajnálattal kijelenti, hogy fedezet hiányában 
a tanítóképzőintézetet nem segélyezheti. 

Miskolczi tanító-
képző segélyezése 



Sülyan L. tanai-
manyi segélye 

Ryugdijint. h á M -
lékok után kamat 

fiz. kötelezettség 

Luther-Társaság 
támogatása 

Kerületi számvevő-
szék jelentése 

Tanügyi bizottság 
jelentése 

i 

5 8 . (K.) Sulyan László, miskolci tanítóképző intézeti növendéknek 
tanulmányi segély iránt benyújtott kérését 

a közgyűlés teljesíti s kérvényezőnek — erre a célra 
adományokból külön álló összegből — 100 P tanulmányi 
segélyt juttat. 

5 9 . (K.) Hoffmann Ernő, pusztavámi lelkész a következő indít-
ványt terjesztette a közgyűlés elé: 

Keresse meg az egyházkerület az egyházegyetemet, mint az egyet, 
nyugdíjintézeti szabályrendeletet alkotó szervezetet, mondja ki expressis 
verbis, hogy a késedelmesen befizetett járulék után a kamatfizetési kö-
telezettség nem egész esztendőre értendő, hanem a befizetési határidő 
napjától a hátrálék kiegyenlítésének napját magában foglaló hónap végéig. 

A közgyűlés az indítványt magáévá teszi s azt az 
egyet, nyugdíjintézeti bizottság utján az egyetemes közgyű-
léshez terjeszti fel. 

6 0 . (K.) Tárgyaltatott D. Kovács Sándornak, a Luther-Társaság 
főtitkárának kérvénye a Luther-Társaságnak eddig juttatott segély újabb 
folyósítása és a Luther-Társaságnak a gyülekezetek figyelmébe való 
ajánlása tárgyában. 

A közgyűlés az anyagi támogatást ez idő szerint sajná-
latára nem adhatja meg, de felhívja a tehetősebb gyülekeze-
teket és azok tagjait, hogy a Luther-Társaságot taggyüjtéssel, 
továbbá könyv- és írószer szükségletüknek a Társaság könyv-
kereskedésében való beszerzésével támogassák. 

6 1 . (Dr. Cs.) Meskó Károly számvevőszéki elnök beterjeszti az 
egyházkerületi számvevőszék 1931. évi október hó 14-én megtartott ülé-
sének jegyzőkönyvét s örömmel állapítja meg, hogy az egyházmegyék 
számadásai kifogástalanok. Az egyes egyházmegyék pénztárnokai dicsé-
retreméltó, pontos munkát végeztek. 

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

6 3 . (Dr. Cs.) Tárgyalásra került a tanügyi bizottság következő 
jelentése: 

Egyházkerületünk tanügyének mezején sok vigasztaló, de elég le-
hangoló jelenséget is látunk az 1930—31. iskolai esztendőben. Vigasz-
taló, sőt felemelő jelenség az, hogy — első sorban evangélikus iskolá-
inkról szólva — az egyes esperességek tanügyi eredményei szerint evang. 
tanítói karunk túlnyomó részben hivatásának megfelelt s nemcsak isme-
retközlő, de céltudatos nevelő munkát is végzett s e nevelői munkájába 
életet és lelket vitt bele. Az egyes egyházmegyék beszámolói a legna-
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gyobb elismerés hangján szólnak evang. tanítói karunk buzgalmáról és 
szorgalmas paedagógiai munkásságáról. Megnyugtató és biztató az a 
tény is, hogy egyházkerületünkben híveink a legvégsőkig ragaszkodnak 
„a mi iskoláinkhoz" s azoknak fenntartását a mostani aggodalmas 
időkben is készséggel vállalják. Biztató lángként lobog iskoláinknak cél-
tudatos evangéliomi szellemű vallásos nevelése, hogy a tanítás minden 
ágában igyekeznek a gyermek lelkét intranzigens protestáns öntudattal 
gazdagítani, úgy, hogy a hat évi elemi iskolai oktatás betetézve a kon-
firmációi oktatással — a legszebb reményekre jogosít fel a tekintetben, 
hogy ez a szomorú időkben élő nemzedék e megpróbáltatásokkal teljes 
időkben is az evangéliomi élő vallásosság és hasznos ismeretekkel fel-
ékesítve képes lesz helyt állani, evang. hitéhez, megalázott hazájához 
mindhalálig hívnek maradni! 

A mult esztendőben ezen célnak szolgálatában a legfontosabbak 
voltak azok az „evangélikus tanítási egységek", melyeket egyetemes 
egyházunk pontokba foglalva minden iskolának megküldött azon célból, 
hogy az elfogadott állami Tanterv anyagát ezekkel bővítsék és mélyít-
sék. Tanítói karunk ez irányú munkája már ebben az esztendőben áldás-
hozó volt, bár ezen „egységek" csak az év folyamán érkeztek le, annál 
többet várunk azonban tőlük a jövőben. Ezen egységeknek anyaga, mi-
kénti feldolgozása foglalkoztatta úgy esperességeink tanítói egyesületi 
gyűléseit, valamint a lelkészi kart is. Nagyon kívánatos és felette szük-
séges volna ezeknek az „egységeknek" módszeres feldolgozása s egy 
könyvben való kiadása, a mire az egyetemes egyházhoz felterjesztést in-
téztünk. Addig is, míg e mű nyomtatásban napvilágot láthat, felkérjük 
tanítói karunkat, hogy ezekkel az egységekkel, thémákkal foglalkozzék s 
a reájuk vonatkozó anyagot szorgalmas olvasgatás útján gyűjtse egybe, 
mert ez lesz evangéliomi iskolai nevelésünk zománca s értékes patinája. 

Magának a vallásoktatásnak reformjára és az iskolák egyes 
fokozatain a vallástanítási tananyag új beosztására vonatkozólag nagy-
fontosságú és nagyjelentőségű javaslatok érkeztek az egyet, gyűléstől 
hozzánk, melyekkel foglalkoznunk kell s az egyházkerület állásfoglalását 
a legfelsőbb tanügyi forummai: az egyet, közgyűléssel közölni. Mivel a 
javaslatok külön is tárgyalás alá kerülnek, itt csak annyit jegyzek meg, 
hogy — bár e javaslatok már évek óta ott élnek mindjányunk lelkében — 
az összes complexumot a vélemények eltérő voltánál fogva, alig talá-
lom alkalmasnak arra, hogy már ez évben végleges döntés történjék e 
téren. 

A „törpe iskolákra" vonatkozó rendeletek során s ezt már, mint 
lehangoló jelenséget említem meg, megjelent a V. K. M.-nek végleges 
döntése, mely szerint egyházkerületünkben két iskola esett áldozatul 
ezen rendetkezéseknek: a kisbágyoni és a szénái. Igaz, hogy ezzel sok 
aggodalom is megszűnt, de e két iskola megszüntetése egyaránt fájó. 
Kisbágyonban 18-ra csökkent az evang. tanulók száma s ezért nem 
volt engedélyezhető az államsegély, dacára annak, hogy a községben 
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lévő most már egyetlen róm. kath. iskolában 81 növendék van, az 
evang. gyermekek oda szorultak — a magyar kultúra dicsőségére — 
most már 99 létszámmal. A Püspök úr Őméltósága hathatósan lépett 
közbe egy községi, vagy állami isk. létesítése érdekében, mely célra ké-
szen áll megüresedett evang. tantermünk. Szenden bár az evang. iskola 
növendékeinek száma 54 volt s ugyanott a ref. isk. 31, a kath. iskolá-
ban 45 tanuló, az állani két tanerős állami iskolát létesített a 3 felek, 
iskola helyett. Két szép múltú iskolánk szűnt meg ezzel s mi úgy érez-
zük, mintha két fényes csillag hullott volna le evang. tanügyünk égbol-
tozatáról. Volt több ilyen iskola is egyházkerületünkben (Heréd, Vértes-
kethelv stb.) ahol veszély fenyegetett, de ezeket sikerült megmenteni. 
Vérteskethelyen a sokáig függőben lévő és késő államsegély (még most 
sem) utaltatott ki. 

Kifogás alá esik az úgyn. egyházmegyei iskola látogató bizottsá-
gok lanyha működése. A nógrádi esperességben ugyan igyekeznek be-
tartani az erre vonatkozó egyet. szab. rendeletet, bár itt is sokszor a 
körlelkész egjedül látogatja az iskolákat. Fehérkomáromban és Moson-
ban — úgy látszik — meg sem alakították e bizottságokat s csupán az 
alesperes, vagy tanügyi előadó vesz részt az iskolák munkaeredményé-
nek megállapításában. Fejérkomáromban kívánatos volna a tanügyet az 
általános szokásnak megfelelően az alesperes hatáskörébe utalni s az es-
perességet körlelkészségekre beosztani. Az ellenőrzés a szab. rendelet fo-
nalán sokkalán sokkal intenzivebb lehet! 

Megállapítható, hogy dacára az egységes Tantervnek az oktatás 
egyházkerületünkben mégsem egészen egységes. Komárom a hittan órák-
nak lehető emelését mondja ki, holott egyetemes határozat, hogy a hit-
tanórák heti száma az osztatlan iskolákban heti négy óra, az osztott is-
koláké pedig heti 3 óra, s már a régi tantervben ki volt az mondva, 
hogy a hittanórák a reggeli órákra teendők. Külön intézkedés itt sem 
szükséges. Mosonban nincs hetekre kidolgozott tananyag beosztás, nin-
csenek meg az isk. bizottságok. Kívánatos volna egyházkerületünkben, 
minden vonatkozásban az egység megteremtése. 

A tanítók anyagi sérelmeivel most nem foglalkozom. Közös a sor-
suk a többi közalkalmazottakkal. Sok nyílt seb van az evang. tanítóság 
testén, melyek orvoslásra várnak. Reá kell azonban mutatnom arra a 
szomorú jelenségre, hogy egyes helyeken a hívek nem hajlandók a ta-
nítók hiványszerű helyi javadalmát megadni s azt csonkítani akarják s 
inkább hajlandók az apák hitének elhagyására, semhogy hiványszerű kö-
telességeiknek eleget tegyenek. A legnagyobb pastorális prudentiát igé-
nyel ezeknek a szomorú jelenségeknek megszűntetése. 

Áttérve a statisztikai adatokra, jelentem, hogy egyházkerületünk 
evang. hívcinek lélekszáma 33,196. Rendszeresített tanítói állás 58, be-
töltve rendes tanítóval 57, helyettessel 1. Ezek közül tanítónő 12. Üre-
sedésben —. Tantermek száma 58, tanítói lakás 58. Újonnan épült tan-
termek száma 1, újonnan épült tanítói lakások száma 1, nagyobb mér-
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fékben javított iskoják száma 6, nagyobb mértékben jav. tanítói lakások 
száma 8. Bútorzattal felszerelt iskolák száma 51, fel nem szerelt 7. Tan-
szerkészletüket gyarapító iskolák száma 10, bútorzatukat gyarapító isko-
lák száma 3. Iskolai könyvtár köteteinek száma 4496. Tanítói könyvtár 
köteteinek száma 1131, összesen 5627 kötet. Iskolai könyvtár gyarapo-
dott 17, a tanítói 305 kötettel. — A tanév kezdete a legtöbb iskolában 
szeptember 3, tanév vége junius 2—18-ika. 

Az egyházkerület területén összeírt 6 — 12 éves tankötelesek száma 
2887, a 13 — 15 éves tanköteleseké 484. A tanév végén volt mindennapos 
fiú 1668, leány 1543, összesen 3211. Továbbképzőben 274 fiú és 248 
leány, összesen 522. Vallás szerint megosztva evang. 1453 fiú és evang. 
1352 leány, összesen 2805; ref. fiú 35, ref. leány 38, összesen 75; róm. 
kath. fiú 152, róm. kath. leány 141, összesen 293; izr. fiú 7, izr. leány 
14, összesen 21 ; más vallású (bapt.) 7 fiú, 11 leány, összesen 18. Nyel-
vek szerint a mindennapos iskolában magyar 1085 fiú, 1024 leány, ösz-
szesen 2109; német 335 fiú, 314 leány, összesen 649; tót 247 fiú, 268 
leány, összesen 515. A továbbképzőben magyar 304 fiú, 225 leány. A 
mindennapos iskolában a mulasztások száma igazolt 31,879, igazolatlan 
1463, a továbbképzőben igazolt 1492, nem igazolt 373. 

Elemi népiskoláink számadási adatai. Bevételek: ingatlanok jöved. 
3799 P, rendes fizetések 73,939 P, tandíjpótló államsegély 102,500 P, 
községi segély 10,759 P, egyéb 4184 P, más rendes jöved. 4186 P, 
rendkívüli jöv, 890 P. Összesen 200,257 P. — Kiadások: tanítók fize-
tése államsegély nélkül 149,589 P, épületek fenntartása és biztosítása 
15,836 P, adók 5854 P, tanítói nyugdijra 10,508 P, felszerelésekre 2681 
P, iskolai könyvtárra 856 P, egyéb rendes kiadás 2644 P, rendkívüli 
kiadás 12,289 P. Összesen 200,257 P. 

A közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul s az 
egyházkerület buzgó tanítói karának öntudatos és odaadó 
munkásságáért elismerését nyilvánítja. A protestáns öntudat 
mélyítésére szolgáló „tanítási egységek" feldolgozása és külön 
vezérkönyvben való kiadása tekintetében felterjesztést intéz az 
egyetemes közgyűléshez. A tanmenet és tananyag beosztásá-
nak hetekre történő kidolgozását minden esperességben elren-
deli. Ugyanúgy az egyházmegyei iskola-látogató bizottságot 
az egyet, szabályrendelet fonalán megalakítandónak tartja. A 
fejérkomáromi esperességben a tanügynek az alesperes mun-
kakörébe való utalását, valamint az esperességnek körlelkész-
ségekre való beosztását nevezett egyházmegye figyelmébe 
ajánlja. 

6 3 . (Dr. Cs.) Tárgyaltatott a konfirmáció oktatásról szóló jelentés. 
Egyetemes egyházunk hű képet óhajtván nyerni a konfirmációi ok 

tatásról, elrendelte, hogy az e célra szolgáló űrlapon gyűjtessenek össze 
az adatok. Egyházkerületünkben az összes beérkezett jelentések alapján 
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Nem evang. isk. 
és szórványok 

hitoktatása. 

megállapíthatjuk, hogy az 1930—31-ik esztendőben megkonfirmáltatott 
187 fiu, 177 leány, összesen 364 gyermek. Ezek közül 12—14 éves volt 
352, 14 éven felüli csak 12. A konfirmációi oktatást túlnyomó részben 
lelkészek végezték, csak egyes filiákban segédkeztek a tanítók. A kon-
firmációi oktatás időtartama 6—8 hét, túlnyomó részben magyar nyel-
ven folyt az oktatás, egyes helyeken (Pusztavám, Rajka, Hegyeshalom, 
Levél) németül. A tankönyvek mind engedélyezve voltak, kivéve a Raj-
kán használatban lévő Göttingenben megjelent Káté. Ennek mellőzése s 
magyarországi német konf. tankönyv bevezetése kívánatos. A konfirmá-
ciói vizsga a legtöbb helyen együtt tartatik meg a hitvallástételi ünne-
pélylyel, csak kevesebb helyen van külön a vizsga. Az erre vonatkozó 
összesítő jelentés — mely az egyet, gyűléshez felterjesztendő — a tan-
ügyi előadói iratokhoz van csatolva. 

A konfirmációi oktatásról szóló jelentést a kerületi köz-
gyűlés tudomásul veszi s annak összesített adatait az egyet, 
közgyűléshez felterjeszteni rendeli. Egyúttal megállapítja, hogy 
a konfirmációi oktatásnak minden egyházban 8 hétig kell 
tartania napi egy órai foglalkozással. Felhívja azt a néhány 
egyházat, ahol eddig hat hetes volt az oktatás, emeljék fel a 
tanítási időt 8 hétre. A rajkai egyházban használt göttingai 
tankönyv helyett magyarországi tankönyv bevezetését rendeli 
el. Egyébként a lelkészeknek a konfirmációi oktatás körül 
tanúsított hűséges és odaadó munkájáért köszönetet mond. 

6 4 . (Dr. Cs.) A nem evangélikus iskolákban és szórványokban 
végzett hitektatás. 

Hogy erről tiszta képet nyerjünk, ezt a hitoktatást két csoportra 
kell osztanunk. Az egyik csoportba tartoznak azok a nem evang. isko-
lák, hol az evang. növendékek nagyobb csoportokban járnak s a hitok-
tató helyben van, a másik csoportba sorozzuk azokat a növendékeket 
és iskolákat, amelyek távol esnek az illető hitoktatótól és többé-kevésbbé 
elszórtan élnek más vallásúak között. Ahol a hitoktatók helyben laknak 
s nagyobb csoportokban foglalkoznak evang. növendékeinkkel — ott az 
érvényben lévő egyet, tanterv szerinti csoportok és vallástanitási anyag 
feldolgozásával folyik a hitoktatás. Viszont azokon a helyeken, ahol ke-
vesebb a növendékszám s szórványokban az 1929. évi ker. gyűlés 87. 
pontjában foglalt határozatunk értelmében történik a hitoktatás, e hatá-
rozat értelmében kell az egyes csoportokat és a hittanórákat megtartani. 

Ezt a szempontot szem előtt tartva s ezt a mértéket alkalmazva 
jelentem, hogy „nem evang." iskolában az 1 9 3 0 - 3 1 . tanévben járt 1942 
növendék, ebből 1094 nagyobb csoportokban s ahol a hitoktató helyben 
lakik, 848 pedig a szórványokban, ahol a hitoktatók kisebb nagyobb 
távolságról jártak hittant tanítani. 

A szórvány hitoktatás legjobban volt Nógrádban berendezve. Egy-
házkerületünk határozatai értelmében az a minimális óraszám és a tan-
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anyag főbb részeinek elvégzése mindenütt megtörtént. Hitokatás nélkül 
maradt 4 növendék. Fejér-komáromban bár fejlődés mutatkozik az előző 
esztendőkkel szemben a szórvány hitoktatásban, mégis főképen a szé-
kesfehérvári, tordai és csabdi-i, komáromi szórványokban nem volt oly 
mérvben berendezve, amint azt a kerületi szabályok előírják. Nagy ha-
ladást mutat e kérdésben a tatabányai evang. hitoktatás megoldása, a 
hová a Püspök úr Őméltósága Kalavszky Kálmán hitoktatót küldötte ki 
s aki a ta'abányai 199 mindennapos, 5 ismétlős növendéket 12 csoport-
ban, heti 24 órában rendes keretek között oktatta. Ezzel ez a régen 
húzódó vajúdó ügy megoldást nyert, evang. növendékeink, akik eddig 
ref. hitoktatásra jártak, evang. vallásoktatásban részesültek, sőt ez év-
ben megtartották ott az első evangélikus „konfirmáció"-t is. Moson nem 
küldött be a szórványok hitoktatásáról jelentést. Az esp. jkv. szerint ott 
az egész esp.-ben csak Hegyeshalom, Magyaróváron, Mosonban van-
nak nem evang. isk.-ban evang. növendékeink, ezek oktatása, mivel a 
hitoktatók helyben, vagy nagyon közel vannak, rendben folyik. Magyar-
óvári úgy a gimnáziumban, mint az elemi isk.-ban nem elég a hittan 
órák száma. Mivel ez már tavaly is kifogás tárgyát képezte, felkérendő 
a mosoni egyházmegye esperese, hathatós és eredményes intézkedésre. 

Az eredmény, úgy a középfokú iskolákban (gimnázium, polgári 
iskola, keresk. tanf.) valamint az elemi iskolákban általában megnyug-
tató. A vizsgabiztosok mindenünnen elismerésükről nyilatkoznak. Sok 
helyütt azonban ezek a jelentések csak általános keretek között mozog-
nak, kívánatos volna úgy a tananyag elvégzésére, valamint a növendé-
kek megoszlására, valamint az énektanításra vonatkozólag is terjedelmes 
jelentések megtétele, amelyekből tisztább kép volna alkotható. 

Áttérve a részletekre, jelentem, hogy 
Balassagyarmatén az összes nem evang. iskolák hittanvizsgáján Kar-

dos Gyula alesperes volt a vizsgabiztos. Megállapítása szerint Szilárd 
Gyula önnálló hitoktató szorgalmas, odaadó munkát végez. A tananya-
got mindenütt elvégezte. A hittanórákat a lehetőség szerint a délelőtti 
órákban tartotta, aminek következménye az lett, hogy hittanóráinak 
száma emelkedett. A hitoktató buzgalma igy mérsékelte az órarendi hát-
rányokat. A gimn. cserkész csapata még mindég a róm. kath. hittanár 
vezetése alatt áll s a cserkészet sok tekintetben kath. szellemben folyik. 
Mivel ennek más irányú megoldása nem sikerült, a mult év elején meg-
alakult — teljesen cserkész mintára — a főgimnázium „Dévai Biró Má-
tyás Bibliai Köre", amely az elmúlyt évben igen hasznos s prot. öntu-
datot fejlesztő működést fejtett ki. Szilárd Gyula hitoktató buzgólkodása 
e téren teljes elismerést érdemel. 

Salgótarjánban az összes nem evang. iskolákba járó evang. nö-
vendékek együttes vizsgáján Sztolár Miklós körlelkész elnökölt s teljes 
elismerésének adott kifejezést az eredmény fölött. A növendékek minden 
tekintetben szép készültségről tettek bizonyságot. A hitoktatást dr. Csen-
gődy Lajos és Sztrokay Dániel végezték kiváló buzgalommal s ehhez 
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mérten az eredmény is kiváló. A növendékekkel külön vasárnapi iskolá-
ban is foglalkoztak. Az összes intézetek evang. hittanvizsgájával kapcso-
latban az Evang. Nőegylet szeretetvendégségben részesítette a növen-
dékeket. 

Szécsényben az ottani állami polgári iskola hittanvizsgáján Kardos 
Gyula vizsgabiztos jelentése szerint, a növendékek minden osztályban a 
kijelölt tananyagból szépen feleltek. Huszágh Gyula lelkész — hitoktató — 
buzgó és szakavatott munkát végzett. Az énektanítást ez évben is Kasz-
ner Olga polg. isk. tanítónő végezte elismerésre méltó buzgalommal és 
eredménnyel, amit a növendékek a vizsgán be is mutattak. 

Pásztón az áll. polgári iskolában néhány növendéket Limbacher 
Zoltán kisterenyei lelkész tanított szép eredménnyel. 

Esztergomban az ottani hitoktatásról nagyon biztató képet rajzolt 
meg s küldött be Kovács Sándor egyet, tanár, vizsgabiztos. Esztergom-
ban elszórtan élő evang. híveink lelkében az evang. öntudat fejlődőben 
van, a növendékek szorgalmas hitoktatása mellett a jövő biztató. A hi-
toktatást Böhm János ny. középiskolai tanár, volt pozsonyi theol. ma-
gántanár végezte. Az eredményről a vizsgabiztos a legteljesebb elisme-
rés hangján emlékezik meg. Tekintettel arra, hogy hetenként csak két 
óra állott a hitoktató rendelkezésére s hatféle iskolának huszonhárom 
külömböző osztályába járó tanulóival kellett foglalkoznia, az eredmény 
csakugyan dicséretre méltó. Örömmel állapítható meg, hogy ifjúságunk 
evang. közszelleme állandóan fejlődőben van s a régente tapasztalható 
közöny nyomai elenyészőben vannak. A Luther-társaság adományából 
jutalomkönyveket osztottak ki a szorgalmasabb növendékek között. Böhm 
tanár úr a konfirmandusok oktatását is külön órában végezte. 

Székesfehérvárott Fadgyas Aladár vizsgabiztos jelentése szerint 
igen szorgalmas és odaadó hitoktatói munka folyt. A tanulók minden 
fokozaton ismerték a tantervszerü tananyagot és szabatos szép felelete-
ket adtak. Egyházszeretetükről s hitbeli ismereteikről szép bizonyságot 
tettek. Az elért szép eredmény Irányi Kamii hitoktató-lelkész kitartó, 
hűséges munkáját dicséri. A különféle iskolákban végzendő hitoktatás 
azonban annyira leköti minden idejét, hogy a szórvány-hitoktatásra nem 
jut alkalom. Módot kellene keresnie a fejér-komáromi esp.-nek, hogy 
esetleg egy esp. miss. s. lelkésszel segítségünkre legyen a nagy szór-
ványokkal biró lelkészeknek. 

Komáromban és Tatatóvároson Horváth S. csabdi-i lelkész vett 
részt az évzáró vizsgálatokon. A komáromi növendékek a legnagyobb 
dicséretet megérdemlő munkáról tettek tanúbizonyságot. Nemcsak elsa-
játították az előírt tananyagot, de annál sokkal többet végeztek. Tata-
tóvároson pedig a hitoktató minden lehetőt elkövetett, hogy az evang. 
hitoktatást berendezze s az ottani szép számú evang. növendékeinkből 
egyházunk számára buzgó tagokat neveljen. 

Felsögalla- Tatabányáról Kovács Sándor egyet, tanár, vizsgabiztos 
küldött be részletes jelentést. Kalavszky hitoktató 195 növendéket okta-
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tott különféle fokozatokon. A tanulók 30—35 év óta, mióta a bánya 
működik, nem részesültek evang. hitoktatásban, együtt tanultak a ref. 
tanulókkal, ref. tankönyvekből. Ref. lelkész végezte a konfirmációi ok-
tatást és magát a szertartást is. Az idén volt az első evang. konfirmáció. 
A bányatársulat által megvásárolt ref. hittankönyveket még ez évben 
kénytelen volt evang. hitoktatónk átvenni és használni. Egy része hí-
veinknek a baptistákhoz csatlakozott. Volt olyan leány, aki 13 éves kora 
dacára nem volt megkeresztelve, de evang. hitoktatásra jár, mert szülei-
nek vallása szerint evang.-nak tekintendő. Töretlen ugar állott hitokta-
tónk előtt, nehéz emberpróbáló feladat, bár munkáját a tanév kezdete 
után néhány héttel kezdte meg s lépten nyomon akadályokkal találko-
zott, mégis elismerésre és dicséretre méltó munkát végzett. A siker jó-
része a személyiségében rejlő, gyűjtő erőnek tulajdonítandó. A szektás-
kodó családok gyermekeit beédesgette a konfirmációra. A jövő tanév-
ben már evang. tankönyvekből fognak tanulni gyermekeink, szaporodni 
fog az énekek száma, az istentisztelet nevelő hatása is mindjobban ér-
vényesül s a legszebb reményekkel nézhetünk a jövő elébe. 

Bicske• Csatdii hitoktatásról Fúria Zoltán vizsgabiztos jelenti, hogy 
a növendékek úgy a tananyagban, mint az ének elsajátításában teljes 
szorgalmukról, lanulási készségükről s egyházszeretetükről tettek bizony-
ságot. Horváth hitoktató lelkész fáradságot nem ismerő buzgalommal 
nemcsak tudásban, de jellemben is erős evangélikusokat nevel. Ered-
mény úgy a bicskei polgári iskolában, mint a csabdii elemi iskolában 
„kitűnő." 

Magyaróváron Szűcs Sándor lelkész végezte az összes iskolákban 
a hitoktatást, vizsgabiztos ki nem küldetett, egy presbyter töltötte be az 
elnöki tisztet. Az eredmény minden fokozaton kielégítő. A hittanórák 
száma azonban úgy a kegyesrendi kath. főgimnáziumban, mint az áll. 
polgári iskolában, valamint az elemi iskolában kevés, nem felel meg az 
egyházkerület határozatainak. A megtartott 14 óra helyett 19 óra volna 
beállítandó. 

Hegyeshalmon az ottani áll. elemi iskolában 38 mindennapos és 
18 iparos tanonc növendéket oktatott Wenk Károly főesperes és Miha-
lecz Bertalan áll. tanitó heti 7 órában kiváló szorgalommal és kitűnő 
eredménynyel. Úgy az óraszám, mint az elvégzett tananyag itt megfelelő. 

Örömmel és hálás szívvel emlékezem meg egyházkerületünk áldo-
zatkészségéről, amelynél fogva ez évben is — dacára az államsegély 
csökkenésének — a szórványok hitoktatására 4250 pengőt juttatott. Ezen 
segélyeknek szétosztása e jegyzőkönyv más helyén található. Egyházke-
rületünk ezen segély összegekkel nemcsak elismerte s méltatta a szór-
ványgondozás igen nagy jelentőségét, hanem a szórvány hitoktatás be-
rendezését is biztosította, viszont meggyőződésem szerint az egyes lel-
készhitoktatóknak, beleszámítva a kongruájukkal kapcsolatos fuvardíja-
kat, a tényleges fuvarköltségeik megtérülnek. 

Ugyancsak hálával kell megemlitenem, hogy ezenkívül az állami 
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Min. rendelet 
a segédtanítói 

szolgálatról 

iskolákban végzett hittan órák után a V. K. M. m. évre 1450 P átalány 
összeget utalt ki, amelyből az ily jellegű hitoktatóknak óránként 20—20 
P tiszteletdíj jutott. A társulati iskoláknál működő hitoktatók a társula-
toktól kaptak külön szerény díjazást. S csak igen kevés azon egyházak-
nak a száma, hol a szórvány hitoktatás címén gondoskodnának egyházi 
forrásból eredő javadalomról is. Szomorú megállapítás az, hogy e mun-
kának honorálása 99%-ban az államtól és társulatoktól ered. 

A kerületi közgyűlés a nem evang. iskolákban és szór-
ványokban végzett hitoktatásról szóló jelentést — a hitokta-
tóknak nagy fáradsággal és áldozatokkal járó munkásságáért 
köszönetet mondva — tudomásul veszi. A fehérkomáromi és 
mosoni esperességeket felkéri a szórvány hitoktatásnak sza-
bályszerű berendezésére. (1929. évi ker. gyűl. 87. pontja.) Ma-
gyaróvárott és Mosonban a hittanórák száma szaporítandó. 

M 

6 5 . (Dr. Cs.) Tárgyalás alá került a V. K. M-nek 865—1/18-1931 . 
sz. rendelete és a hozzá kiadott végrehajtási utasítása nem állami elemi 
iskoláknál rendszeresített segédtanítói szolgálat tárgyában. E rendelet 
szerint a nem állami elemi népiskoláknál megüresedett, vagy újonnan 
szervezett tanítói állások — 1931. január 1-től — rend szerint nem 
rendes, hanem segédtanítókkal töltendők be. Rendes tanítóval csak az 
esetben lehet betölteni ezen állásokat, ha az állásra más tanítói állo-
máson működő rendes tanítót választanak, egyébként az állás segédta-
nítóval töltendő be. A segédtanítói alkalmazás 3 évi időtartamú, ideig-
lenes jellegű s az államsegély szempontjából a V. K. M-nek bejelentendő. 
A 3 év letelte után a segédtanítók véglegesittetnek. 

A kerületi közgyűlés a rendeletet tudomásul veszi s mi-
heztartás végett az iskola fenntartó egyházközségekkel közli, 
egyúttal felhívja az egyet, egyház útján a Cultusminister úr 
figyelmét arra, hogy kellő gyakorlat elsajátítása szempontjá-
ból e fiatal tanítóknak több tanerős iskolához való elhelye-
zése felette kívánatos volna. 

Tanítók nyug-
díjazása körüli 

eljárás 

6 6 . (Dr. Cs.) Tanügyi előadó előterjeszti a V. K. M.-nek 965— 
11 /IX—1937—1931. sz. rendeletét a a kultusz-tárca körébe tartozó nem 
állami elemi iskolai alkalmazottak nyugalomba helyezésénél követendő 
eljárás tárgyában. E rendeletnek lényege az, hogy felekezeti iskoláink 
tanitói — bár a köteles szolgálati időt kitöltötték s a nyugdíjra jogosító 
életkort elérték — csak a Miniszter előzetes hozzájárulásával s szigorú 
orvosi vizsgálat alapján nyújthatják be nyugdíjazás iránti kérvényüket, 
illetve nyugdíjazhatok. Ennélfogva a kir. tanfelügyelők a jövőben a fe-
lekezeti tanítók nyugdíjazás iránti kérelmének felterjesztése előtt az ille-
tékes egyházi főhatóságot is felkérik álláspontja közlésére. A rendelet 
célja az, hogy ha valaki szolgálati idejének kitöltése után egyébként 
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ínég szolgálatát kifogástalanul teljesíteni képes, nein teszi szükségessé 
nyugdíjazásának kezdeményezését. 

A kerületi közgyűlés a rendeletet tudomásul veszi az-
zal, hogy amily mértékben aggályosnak tartotta az eddigi in-
tézkedést, mely szerint a szolgálati idő letelte után a közal-
kalmazottak korlátozás nélkül nyugdíjaztattak, ugyanolyan 
mértékben óvatosan kezelendőnek tartja ez ujabb módszert, 
mely főképen a tanítói karnál felette káros lehet, amikor 
megfáradt s meglankadt embereket tart vissza kényszerű 
szolgálatra. 

6 7 . (Dr. Cs.) Tanügyi előadó előterjeszti a V. K. M.-nek 820— 
05/695/VIII. d. rendeletét az egyes felekezeti iskolákban végzett tanfel-
ügyelői látogatások eredményének bejelentéséről. E rendelet értelmében 
a kir. tanfelügyelők a felekezeti mindennapi és továbbképző iskolák hi-
vatalos látogatásának eredményéről — nem csupán az iskolában észlelt 
hiányokról, hanem a tanítás, a tanitók iskolai és iskolánkivüli munkájá-
ról is — az illetékes egyházi főhatóságoknak értesítést küldeni tartoznak. 

Örvendetes tudomásul szolgál azzal, hogy az egyházi 
főhatóságok alkalmas módon közöljék ezt az eredményt az 
egyházmegyei tanügyi hatósággal is. 

6 8 . (Dr. Cs.) Tárgyaltatott a Vallás és Közokt. Miniszternek folyó 
évi 800—1113—1931. VIII. a. sz. J a törpe iskolák megszüntetésére vo-
natkozó s ezt a kérdést végleg elintéző rendelete. Ennek értelmében 
egyházkerületünkben két iskolától vonták meg az államsegélyt: a kis-
bágyoni és a szendi iskoláktól. A kisbágyoni iskolánkban 18-ra csök-
kent a növendék szám, s ezek az ottani mult évben 81 létszámmal mű-
ködő róm. kath. iskolába helyeztettek el. Tekintettel az iskola beállott 
túlzsúfoltságára, a Püspök úr Őméltósága ott egy állami iskola szerve-
zését kérte, amelyre az üresen maradt evang. iskola terme és a tanítói 
lakás készen áll. Erre válasz még nem érkezett. Szenden 3 felekezeti 
iskola volt: az evang. iskola 54 növendékszámmal (ez a f. tanév elején 
60-ra emelkedett), ref. iskola 31 tanulóval és a róm. kath. iskola 45 ta-
nulóval, a 3 felekezeti iskola helyett az állam két tanerős iskolát állí-
tott fel. 

A kerületi közgyűlés fájó szívvel veszi tudomásul a fennti 
rendeletben foglaltakat: Kisbágyonra nézve felkéri a Püspök 
urat, hogy az állami iskola felállítását tovább szorgalmazza; 
a szendi evang. iskola megszűntetését azonban felette sérel-
mesnek tartja, mert ezt az intézkedést nem látja a rendelet 
szellemével és lényegével megegyeztethetőnek, másrészt tan-
ügyi szempontból sem megfelelőnek, miután egy 60 növen-
dékszámmal rendelkező iskolát szüntetett meg. Megbízza az 
elnökséget, hogy a Cultusministernél az erre vonatkozó fel-

Tanfelügyelői 
látogatások 
eredményének 
bejelentese 

Törpe iskolákra 
vonatkozó 
sérelmek 
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terjesztést személyesen adja át, s egyben tudomásvétel és tá-
mogatás céljából az ügyet az egyetemes közgyűlés elé ter-
jeszti. Ezzel kapcsolatban felkéri a közgyűlés az elnökséget 
arra is, hogy a Vérteskethelyen lévő evang. iskolától megvont 
és hosszú idő óta nem folyósított tanítói államsegély ügyé-
ben is tegyen lépéseket, mivel itt a törvényes növendék szám, 
37 meg van. 

Külmissió meg-
megib mertetése a 
tanuló ifjúiaggal 

6 9 . (Dr. Cs.) Az egyet, közgyűlés azon határozatával kapcsolat-
ban, hogy evang. iskoláink foglalkozzanak a „külmissió"-val, hogy an-
nak fontosabb kérdéseit evang. tanuló ifjúságunk is ismerje meg, 

utasítja az egyházkerületi közgyűlés iskoláink vezetőit, 
hogy a megküldött „Missiói Lapokban" foglalt anyag fona-
lán iskoláink növendékeivel a külmissió ügyét mennél tüze-
tesebben ismertessék meg. 

Yallástinitási 
tantervek és tan-
anyagbeosztások 

7 0 . (Dr. Cs.) Tárgyalás alá került az egyetemes közgyűlés által az 
egyházkerületekhez alkotmányos tárgyalás és véleményadás végett lebo-
csájtott vallástanítási tanterv és tananyagbeosztás, melyet az egyetemes 
vallástanítási bizottság megkeresésére a pesti magyar egyházközség val-
lástanári testülete, a tanítás minden fokozatára és minden iskola-typusra 
dolgozott ki. Ez a nagyfontosságú tervezet-anyag felöleli a középiskolák, 
női ipariskolák, óvónőképzők, felső ipariskolák, továbbképző, háztartási 
mezőgazdasági, iparos és kereskedelmi tanonciskolák, végül az elemi 
népiskolák vallástanítási anyagát. S bár egyházi köreinkben nagy vára-
kozással tekintettek ezen munkálat elé, mert az eddigi vallástanitási tan-
terv általános vélemény szerint alapos revízióra szorul s egész vallás-
tanítási tevékenységünk sürgős reformokat igényelne, ebben a nagyhord-
erejű kérdésben az egyet, gyűlés áLal lebocsájtott tervezetek — csakis 
csalódást váltanak ki azokból, akik azokat figyelemmel átolvassák. A két 
legfontosabb kategória: a középiskolák, valamint a népiskolák vallásta-
nítási terve teljesen a régi csapásokban halad, sőt az elemi iskolai tan-
terv — érthetetlenül — az 1911-iki egyet. Vallástanítási Tantervnek 
egyszerű szószerinti másolata. 

Egyházkerületünk egyházmegyéi elég tüzetesen és behatóan foglal-
koztak, főképen az elemi iskolai tananyag revíziójával s a nógrádi espe-
resség Tanítóegyesülete konkrété is felsorolja azokat a hiányokat s vál-
toztatásokat, a melyeket az uj vallástanitási tanterven eszközölni kell. 
Összefoglalva az esperességek határozatait, az elemi iskolai tantervet a 
következő szempontok szerint tartják átdolgozandónak: 

Úgy az osztott, mint az osztatlan elemi iskolák részére az eddigi 
kereteket és csoportosítást megtartva, szükségesnek látszik az I—IV. oszt. 
bibliatörténeti anyagának oly revíziója, mely szerint abból több, a gyer-
mek értelméhez és psychéjéhez nem alkalmazkodó ó-testámentomi biblia-
történet kihagyassék s helyette több ujtestámentomi történet vétessék fel, 
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a melyek eddig kimaradtak. Ennek a javaslatnak a hátterében ott áll az 
a fontos szempont, hogy vallásoktatásunk eminens célja a keresztyén 
ember-typus kialakítása, a krisztusi eszmék, igazságok fokozottabb szem-
léltetése, a mi célirányosabban elérhető az ó-testámentomi történetek 
csökkentésével és sok szép újszövetségi történet felvételével. S az ótes-
támentomból kizárólag azok a történetek volnának meghagyandók, ame-
lyek az üdvtörténet szempontjából a Messiás eljövetelét magyarázzák és 
értetik meg a gyermekkel (teremtés, bűnbeesés, törvényadás, miért volt 
szükség a Messiás eljövetelére stb.) Viszont az újszövetségi bibliai tör-
ténetek bővíttessenek ki olyanokkal, amelyek a gyermek lelkéhez egé-
szen közel állanak s a régi tantervbe felvéve nincsenek s amelyeknek 
tárgyalása a népiskolában igen alkalmas úgy értelmileg, mint érzelmileg. 
Az osztatlan iskolák anyagából hiányzanak a legszebb jézusi példáza-
tok: A tékozló fiu, A királyi menyegző, Az irgalmatlan szolga, A gaz-
dag és Lázár tör'énete, A farizeus és publikánus megkapó története pe-
dig még az osztott iskolák tanterméből is hiányzik. Ezek helyett elhagy-
ható volna az egész Mózes ciklus, Izrael királyainak bő ismertetése. Saul 
Dávid Salamon király története fel van véve még az osztott iskolák tan-
tervébe is. A samáriai asszony történetének megértése kicsit nehéz a 
gyermeki léleknek, helyette a Gazdag ifjú, vagy a Szegény asszony fil-
léreiről szóló példázat volna alkalmasabb, mely eddig kimaradt. Az osz-
tott iskolák tantervéből kimaradt Pál apostol megtéréséről szóló igen 
fontos történet. 

Ezenkívül szükségesnek látszik az egyes bibliai történeteknek al-
kalmasabb csoportositása. A III. és IV. osztály bibliai történet anyaga 
igen terjedelmes, alaposan elvégezni azt alig lehet, viszont az I—II. oszt. 
tananyaga kevés. Ezen akként lehetne segíteni, hogy a III—IV. osztály 
bibliai történet anyagából egyes részeket át kellene tenni az I—II. oszt. 
anyagához annál inkább, mert eddig az osztatlan iskolákra nézve 12 
történetet vesz fel két teljes éven át. Ezt az anyagot szépen fel lehet 
dolgozni egy év alatt. Mit csinál akkor a gyermek a 2-ik évben? Ül és 
unatkozik, mert fogékony gyermek lelke és szíve nem kap uj anyagot. 
Ezért osztassák az I—II. osztály anyaga egy évre s bővíttessék a III— 
IV. osztály anyagának azon részével, mely már az alsó fokon is tár-
gyalható. 

Az V—VI. osztály anyagát is alkalmasabb módon lehetne csopor-
tosítani. Nevezetesen: az egyháztörténetnek oly beosztása, amint az osz-
tatlan iskolákra nézve érvényben van — nem helyes. Úgy az egyik osz-
tály, mint a másik osztály anyaga kapkodva végigfut az egész egyház-
történeten. így összekapcsolni az egyes részeket nem lehet. Ha már 
megosztjuk, sokkal helyesebb, amint az osztott iskoláknál van, egyik 
évben Jézustól a westfáliai békéig, a másik évre maradna a magyar hit-
javítás története. Bár az a megoldás is helyesnek látszik, hogy az V. 
osztályban csak az egyháztörténetet tanulnák s a VI. osztályban pedig 
vennék az egész kátét és a biblia alapos ismertetését. Ha azonban meg-
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marad az egyháztörténetnek két évre való felosztása — úgy szükséges, 
hogy már az előző osztályokban is halljon a gyermek főképen Luther 
koráról némi egyháztörténetet, viszont a bibliaismertetést is meg lehetne 
osztani úgy, hogy az V. osztályban az ótestámentom s a VI. osztályban 
az ujtestámentomi bibliaismertetést vennék elő. 

Ha az anyag beosztása fentiek szerint revideáltatott, föltétlenül 
szükséges a tankönyveknek a gyermek lelkéhez mért átdolgozása és pedig 
úgy a bibliai történeti anyagnak, valamint a káténak és egyháztörténet-
nek is oly átdolgozása, mely a mai idők paedagóiai elveit szem előtt 
tartja; ezenkívül a tanítók kezeibe egy külön szakszerűen megírt vezér-
könyv kellene a vallástanításhoz, a mely felölelné mind a VI. osztály 
anyagát. E téren a nyíregyházai tanítók munkája alapkő lehet, amely a 
szó teljes értelmében módszeres és legelső. E vezérfonál, úgy mint a 
ref. testvéreknél, pályázat útján volna elkészítendő. Kívánatos volna az 
osztatlan iskolára való tekintettel, a valláskönyvek külön kiadása, elkü-
lönítve a többi tankönyvtől. 

Az elemi iskolák számára kijelölt 45 ének csoportosítása, kiválasz-
tása — úgy amint azt egyet, gyűlésünk 1925. október 22-iki közgyűlé-
sében elfogadta — teljesen szakszerű és helyes. Érthetetlen, miért kellett 
az elemi iskolai tervezet példányaiba mégis a régi, helytelen, a gyer-
mek hangterjedelméhez nem illő énekszámokat felvenni? Ez a csopor-
tosítás már a múlté, maradjunk meg az újnál. Azonban 45 ének meg-
tanítása kevés. A hol a Kapi-féle dunántúli énekeskönyv van bevezetve, 
vagy a Tranoscius, legalább 70—80 dallam tanítása lenne szükséges, 
mert egyébként a gyermekek nem fogják tudni énekelni a gyülekezettel 
a dallamokat. így állag egy osztályra 12—12 dallam jutna, vagy pedig 
alkalmas beosztással az I—II. osztályban 8—8, a III. és IV. osztályban 
12 12 és V - VI. osztályban 16 - 1 6 . Kis buzgalommal szépen elvégez-
hető. Az énekdallamok a Kapi-féle kis Koráikönyv szerint tanítandók s 
ehhez kell lassan fokozatosan a gyülekezet éneklési variánsait átformálni 
s helyesbíteni. 

Ennyit az elemi iskolákról. 

A fejérkomáromi esp. Tanítóegyesületének az a határozata, mely 
szerint ezt az uj tantervet nem fogadhatja el, mert ez minimumnak van 
feltüntetve, pedig az 1911. tanterv Utasítása azt maximumnak tüntette 
fel, téves, mert a régi tanterv s ezen revideálandó tanterv is „min imum" 
csupán sajtóhibáról van szó. 

Ami most már a VIII. osztályú elemi iskola felső tagozatának val-
lástananyagát illeti, az abban kitüntetett V—VI—VII—VIII. osztályra vo-
natkozó tananyag beosztás nem helyeselhető. A tananyag beosztásnál 
nincs tekintetbe véve a gyermek értelmi foka. Az alsóbb fokozatokba a 
nehezebb anyagot osztotta be, viszont a felsőbb osztályokba a könnyűt, 
holott megfordítva kellene lennie. Viszont biblia ismertetésnek mind a 
négy fokon kellene lenni, de erre a tanítói kart külön kellene kiképezni. 
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Tehát a tervezettel szemben a VIII. osztályú iskola részére a következő 
tananyag beosztás helyesebb: 

V. osztály: Egyháztörténet I. rész: Bibliaismertetés az ótestámentom. 
V(. osztály: Egyháztörténet II. rész: Bibliaismertetés, ujszöv. rész. 
VII. osztály: A lutheri káté egész anyagának módszeres feldolgo-

zása. Bibliaolvastatás kijelölt részek szerint. 
VIII. osztály: Konfirmációi anyag Biblia olvastatással. 

Középiskolai vallástanitási tanterv. 
Áz egyetemes gyűlés által lebocsájtott tanterv itt is a réginek azo-

nos formája, azzal a külömbséggel, hogy az V. osztályban az igen fon-
tos és nélkülözhetlen „Bibliaismertetés" helyett a keresztyén egyház 
megalapításának történetét illeszti be érthetetlen módon. Ez ellen tilta-
koznunk kell! A Bibliaismertetés oly nélkülözhetlen pillére a középisko-
lák vallásoktatásának, hogy azt semmiféle pensummal kicserélni nem 
szabad. Annál kevésbbé szabad az ősker. történetének, a ker. egyház 
megalakításának történetével ezt kicserélni, mert a nyolc osztály anya-
gában már kétszer is van egyháztörténet s ez az anyagrész, ha rövideb-
ben is, bele illeszthető. Ha van hiány a középiskolai tantervben, úgy az 
abban van, hogy az I. gimn. osztályban csupán ótestámentomi történe-
teket tanítunk, tehát először zsidóvá tesszük a gyermeket s azután pró-
báljuk a keresztyén eszményeket lelkébe csepegtetni. A másik hiba pedig 
abban van, hogy egyháztörténetet későn tanulnak a III., illetve a IV. 
osztályban. Előfordul az, hogy valaki a IV. elemi osztályból megy a 
gimnáziumba, tehát az elemi iskolába nem tanult egyháztörténetet — s 
gimnáziumba jöve még sem az I., sem a II., sem a III. osztályban, tehát 
14 éves koráig egyháza történetét nem tanulja s ha valaki a III. gimná-
ziumból kimarad, egyáltalában soha nem tanul egyháztörténetet. Ezen a 
két szemponton kellene segíteni akképen, hogy a gimnáziumi tananyag 
beosztását a következőképen kellene megállapítani: 

I. oszt. Ó- és ujtestámentomi bibliatörténet, 

II. n Egyháztörténet, 
III. n Ó- és ujtestámentomi bibliatörténet, 
IV. n Hit- és erkölcstan, 
V. n Bibliaismertetés, 

VI. n Egyetemes egyháztörténet, 
VIL n Magyar protestáns egyháztörténet, 

VIII. n Keresztyén világnézlet. 
Ha azonban a régi tanterv maradna meg a középiskolákban, nem 

volna baj, mert itt sokkal nagyobb hiány és baj a jó tankönyvek hiánya. 
Legégetőbb kérdés az összes középiskolai vallástani tankönyvek uj meg-
írása, mert a mostaniak ellen nagyon sok kifogást lehet emelni. 

A középiskolákban az egyházi énekek tanítását is úgy kellene sza-
bályozni, hogy pontosan megjelölendők azok az énekek, amelyek a gyü-
lekezeti istentisztelet szempontjából szükségesek, mert egyébként a gim-
náziumi ifjúság könnyen elronthatja a gyül. istentiszteletek énekét. 
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Javaslat az elemi 
népisk. oktatás 
eredményesebbé 

tételére 

A középiskolai tantervre vonatkozó megjegyzéseink állanak az ez-
zel egyenrangú más typusú iskolákra is — tehát a hat osztályú polgári 
fiu iskolára, a felsőbb leányiskolára, a négy osztályú polgári fiu és 
leány iskolára, a négy osztályú katonai alreálra, a négy osztályú had-
apród iskola vallástanitási tervére, a három osztályú katonai főreálisko-
lára, A felső kereskedelmi iskola tantervére. A továbbképző mezőgazda-
sági, iparos és kereskedelmi iskolák tanterve, valamint a felsőipariskolai, 
óvónőképzői vallástanitási tanterv javaslatok elfogadhatók azzal, hogy 
kívánatos volna a szépen csoportosított tananyaghoz megfelelő vezérfo-
nalul szolgáló tankönyvek megírása. 

A kerületi közgyűlés a hozzá véleményadás és alkot-
mányos tárgyalás céljából lebocsájtott minden fokozatú isko-
lára vonatkozó vallástanitási tantervet és tananyagbeosztást, 
melyet az egyet, vallástanitási bizottság felkérésére a pesti 
magyar egyház vallástanári testülete dolgozott ki, elfogadha-
tóknak nem tartja, hanem arra kéri az egyet, közgyűlést, 
hogy a fenntiek alapján dolgoztasson ki új vallástanitási tan-
terveket. 

71. (Dr. Cs.) Tárgyalás alá került a dunántúli egyházkerületnek 
az egyet, gyűlés által véleményadás végett lebocsájtott javaslata az elemi 
népiskolai oktatás eredményesebbé tétele tárgyában. A javaslat részlete-
sen kifejti a mai elemi iskolai és továbbképző népiskolai oktatás ered-
ménytelenségét s megállapítja azt, hogy a továbbképző valójában nem 
továbbképző, hanem egy meddő intézmény s kívánatos volna a reá for-
dított munkaenergiának gazdaságosabb értékesítése. Ezt a javaslat úgy 
véli elérhetőnek, ha egyelőre kifejleszti az elemi oktatás VII. osztályát s 
a továbbképző ismétlő iskolát a mai alakjában megszüntetné. A javas-
lat részletesen kifejti azokat az indokokat, amelyeknél fogva lehetetlen 
a mai továbbképző iskolákban valamely eredményt is elérni s azért eze-
ket az iskolákat egyszerűen megszüntetendőknek tartja s az így felsza-
baduló munkamennyiséggel megalkottassék a három tagozatból álló 7 
osztályú elemi iskola. Bár a javaslatnak sok megszívlelésre való indoka 
van, bár utalás történik arra, hogy Ausztriában, Németországban már 
mindenütt megvalósult ez az iskola typus: — az egyes esperességek 
véleménye e kérdésben az, hogy a 7 osztályú elemi iskola megalkotása 
anyagi és személyi nehézségekbe ütközik s a végleges, megoldás a kul-
tura színvonalának emelése szempontjából mégis csak a 8 osztályú elemi 
iskola volna, amelynek megszervezése a mai viszonyok között szinte le-
hetetlen, — a javaslatot elvetendőnek tartják. De elfogadhatatlan a mo-
soni Esp. Tanítóegyesületnek az a határozata is, hogy a szász iskolák 
példájára a 8 osztályú iskolát úgy kellene megszervezni, hogy az isko-
lák csak minden két évben vegyék fel a tanköteles gyermekeket s így 
a 8 osztály helyett voltaképen csak négygyei dolgoznak, az egyikben az 
1—3—5—7 osztályok, a másikban a 2—4—6—8 osztályok tananyagát 
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dolgozzák fel. Ennek a megoldásnak a mi iskolai viszonyaink mellett 
még több akadálya volna, mint amannak. Mindezeket mérlegelve 

az egyházkerületi közgyűlés határozatilag kimondja, hogy 
az elemi iskolai oktatás eredményesebbé tételére vonatkozó 
javaslatot elfogadhatónak nem tartja, a 7 osztályú elemi is-
kolában — melynek megvalósítása a mai viszonyok között 
sok komoly nehézségbe ütközik — csak félmegoldást lát, ad-
dig míg a 8 osztályú iskola typust meg nem valósithatja, ez 
célra alig vezető kísérletezésnek látszik. Ezzel szemben a ke-
rületi közgyűlés az eddigi rendszert tartja fenntartandónak 
azzal, hogy a továbbképző iskola hittan anyaga, hitoktatása 
az eddiginél jobban preciziroztassék és szorgalmaztassák. 

7 2 . (Dr. Cs.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 89. 
pontjában elrendelte, hogy ezentúl a reformáció évfordulója minden 
gyülekezetben, október 31-ének napján gyülekezeti istentisztelettel tar-
tassák meg s kötelezi az egyházközségeket, hogy ezen istentiszteletek 
bevezetéséről az egyházkerület útján hozzá jelentést tegyenek. E rendel-
kezés publikálásával kapcsolatban aggályukat fejezték ki Wenk Károly 
mosoni és Mihalovics Samu nógrádi esperesek, azon álláspontjuknak 
adván kifejezést, hogy ez a rendelkezés népünk konservativ gondolko-
dása miatt sokhelyütt keresztül nem vihető s ez egyet, közgyűlés jog-
körébe nem tartozik uj ünnepek creálása, mert ez a zsinat hatáskörébe 
tartozik. 

A kerületi közgyűlés a reformáció emléknapjának fenti 
megünneplésére vonatkozó rendelkezést teljes helyeslésével 
tudomásul veszi s annak megtartására az egyházközségeket 
kellő eréllyel felhívja, az ünnepélyek megtartásáról szóló je-
lentéseket az egyházközségektől elvárja. 

Y 3 . (Dr. Cs.) Kerületi felügyelő a határozat kimondása után kie-
gészítésül szükségesnek találja, hogy erőteljes szavakban kifejezze azt a 
meggyőződését, miszerint az egyetemes közgyűlés nemcsak hogy nem 
vonható felelősségre azért, mert a reformáció ünnepének elrendelésével 
e tárgyban határozni mert — lévén egyesek felfogása szerint ez csak a 
zsinatnak joga — hanem az ily természetű kérdésekben határozott köte-
lessége iniciativákkal élni és rendelkezéseket tenni. Annál is inkább, mert 
épen a szóban levő esetben rendelkezése az evangélikus öntudat és hit-
élet elmélyítését célozza. Nagy súlyt helyez arra és megköveteli, hogy 
amíg az egyházkerület élén áll, az egyházi élet tényezői és vezetői csak 
olyan egyének lehessenek, akik nem vezettetik magukat, hanem a veze-
tésre maguk teljes mértékben képesek és erre való elhivatásukat valóban 
be is tudják tölteni. 

A közgyűlés nagy lelkesedéssel és felállással ad kifejezést 
annak, hogy ezt a felfogást teljes egészében osztja és ma-
gáévá teszi. 

Reformáció 
megünneplése 

Reformáció 
meg nneplósének 
indokolasa 
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Yallástanárok 
külön képesítésére 

vonatkozó 
szabályrendelet 

T4. (Dr. Cs.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 86. 
pontjával kapcsolatban tárgyalás alá került a vallástanárok külön képe-
sítésére vonatkozó szabályrendelet-tervezet. Ezen tervezet 13. § -ba fog-
lalja össze azokat a feltételeket, amelyek mellett a vallástanári képesítés 
külön vallástanári vizsga letételével megszerezhető. Ilyen vizsgát csak 
olyan férfiak és nők tehetnek, akik a hittudományi szakot teljesen elvé-
gezték s a lelkészi semináriumban is eltöltöttek egy évet s lelkészképe-
sítő vizsgálatot is megállották. Sőt a vallástanári alkalmazáshoz az egy 
évi segédlelkészkedést is igazolni kell. Meg vannak jelölve azok az el-
méleti és gyakorlati tárgyak, a melyekből a jelöltnek vizsgáznia kell, az 
írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgán. 

Az egyházkerületi közgyűlés nem tartja szükségesnek a 
külön vallástanári vizsgát és képesítést, mert ez bizonyos 
kasztrendszert teremtene meg az egyházi szolgálat ágai között, 
hanem a lelkészi oklevél minden akadály nélkül képesítsen 
a vallástanári hivatásra is minden fokon. De mivel főképen a 
magasabb iskolai fokozatokon feltétlenül szükségesek bizo-
nyos módszertani ismeretek, ezeknek tanításáról, illetve elsa-
játításáról a theol. facultás keretén belül kell gondoskodni s 
azok a végzett theológusok, a kik kifejezetten vallástanári, 
vagy önálló hitoktatói állást kívánnak elfoglalni, a szakvizsga 
alkalmával ezekből a tárgyakból is vizsgáztatandók. 

Jogügyi bizottság 
jelentése: 

a) sárosdi ingatlan 
felmérése 

75. (Dr. F.) Tárgyaltatott a kerületi jogügyi bizottság jelentése dr. 
Händel Béla egyházkerületi ügyész előadásában: 

Jogügyi bizottság jelenti, hogy a 22. számú m. kir. földmérési fel-
ügyelőség az egyházkerület sárosdi ingatlanát felmérte és megállapította, 
hogy a végrehajtással megbízott Magyar Földhitelintézet mérnökének 
munkálata hibás, mert özv. Weisz Bertholdné ingatlanából az itétetben 
megállapított területnél 3300 négyszögöllel többet hasított ki, illetve adott 
át az egyházkerületnek. A földmérési felügyelőség ezért a műszaki mun-
karészeket helyesbítés végett visszaküldte a Magyar Földhitelintézetnek. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

b) erdőként nyil-
vántartott terület 

áll. ellátásba 
adása 

70. (Dr. F.) A jogügyi bizottság jelenti, hogy az egyházkerület 
sárosdi ingatlanának 5 2 kat. hold kiterjedésű, erdőként nyilvántartott 
területe állami ellátásba átadatott (mult évi közgyűlési jegyzőkönyv 67. 
pont). Ezt követőleg a m. kir. erdőhivatal az erdőt felmérte és azt 7 
kat. hold kiterjedésűnek találta. Ez a különbség onnan származik, hogy 
az erdősítésnél annak idején nem követték pontosan a kat. térképen fel-
vett határvonalat, hanem T 8 kat. holddal nagyobb területet erdősítettek. 
Az üzemtervi jegyzőkönyv Sárosdon 1931 évi április 24-én felvétetett s 
annak tartalmát — minthogy a törvényes rendelkezéseknek megfelelt — 
úgy a haszonbérlő, mint az egyházkerületi elnökség tudomásul vették. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 
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77. (Dr. F.) Olvastatott az 1930 évi rendes egyetemes közgyűlés-
ről felvett jegyzőkönyv 12. pontjában foglalt s a javadalmas egyházi 
tisztviselők házasságáról szóló szabályrendelet 7. §-a, mely szerint e 
szabályrendelet annak meghozatalától számított 2 hónap múlva lép ha-
tályba. 

Tudomásul szolgál azzal, hogy a szabályrendelet 1931 
évi január hó 22. napján lépett hatályba. 

7H. (Dr. F.) A jogügyi bizottság bemutatja az egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelő úrnak a püspök úrhoz intézett 1931 évi február hó 
28-án ad 219—1931 sz. a. kelt átiratát, mely szerint közölte a ref. egye-
temes konvent elnökségével az 1930 évi egyetemes közgyűlésünk által 
a javadalmas egyházi tisztviselők házasságkötése ügyében megalkotott 
szabályrendeletet. A konvent elnöksége válaszában örömmel állapította 
meg, hogy szabályrendeletünkben az egyházaink között fennálló testvéri 
viszony szelleme érvényesül s elhatározta, hogy szabályrendeletünket be-
mutatja az egyetemes konventnek megfelelő közzététel céljából. Az egye-
temes egyházi és iskolai felügyelő űr kívánatosnak tartja, hogy egyhá-
zunk tisztviselői megismerjék a ref. egyháznak vonatkozó jogszabályait 
s ezért mellékeli átiratához a reformátusoknál jelenleg érvényben levő és 
a jövőben életbe lépő jogállapot ismertetését, mely a konvent elnöksé-
gének közlésén alapszik. 

A közgyűlés köszönettel veszi tudomásul az egyetemes 
felügyelő úrnak intézkedését és elrendeli, hogy a ref. egyházi 
tisztviselők házasságkötésére vonatkozó szabályok kivonatos 
ismertetése a közgyűlésről felveendő jegyzőkönyv függeléke-
ként kinyomattassék. 

T9 . (Dr. F.) Olvastatott az 1930. évi egyetemes közgyűlésről fel-
vett jegyzőkönyv 13. pontja, mely szerint az egyháztagok fegyelmezésé-
ről szóló szabályrendelet tervezete hozzászólás végett megküldetik az 
egyházmegyékhez és egyházközségekhez. 

A közgyűlés az egyházmegyék véleményét, illetőleg ja-
vaslatát felterjeszti az egyházegyetemhez a zsinati bizottság-
hoz való áttétel végett. 

Figyelemmel azonban arra, hogy a zsinattartás teljesen 
bizonytalan, ellenben a szóbanforgó kérdések szabályozása 
egyházvédelmi szempontból haladék nélkül szükséges, a köz-
gyűlés azt az indítványt terjeszti az egyetemes közgyűlés elé, 
hogy ezeket a kérdéseket a lehető legrövidebb időn belül 
megalkotandó egyetemes szabályrendeletben szabályozza, s 
felhívja az egyetemes közgyűlés figyelmét egyrészt a fejérko-
máromi egyházmegye javaslatára, amely a legégetőbb kér-
désre — a reversális kérdésére — vonatkozik, másrészt arra, 
hogy a jogfolytonosság kidomboritása végett célszerű volna 

5 

Javadalmas egyh. 
tisztviselők házas-
ságáról szóló 
szabályrendelet 

Reformátusok 
jogszabályai a 
javad, egyházi 
tisztviselők 
házasságáról. 

Egyháztagok 
fegyelmezéséről 
szóló szabályrend. 
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Egyetemes jellegű 
lelkészyalasztósi 

szabályrendelet 

Törvénykezési 
célra nyújtott 

előlegek behajtása, 

Missiói jelentés 
Oroszvárról 

a megalkotandó szabályrendeletben a vonatkozó szimbolikus 
könyvek következő tételeire való hivatkozás: 1. Articuli Smal-
caldici IX. De excommunicatione, 2. Apologia Confessionis 
XXVIII. (XIV.), 3. Articuli Smalcadici Tract. de Potest. et 
Primátu Papae 75—76. 

SO. (Dr. F.) Olvastatott az 1930. évi egyetemes közgyűlésről fel-
vett jegyzőkönyv 22. pontja, amely szerint a közgyűlés felhatalmazza az 
egyetemes jellegű lelkészválasztási szabályrendelet tervezetének elkészí-
tésére kiküldött kerületközi bizottságot, hogy javaslatát hozzászólás vé-
gett küldje meg az egyházközségekhez, egyházmegyékhez és egyházke-
rületekhez. 

A közgyűlés örömmel üdvözli a tervezetet és megálla-
pítja, hogy az egyházmegyék folyó évi közgyűléseiken tár-
gyalták a kerületközi bizottság javaslatát s véleményüket, il-
letve javaslataikat felterjesztették az egyházkerülethez. A köz-
gyűlés azonban nem tartja szükségesnek az egyházmegyei 
javaslatoknak összefoglalását, mert súlyt helyez arra, hogy e 
javaslatok csonkítatlanul kerüljenek a kerületközi bizottság 
elé s ezért azokat változatlan formában és tartalommal ter-
jeszti fel, mint olyanokat, amelyek mindegyike figyelemre-
méltó megjegyzéseket és indítványokat tartalmaz. 

81 . (Dr. F.) A jogügyi bizottság jelenti, hogy az egyházkerület 
1930. évi számadásai szerint 4032 pengő 43 fillért tesznek ki azok a 
költségek, amelyek több törvénykezési ügyből kifolyólag az egyházkerü-
leti pénztár által előlegeztettek. Minthogy ezek az előlegek az egyház-
kerület háztartásában igen súlyos terhet jelentenek, a közgyűlés — a 
jogügyi bizottság indítványára — 

utasítja az egyházkerület ügyészét, hogy a költségek be-
hajtása tárgyában lépjen haladék nélkül érintkezésbe az ille-
tékes egyházmegyei törvényszékek elnökségeivel, ezeket pedig 
felkéri, hogy szorgalmazzák a költségek behajtását. 

8 3 . D. Kovács Sándor egyházi főjegyző előterjeszti az egyházke-
rületi missiói gyülekezeti munkáról szóló jelentését. 

I. A mosony i mi s s íó központja Oroszvár, amelynek önállósága 
több, mint egy évtizede vajúdó kérdés. Anyaegyházától, Németjárfalutól 
elszakítva önállóan megállni nem tud, viszont közelében sincsenek oly 
községek, amelyeknek evangélikus lakossága Oroszvár erejét gyarapít-
hatná. 

Mivel az egyházmegye jelentése szerint Oroszvár lélek-
szám és anyagi erő tekintetében sokkal gyengébb, semhogy 
anyaegyházként megállhatna és fennmaradhatna; mivel a ke-
rület múlt évi közgyűlés jkv. 79. pontjában Oroszvárt a mis-
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siói helyek sorából törölte és az egyházmegyét megfelelő in-
tézkedésekre felhívta: az egyházkerületi közgyűlés az E. A. 
27. és 28. §§-aiban biztosított joga alapján, a rajkai anya-
egyházhoz, mint legközelebbi anyaegyházhoz csatolja s egy-
szersmind utasítja az egyházmegyét, hogy a rajkai anyaegy-
ház és oroszvári leányegyház viszonyát szerződés formájá-
ban rendezze és e szerződésben gondoskodjék arról, hogy a 
jövendőben bekövetkezhető területváltozás esetén Oroszvár 
szabadon nyilatkozhassék a felől, hogy a felsőbb hatóság jó-
váhagyásának feltétele mellett melyik anyaegyházhoz óhajt 
leányegyházképen csatlakozni; az egyházmegye jelentését ez 
ügy befejezéséről a jövő évi közgyűlésre elvárja. 

» 3 . II. a) A nógrádi missiói terület igazi központja Kisterenye— 
Pásztó, mely a lelkész jelentése szerint az anyagi nehézségek dacára is 
örvendetes fejlődést mutat. Az istentiszteleteket a hívek szorgalmasan lá-
togatják; a vallástanítás terhét a lelkészszel, aki Kisterenyén, Chorinte-
lepen, Nagybátonyban, Pásztón, Selypen, Mátraszelén, Kazáron végezte, 
megosztották Kiss Gyula igazgató-tanitó (Jánosakna, Miserfa, Homok-
terenye), Thaisz Aladár igazgató-tanító (Mátranovák) és Rácz József 
(Horthy-telep). A lelkész a gondjára bízott területen a rendes vasárnapi 
és ünnepi istentiszteleteken kívül tartott alkalom szerint hazafias, bűn-
bánati, missiói, bibliavasárnapi, sajtóvasárnapi istentiszteleteket; volt 
nagypénteken passióolvasás, volt anyáknapja, hősök emléknapja. Meg-
ünnepelték az ágostai hitvallás emléknapját, reformáció ünnepét. Úrva-
csorával élt 600 lélekből 365. Kereszteltek száma 19, konfirmáltaké 9. 
Esketés 3 vegyes pár (2 nemük szerint, 1 pedig evang. vallásban neveli 
gyermekeit). Halálozás 11. Áttérés 3. Kitérés 5. Voltak vallásos esték, 
műsoros épületes délutáni összejövetelek, amelyen a hívek közül is töb-
ben közreműködtek. Az előadásokat a lelkész tartotta. A biblia órákat 
szép számmal látogatják. Az adakozás nagy buzgóságra vall, noha az 
anyagi szegénység napról-napra súlyosabb terhet ró a hívek vállaira. Az 
adakozás összege egyetemes egyházi célokra 106 pengő. Pásztón ima-
házra gyűjtenek. A kerületi segély nélkül azonban fennállani nem tud. 

b) Lapujtő és a karancsaljai szórvány községek Salgótarján gon-
dozása alatt állnak; a lelkész évente hatszor tart istentiszteletet, különben 
a levita végzi a szolgálatot, hitoktatást és konfirmandusok tanítását is. 
A levita neje pedig a bibliaórákat vezeti. 

A közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi, a 
missiógondozó lelkészeknek és munkatársaiknak, az adakozó 
híveknek elismerését nyilvánítja. 

84. III. A kerület tulajdonképeni missiói területe a fehérkomáromi 
egyházmegye, a hol a missiói gondozás az utolsó tíz év alatt jelenté-
keny haladásról számolhat be. A missiói munkáról alkotott kép hív tükre 

Missiói jelentés 
Kisterenye-Pásztó-
ról. 

Missiói jelentés 
Lapnjtöröl. 

Missiói jelentés 
Tatatóvarospól, 
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Missiói jelentés 
Dorogról. 

Missiói jelentés 
Bicskéről. 

Missiói jelentés 
Ercsi, Érd, 

Maríonvásárról. 

Missiói jelentés 
Esztergomról. 

azon törekvésnek, hogy kerületünk, mióta középfokú iskolái nincsenek, 
fokozott figyelemmel fordul a missiói munka intensiv mélyítése felé. 
Évről-évre új munkamezők nyílnak meg előttünk, de támadnak új mun-
kások is és siker, Isten áldása követi a szeretettel végzett munkát. 

a) Tata-Tóvdros komáromi anyaegyházunk gondozása alatt áll, kü-
lönben kiépített egyházi szervezettel. Komáromhoz való viszonyát az egy-
házmegyétől jóváhagyott szerződés szabályozza. Minden második vasár-
nap s a nagy ünnepek második napján van istentisztelet. A hitélet emel-
kedőben van; anyagilag is erősödik; a téli időn bibliaórák, ádventben, 
böjtben vallásos esték gyűjtik össze a híveket. A nőegylet részt vesz a 
városi szegénygondozásban; karácsonykor szeretetünnepséget tartott. A 
közadakozás élénk. Vendégelőadók voltak: Kirchner Rezső, Zsupanek 
Sándor. 

b) Dorog a csabdii lelkész gondozása alatt áll, a ki 11 istentisz-
teletet tartott, minden hóra esik egy; a vallástanítást Ferdinánd István 
tanító végzi. Tokodon két istentisztelet van tervbe véve. A dorogi hivek 
buzgósága példás. E missiói helyek jogilag Csabdihoz vannak csatolva, 
a földrajzi helyzet azonban mind a kettőt Esztergomra utalja s a végle-
ges rendezés csakis Esztergommal kapcsolatban oldható meg. 

c) Bicske, mint fiókegyház, a csabdii egyház gondozása alatt áll, 
lélekszámra azonban majdnem kétszerese az anyaegyháznak. A jövendő 
képe azt mutatja, hogy a gyülekezet központja Bicske lesz, mert erre 
jelöli ki földrajzi helyzete és közlekedési központ jellege, a melyhez még 
Felcsuth és vidéke is hozzászámítandó. Bicskén már 500 pengőt gyűj-
töttek imaház-alapra. Az élet törvénye erősebbnek bizonyul a történelmi 
hagyománynál. 

d) Ercsi, Érd, Martonvásdr, ez időszerint Tordas gondozása alatt 
áll, Ercsi és Érd gondozása azonban a távolság és kedvezőtlen vasüti 
közlekedés miatt sok nehézséggel jár. Martonvásáron kéthetenként közös 
istentisztelet van a ref. hívekkel; a szolgálatot a tordasi evangélikus és 
a baracskai ref. lelkész felváltva végzi s a hívek buzgósága állandó. 
Búcz Béla és Ervin budapesti lakosok s az egyetemes gyámintézet ado-
mányaikkal az istentiszteletek áhítatát és bensőségét nagyban emelték. 
Érden minden hónapban van istentisztelet. A templomtelek megszerzése 
a település nehézségei s az anyagi erő hiánya miatt megakadt. Az elemi 
iskolában (6 tanuló) Bálintfy Józsefné, a polgári iskolában (1), a tordasi 
lelkész végezte a vallástanítást. Ercsiben, egy 1865-iki egyesség szerint 
híveink a református testvérekkel közös egyházat alkotnak, a melynek 
élén a ref. lelkész áll. A vagyon a ref. egyházé, híveink annak javára 
adóznak, de hitvallási jogaik teljesen biztosítva vannak. Zavartalan bé-
kességben s egyetértésben élnek egymással. Havonkint egy istentiszte-
letet tart a tordasi lelkész, a ki a lelkipásztori felügyeletet gyakorolja. 

f) Esztergom. D. Kovács Sándor egyetemi theol. tanár gondozása 
alatt áll. 

Az istentiszteletek a szokásos évi rend szerint pontosan megtartat-
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tak. Dr. Kovács megbízott administratornak segédkeztek: Wolf Lajos, 
Kiss György, Csaba László, Ruttkay Gyula, Sólyom Jenő és Rimár Jenő 
Budapestről. A nőegylet vallásos estéje, amelyen Wolf Lajos és Gre-
gersen Lujza tartottak beszédet, fényes erkölcsi és nagyon szép anyagi 
eredménnyel járt. A hitoktatás céljára segélyt kapott Esztergom szab. 
kir. várostól 200 P, a dunáninneni kerület részéről a Baldácsy alapból 
100 P, 300 P közadakozás gyűjtött össze a célra. A hitoktatást Böhm 
János ny. középiskolai tanár végezte az idén is. Az ágostai hitvallás 
emlékére alapított gyülekezeti könyvtár, a mely elsősorban az Egyete-
mes Gyámintézet (Thébusz alap) és a Luther-Társaság adományából 
létesült, az elmúlt éven újabb kötetekkel gazdagodott főkép a Luther-
Társaság jóvoltából. Özvegy Győry Vilmosné Guido Reni töviskoronás 
Krisztus fejének szép és hű reproductióját adta ajándékul, mely egyelőre 
a vallástanítás termébe helyeztetett el s méltó párja régebbi ajándéká-
nak a két ezüst gyertyatartónak. A nyíregyházi Leányegylet ezüst kely-
het és ostyatartót ajándékozott az egyháznak. Csanády László másod-
felügyelő 100 pengővel, Wagner Emiiné 50 pengővel gazdagították a 
Nőegylet alaptőkéjét. Az egyházközség templomalapja 1389 P 77 fillér, 
a Nőegylet kultúrház-alapja 450 P. Közcélokra a gyülekezet adakozott 
60 P. A konfirmált növendékek száma 2. A Luther-Társaság jutalom -
könyveket osztott szét a szorgalmasabb növendékek közt. Vesztesége a 
gyülekezetnek két család, az egyik Dél-Amerikába Montevideóba távo-
zott, közös családi úrvacsora után. A hívek rendszeres látogatását a 
Nőegylet tagjai végzik, ugyanők ellenőrzik a tanulóknak hittani órákon 
való pontos megjelenését, templomba járását; az istentiszteletek rende-
zése, kihirdetése, az egyháztagok nyilvántartása az ő tisztük. Az egész 
Nőegylet s főkép elnöke Lang Györgyné munkálkodása elismerésre és 
követésre méltó. 

g) Felső-Galla—Tatabányán a szervező munka 1930. október ele-
jén kezdődött, amikor a püspök úr által odaküldött vallástanitó s miss. 
lelkész Kalavszky Kálmán, helyét elfoglalta. A hívek összeírása után 
1930. december 21-én Balogh István esperes jelenlétében megtörtént a 
gyülekezet megalakulása; 1931. január 6-án püspök úr megbízásából 
D. Kovács Sándor ünnepi istentisztelet keretében beiktatta a megválasz-
tott tisztviselőket és presbyteriumot. Január 25-én Kirchner Rezső püs-
pöki titkár jelenlétében megállapították az első költségvetést, március 
15-én elhatározták az anyaegyházzá alakulást; május 31-én a hívek meg-
ható érdeklődése közben végezte D. Kovács Sándor az első confirmá-
ciót 14 növendékkel. 1931. január 14-én megalakult a n ő - é s leányegy-
let, mely a hívek egyházi öntudatának ébresztésében rendkívül hatásos 
eszköznek bizonyult. Prehauser Imre egyházi tanácstag szép tágas he-
lyiséget bocsátott az egylet rendelkezésére, mely istentiszteleti helyül is 
alkalmas, úgy hogy minden vasárnap két helyen van istentisztelet; Ta-
tabányán és Felső-Gallán. Énekeskönyveket kapott az Egyetemes Gyám-
intézettől. A vallástanitást 210 elemi iskolai és 9 polgári iskolai tanu-

Missiói jelentés 
Felsőgalláról, 
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lóval Kalavszky Kálmán végezte, azonban sok nehézséggel kellett meg-
küzdenie, mert a növendékek évtizedeken át ref. vallási könyvekből ta-
nultak, ref. énekeket énekeltek s általában ref. gondolatkörben nevelőd-
tek, — másrészt azon családok, amelyek ebbe bele törődni nem akar-
tak, a felbukkanó szekták karjaiba vetették magukat. Mindezen akadá-
lyok dacára szép eredményt ért el. A lélekszám 1600. 

A bányatársulat eddig a ref. egyháznak abban a hitben, hogy ez-
zel az egész protestantismus iránt teljesítette kötelességét egy lelkészi és 
vallástanitói állás javadalmát adta meg. Az egyenlőség és viszonyosság 
elve alapján ugyanazt kérhetjük az evang. egyház részére is. Ha pedig 
a bányatársulat ennyit nem áldozhatna, akkor azt kérhetjük, hogy az 
eddig prot. célra szánt hozzájárulást felezze meg a két egyház között, 
amire most alkalom kínálkozik, mivel a ref. lelkészi állás elhalálozás 
következtében megüresedett és az új rendezésnek szerzett jog nem áll 
útjában. 

A jövendő rendezés képe, mivel itt a legelsősorban a megközelít-
hetőség, a közlekedési viszonyok kedvező volta a legfontosabb szempont, 
mert az élet törvényének érvényesülése a régi egyházközségi kötelékek 
megbolygatásánál is fontosabbnak látszik (bár százados kötelékek elsza-
kitásáról nem lehet jelen esetben szó, mert a szórványhelyek az utolsó 
évtizedekben részesült ipartelepek keletkezésével népesedtek ineg), a kö-
vetkezőképen alakulna: 

a) Esztergom, Dorog, Tokod s Esztergommegye esztergomi járása; 
b) Komárom, Tatatóváros, Almásfüzitő, Ács, Igmánd. E földrajzi 

területbe esik, de a dunántúli kerülethez tarlozik Bábolna és Táskány; 
c) Felsögalla, Tatabánya, Bánhida és vidéke; 
d) Csabái, Bicske, Felcsuth, le a vonal mentén a velencei tóig, 

Bicske központtal; 
e) Tordashoz Martonvásár állandó fiókegyház; 
f) Székesfehérvár, Ercsi, Érd, Adony stb., a megye déli része, ide 

sorolandó volna Fehérvár Csurgó (jelenleg Várpalotához és a veszprémi 
egyházmegyéhez tartozik). 

Ez azonban a jövendő eszménye, aminek megvalósítása felé kell 
törekednünk. 

A kerületi közgyűlés a kimerítő s tájékoztató jelentésért 
az előadónak köszönetet mondva: 

a) örvendetes tudomásul veszi a Tata-Tóvárosról, Do-
rogról, Tokodról, Bicskéről, Érdről, Martonvásárról, Ercsiről 
szóló jelentéseket, a gondozó lelkészeknek, közreműködő elő-
adóknak és vendégszónokoknak, adakozóknak elismerését 
nyilvánítja; 

b) külön kiemeli Esztergom buzgóságát, mely az ellen-
séges környezetben, mostoha viszonyok közt, szép eredményt 
tudott elérni s ezért a gyülekezetet gondozó D. Kovács Sán-
dornak, Lang Györgyné nőegyleti elnöknek, úgyszintén a köz-
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remüködő szónokoknak, előadóknak és adakozó híveknek el-
ismerő köszönetet mond; 

c) az Ercsin alakult közös prot. egyházra vonatkozó 
1865-iki szerződést nyilvántartás végett bekívánja s annak 
eredetiben vagy hivatalos másolatban való megőrzését s a 
ker. jegyzőkönyvben való kinyomatását elrendeli; 

d) Felsőgalla-Tatabánya megalakulását és fejlődését ör-
vendetes tudomásul veszi, az elért szép eredmény felett meg-
elégedését fejezi k i ; az anyaegyházzá alakulást helyesli s en-
nek könnyebb megvalósulása végett a bányatársulat protestáns 
egyházi segélyének arányos elosztása ügyében közbenjárásra 
felkéri a kerületi elnökséget. 

8 5 . (Dr. F.) Ezekután az elnöklő kerületi felügyelő úr indítványára: 
a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel jegyzőkönyvi kö-

szönetet szavaz dr. Kovács Sándor ker. főjegyzőnek az általa 
végzett missiói munkáért, akit az ő megbecsülhetetlen, önzet-
len egyházépitő munkájával a kerületi felügyelő úr példaké-
pen állít az egész egyházkerület elé, mint olyant, aki meg-
mutatta, hogy igen nehéz körülmények között és leküzdhetet-
lennek látszó akadályokon keresztül is, hogyan lehet ered-
ményeket elérni egyházunk érdekében. 

8 6 (Dr. K. B.) Beterjesztetett a kerületi gyámintézet 1931. októ-
ber 15-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyve, melyet 

a közgyűlés tudomásul vesz és annak a közgyűlési jegy-
zőkönyv függelékeként való kinyomatását elrendel. 

8 7 . (Dr. K. B.) Kerületi levéltáros jelenti, hogy az elmúlt közig, 
esztendőben a levéltárba a következő anyag érkezett: 1927—28—2. 
közig, akták: 1928. évi ker. gyül. akták: 1929. évi ker. gyíil. akták: 
Egyet, számadások péld. 1927—29. évekről: Baldácsy alapitv. története: 
kerületi jkvek 1 9 2 6 - 2 9 . évekről: Leik. választ, szab. rendelet. 1930. évi 
ker. felügyelő választására leadott szavazatok: Nyugdijintézeti iratok: 
Polg. isk. tanterv és utasítás: Névtárak. A levéltári szekrény teljesen 
megtelt, egy uj szekrény csináltatása elodázhatatlan. 

Tudomásul szolgál. 

8 8 . Bemutatásra kerül a kerületi lelkészértekezlet október 15-én 
megtartott ülése jegyzőkönyve, 

amit a közgyűlés tudomásul vesz s annak a közgyűlési 
jegyzőkönyv mellékleteként való kinyomatását elrendeli. 

8 » . (Dr. Cs.) Tárgyalásra kerül a kerületi lelkészértekezlet indít-
ványa az 1930 évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 27. pontjában fog-
lalt és az evangélikus és református egyházak között történő, az áttéré-

Jegyzßkönyvi 
köszönet 
D. Kovács S.-nak 
miss. munkájáért. 

Ker. gyámintézet 
jelentése. 

Ker. levéltáros 
jelentése. 

Ker. lelkészi 
értekezlet jkve. 

Evang. és reform, 
egyházak együtt-
működése. 
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sekre és reverzálisokra vonatkozó egyezség illetően, mivel kapcsolatban 
a közgyűlés felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a megál-
lapodásnak egyetemes érvénnyé válását szükségesnek tartván, 
azt alkotmányos tárgyalás céljából küldje le az egyházközsé-
gekhez, miként a református egyház konventje is tette. 

9 0 . (Dr. Cs.) Meskó Károly indítványozza, hogy a közgyűlés bízza 
meg Szekej András lelkészt, hogy a szekták elleni védekezés adatait 
lelkésztársaitól gyűjtse össze és azokat a lelkészek rendelkezésére bo-
csássa. 

A közgyűlés az indítványt magáévá teszi. 

9 1 . (Dr. Cs.) Kardos Gyula előadó beterjeszti az 1930—31. közig, 
évben a fogházakban és kórházakban végzett lelkipásztori munkáról 
szóló jelentését. 

Egyházkerületünkben Balassagyarmaton és Székesfehérvárt van kir. 
törvényszéki fogház és Márianosztrán pedig állami fegyintézet. Az előbbi 
két helyen — a beérkezett jelentések szerint — az eddigi keretekben és 
szokásos módon folyt evang. rabjaink lelkipásztori gondozása. E foghá-
zakban általában megcsappant az evangélikus vallású letartóztatottak 
száma. Az illetékes lelkészek a ref. lelkésztársakkal cooperálva hetenként 
tartottak részükre istentiszteletet. Adventben és böjtben az összes rabok 
részére úrvacsorát osztottak. A nőegyleti fogházi missiók rendszeresen 
látogatták a fogházat, a rabok lelki életére nemesítő felolvasásokat tar-
tottak, karácsonyfa ünnepélyt tartottak számukra, stb. Márianosztráról 
először érkezett ez évben jelentés. Az ottani ref. fegyházi lelkész közli, 
hogy az evang. rabok (számuk 15—16 körül van) a ref. istentisztelete-
ken és hitoktatáson vesznek részt. Meglátogatta őket külön is és Úrva-
csorát osztott számukra az illetékes nagybörzsönyi evang. lelkész is. 

A kórházakban, Székesfehérvárt és Balassagyarmaton az evang. 
betegeket az illetékes lelkészek rendszeresen látogatják, nekik a szük-
séghez mérten Úrvacsorát osztanak. A- nőegyleti kórházi missiók itt is^ 
áldásos tevékenységet fejtenek ki. Balassagyarmaton bekapcsolódott ebbe 
a munkába a diakonissa testvér is s a betegeket hitükben erősítgette. Ez 
annál inkább fontos, mert a balassagyarmati kórházban, az apácák ré-
széről, katholizáló tendentiák észlelhetők. A „Szív" újság ellensúlyozá-
sára az ottani Nőegylet 12 példányban járatja evang. betegeink számára 
a „Harangszó"-t és a „Jöjjetek én hozzám" c. vallásos lapocskát. 

Tudomásul szolgál. 

9 3 . (Dr. F.) Csatáry Elek egyházközségi felügyelő azt kéri az 
egyházkerületi elnökségtől: tegye meggondolás tárgyává, hogy a kerületi 
közgyűlések ne az egyházkerület más és más községében, hanem a ré-
gebbi szokásnak megfelelően, Budapesten tartassanak. 

Elnöklő ker. felügyelő ur kijelentette, hogy egyházkerü-
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leli elnökség nem kiván eltérni azon meggyőződéses állás-
pontjától, hogy az egyházak és a kerület érdekében cselek-
szik akkor, amikor a kerületi közgyűléseket — amennyiben 
ezt az egyházközségek helyi viszonyai megengedik — a ke-
rület más és más egyházközségének területére tűzi ki; a köz-
gyűlés helyeslése mellett fejtette ki, hogy az a támogató erő, 
amelyet a közgyűléseknek egy-egy egyházközség területén 
való megtartása az egyházközségek hitéletére is jelent, sokkal 
fontosabb, mint az anyagi vagy kényelmi szempontok, ame-
lyek a közgyűléseknek egy másik egyházkerület területén : 
Budapesten való megtartását esetleg indokoltatnák. 

9 3 . (Dr. F.) Dr. Kéler Bertalan felhívja a közgyűlés figyelmét arra, 
hogy az 1930. egyetemes közgyűlésről felvett jegyzőkönyv 15. pontja 
szerint a püspöki javadalmi földek kezelése tekintetében kerületi sza-
bályrendelet készítése rendeltetett el, amely azonban a jelen közgyűlés 
tárgysorozatán nem szerepelt. Az elnöklő kerületi felügyelő úr indítványára 

a közgyűlés jelentést tesz az egyetemes közgyűlésnek 
arról, hogy a püspöki javadalmi földek kezelése kerületünk-
ben miképen történik, egyúttal az elnökség utján intézkedik 
a megfelelő szabályrendelet elkészítése iránt, amelyet az 1932. 
évi közgyűlésen való letárgyalás után fog tudomásul vétel 
végett felterjeszteni az egyetemes közgyűléshez. 

9 4 . (Dr. F.) Irányi Kamill székesfehérvári lelkész bejelentette, hogy 
egyháza a jövő év folyamán óhajtja uj templomát felavatni. Ezen alka-
lomból egyháza nevében is arra kéri az egyházkerületi elnökséget, hogy 
az 1932. évi kerületi közgyűlés Székesfehérvárott tartassék meg s e cél-
ból egyházközsége szeretetteljes meghívását tolmácsolja. 

A kerületi felügyelő ur hálás köszönettel fogadja a szé-
kesfehérvári egyházközség meghívását és ennek elfogadása 
után közli a meghívó egyházközséggel és a közgyűlést — 
egyetértőleg a püspök úrral — Székesfehérvárra fogja egy-
behívni. 

Ezzel kapcsolatban közli a közgyűléssel, hogy — ugyan-
csak a püspök úrral egyetértőleg — a jövő évi közgyűléstől 
kezdve, a közgyűlés munkaprogrammját négy napra elosztva 
kívánják elvégeztetni s figyelemmel kívánnak lenni ezentúl 
arra is, hogy a közgyűlési ügyek érdemleges munkájából, 
különösen előadói minőségben, a fiatalabb nemzedéknek is 
rész jusson, a mit a közgyűlés helyesléssel vesz tudomásul. 

9 5 . (Dr. F.) Elnöklő kerületi felügyelő úr ezek után hálás köszö-
netet mond Fadgyas Aladár komáromi lelkész úrnak az előző napi gyám-
intézeti istentiszteleten mondott értékes igehirdetésért, 
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Indítvány a 
püspöki javadalmi 
földekről szóló 
szabályrendelet 
alkotására. 

Székesfehérvár 
meghívja a 
kerületi gyűlést. 

Köszönet Fadgyas 
Aladárnak, 
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Köszönet a salgó-
tarjáni egyház 

elnökségének és 
nagyvállalatoknak, 

A közgyűlés 
berekesztése. 

i 

ismételten hálás köszönetét fejezi ki a salgótarjáni egyházközség 
elnökségének és minden egyes tagjának, 

a salgótarjáni nagyvállalatoknak a részükről a közgyűléssel és annak 
tagjaival szemben tanúsított és minden tekintetben gondos és figyelmes 
előzékenységeért, 

Salgótarján város közönségének, élén Förster Kálmán polgármes-
terrel — a kerületi közgyűlés és annak tagjaival szemben tanúsított ven-
déglátó és megértő magatartásáért. 

9 6 . (Dr. Z.) Minthogy sem több tárgy, sem több felszólaló nem 
volt, világi elnök megköszöni a közgyűlés tagjainak a tárgyalások egész 
tartama alatt mindvégig tanúsított élénk figyelmét és érdeklődését s a 
közgyűlést berekeszti. 

A közgyűlés az egyházi elnök buzgó imájával véget ért. 
K. m. f. 

Dr. Sztranyavszky Sándor sk., Kiss István sk., 
egyházkerületi felügyelő. püspök. 

Dr. Zelenka Frigyes sk., D. Kovács Sándor sk., ' 
világi főjegyző. egyházi főjegyző. 

Dr. Farkass Béla sk., Kirchner Rezső sk., 
világi főjegyző. egyházi jegyző. 

Dr. Csengődy Lajos sk., 
egyházi jegyző. 

Hitelesítjük: 

Budapesten, 1931 évi október hó 23. napján. 

Mihalovics Samu sk., Okolicsányi Gyula sk., 
Dr. Händel Béla sk., M e s k ó Károly sk., 
Kirchner Gyula sk., Kaján József sk., 
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I. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV 

felvéve a dunáninneni evang. egyházkerület számvevőségének Sal-
gótarjánban 1931. évi október 14-én tartott ülésén. 

Jelen voltak: Kirchner Gyula világi és Meskó Károly egyházi el-
nök vezetése mellett Kirchner Rezső, Magyar Géza a számvevőszék tag-
jai és Szűcs Sándor számv. jegyző. 

I. Kirchner Gyula vil. elnök meleg szavakkal üdvözli a szömvevő-
szék megjelent tagjait, s a jkv. vezetésére Szűcs Sándor jegyzőt kéri fel. 

II. Magyar Géza számv. tag jelenti, hogy a mosoni egyházmegye 
számadásait kapta meg felülvizsgálás céljából az Elnökségtől. A száma-
dásokat egészben véve rendben lévőknek találja csupán az a kifogás 
emelhető ellene, hogy a betétre elhelyezett pénzmaradványt nem helyezi 
„kiadásba", hanem mint pénzmaradványt szerepelteti. A jövőben a taka-
rékbetét a vagyonleltárba veendő fel. Kifogásolja továbbá azon körül-
ményt, hogy a takarékbetétként elhelyezett pénzmaradvány kamatait csak 
az elmúlt közig, év első felére számolja el, holott semmi nehézsége nincs 
annak, hogy e kamatok december 31-ig számoltassanak el, valamint a 
jövő évi költségvetésbe is felveendők legalább, hozzávetőleges össze-
gükben. 

III. Szűcs Sándor jegyző a nógrádi egyházmegye közigazgatási, lel-
készsegélyző pénztárairól, valamint a Beniczky és Laszkáry alapítvány 
számadásairól, végül a nagylóci esperességi birtok számadásairól tesz 
kimerítő jelentést. Az összes számadásokat úgy formai, mint tartalmi 
szempontból kifogástalanul rendbenlevőknek találja s azok minden vál-
toztatás nélküli elfogadását ajánlja. 

Meskó Károly egyh. elnök referál a fejérkomáromi egyházmegye 
számadásairól. A számadások részletes és intenzív megvizsgálása után 
azt javasolja a számvevőszéknek, hogy a számadásokat hagyja jóvá, mi-
után azok alaki és tartalmi szempontból megfelelnek a követelményeknek. 

A világi Elnök megköszönve a tagok érdeklődését s munkáját, mi-
után több tárgya a számvevőszéki ülésnek nincsen, az ülést berekeszti. 

K. m. f. 

Kirchner Gyula, 
v. elnök. 

Meskó Károly, 
egyh. elnök. 

Szűcs Sándor, 
jegyző, 
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II. F Ü G G E L É K . 

M á s o l a t . 

A) Selertlegi jogállapot. 

A lelkészek házasságkötését az egyházi I. t. c. 143. D) pontjának 
e) alpontja szabályozza eképen: „a lelkészek, feleségül református vagy 
ágostai hitvallású evangélikus nőt vegyenek, gyermekeiket református 
vallásunkban tartoznak nevelni és gyermekeik egyházias nevelésében a 
híveknek példányképül szolgáljanak." 

A tanítókra vonatkozólag az egyházi VI. í. c. 23. §-ának 2. bekez-
dése rendelkezik eképen: „Feleségül csak református vagy ágostai hit-
vallású evangélikus nőt vehetnek el; a tanítónők pedig csak református 
vagy ágostai hitvallású evangélikus férfiakkal léphetnek házasságra és 
kötelesek gyermekeiket református vallásunkban nevelni. A gyermekek-
nek a reformá us vallásban nevelésére vonatkozó kötelesség azonban 
nem állhat ellentétben az állami törvényeknek a gyermekek vallásos ne-
velésére vonatkozó rendelkezéseivel." 

A tanító- és tanítónőképző intézetek tanárai és tanítói tekintetében 
az egyházi VI. t. c. 61. §-a aképen rendelkezik, hogy kötelességeikre 
vonatkozólag a gimnáziumi tanárokat illető törvényszakaszok alkalma-
zandók. 

A 75. §. szerint: „Gimnáziumi tanárokká csak protestáns vallású 
magyar állampolgárok alkalmazhatók." És ugyanezen szakasz 2. bekez-
dése szerint: „Feleségül csak protestáns nőt vehetnek el." 

A főiskolai tanárokról az egyházi VI. t. c. 110. §-a szól eképen: 
„Feleségül csak református vagy ágostai hitvallású evangélikus nőt ve-
hetnek el és a theologiai akadémiák tanárai gyermekeiket a református 
egyház hitelveiben kötelesek nevelni." 

Megjegyezzük, hogy főiskolai tanárokul a VI. t. c. 109. §-a szerint 
esetleg ágostai hitvallású evangélikusok is megválaszthatók. 

B) 3övőbeli jogállapcf. 

A lelkészek házasságkötése és gyermekeik vallásos nevelése tár-
gyában az országos zsinat 1929 április 29-én hozott 391. számú hatá-
rozatával a következő törvényszöveget fogadta el : „Minden lelkésznek, 
lelkészi képesítésű tanárnak és mindenkinek, a kinek lelkészi képe kitett-
sége hatályban van, kötelessége, hogy: h) feleségül református vagv 
ágostai hitvallású evangélikus nőt vegyen s gyermekeit az állam törvé-
nyeiben megszabott rendelkezések megtartásával református vallásban 
neveltesse." 
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A tanítók tekintetében az országos zsinat 1928. május 11-én 52. 
szám alatt hozott határozatával azt mondotta ki, hogy a jelenleg érvény-
ben levő 23. §-t jelenlegi szövegezésében változatlanul fenntartja. 

Az országos zsinat 87., 105., 116., 120. és 147. számú határozatai 
a különböző fokú iskolák tanáraira nézve a 23. §. rendelkezéseinek al-
kalmazását mondotta ki. 
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III. F Ü G G E L É K . 

JEGYZŐKÖNYV 

felvétetett a Dunáninneni ág. h. evang. egyházkerületi Gyámintézet 1931. 
október 15-én Salgótarjánban tartott közgyűlésén. 

Jelen voltak Laszkáry Gyula világi és Podhradszky János egyházi elnök 
elnöklete alatt dr. Sztranyavszky Sándor egyházker. felügyelő, Kiss István 
püspök, Wenk Károly, Mihalovics Samu esperesek, Draskóczy Lajos, 
Csővári Dezső, Kardos Gyula, Horeczky Aladár, Fábri Mihály, dr. 
Händel Béla, Kirchner Rezső, Szelényi Gyula, Okolicsányi Gyula, Meskó 
Károly, Králik Ervin, Irányi Kamill, dr. Zelenka Frigyes, Péter Henrik, 
Sztolár Miklós, Horváth Sándor, Magyar Géza, Kalavszky K., Matuz Pál 
és alulirt jegyző. 

1. Podhradszky János buzgó imája után Laszkáry Gyula elnök ke-
restlen szavakkal üdvözli a megjelenteket és a jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkéri Okolicsányi Gyula és Wenk Károly közgyűlési tagokat és a köz-
gyűlést megnyitja. 

2. Egyházi elnök bensőséges szavakkal eleveníti meg az Evangé-
lium intését elnöki beszámolója keretében, hogy egymás terhét hordoz-
zátok és ugy töltsétek be a Krisztus törvényét, aminek a mai rendkívül 
súlyos időkben fokozott jelentősége van, mert hiszen az elszegényedés 
olyan nagy, hogy sok helyen már-már a kétségbeesés határához jár kö-
zel az emberi sors. Ennek a nyomornak a leküzdése érdekében folyta-
tott harcban nem kis jelentősége van a Gyámintézet munkájának is, 
amely — Istennek hála — az elmúlt évben is megtette azt, amit a jelen 
viszonyok között tőle elvárni lehetett. 

a) Részletes beszámolója hü képet adván az elmúlt esztendő tör-
ténetének, megemlékezik az Egyet. Gyámintézet mult évi nyíregyházi ülé-
séről, amely az áldozatos megnyilatkozásokban oly gazdag volt. Teszi 
pedig az erre való emlékezést azért, mert ez évben kerületünkben, Ba-
lassagyarmaton fogja az Egyet. Gyámintézet közgyűlését tartani, amiért 
tegyünk meg minden lehetőt, hogy méltóképen fogadtassék ez ünnepség 
kerületünkben. 

Tudomásul szolgál. 
b) Utal arra, hogy a Gusztáv Adolf Egyesület jövőre ünnepli fen-

állása 100 éves jubileumát, amivel kapcsolatban a kibocsátott és szét-
küldött perselyekkel való gyűjtést a közgyűlés figyelmébe nyomatékosan 
ajánlja. 

Tudomásul szolgál. 
c) Jelenti, hogy Lagler Sándor a Gyámintézet égisze alatt Luther-
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rózsa kép terjesztésére tett ajánlatot, amit azonban az elnökség olyan 
üzleti szelleműnek talált, hogy ahhoz hozzájárulását nem adhatta. 

A közgyűlés az elnökség intézkedését jóváhagyja. 
d) A népjóléti minisztérium által kiutalt cipősegélyt ez évben 5 

arra érdemes és rászorult lelkészözvegynek juttatta. 
Jóváhagyó tudomásul szolgál. 

e) Gyáminlézeti segélyben egyházaink közül részesültek: Székes-
fehérvár 300 pengő kisszeretetadomány, Tatabánya 400 P, Cserhátsurány, 
Komárom, Galgaguta, Szécsény, Ösagárd, Tatatóváros, Bánk, Rétság, 
Tordas, Kisterenye, Csabdi, Sámsonháza 100—100 P, Ipolyvece 88 P. 
Ezenkívül Tatabánya a Thébusz alapítvány 250 P kamatát énekeskönyvben, 
Nyíregyháza urvacsorai készletét és a Nyíregyházai Luther Szövetség dísz-
bibliáját és 10 drb. újtestamentumot, Martonvásár szórvány 10 drb. éne-
keskönyvet és a sátoraljaújhelyi Nőegylet szent bibliáját kapta meg. 

Tudomásul szolgál. 
f) A Gusztáv Adolf egylethez felterjesztetett Székesfehérvár, Kiste-

renye, Tatatóváros, Tatabánya. Szécsény-tatabányai misszió kérvénye 
későn érkezett, igy nem volt felterjeszthető. G. A. E.-vel közvetlen kap-
csolatba lépésre is felhivott gyülekezetek közül Székesfehérvár a drezdai 
főegylettől már kapott is segélyt 100 Márka értékben. Az ilyen segély-
ben részesült egyházak ismételten felhivatnak arra, hogy a segély ki-
utalása után azonnal köszönjék meg a segélyt, mert különben veszélyez-
tetik a segély folyósítását. 

Tudomásul szolgál. 
g) Az egyházmegyei gyámintézet jelentése alapján közli, hogy a 

fejérkomáromi egyházm. gyámintézet eddigi elnöke Podhradszky János 
ezen tisztségéről lemondott és helyét Irányi Kamill foglalta el. 

h) A nógrádi egyházmegyei gyámintézet pedig az elhalálozás foly-
tán megüresedett világi elnöki állást Horváth Sándor egyházm. II. fel-
ügyelő személyével töltötte be. 

A közgyűlés szeretettel köszönti az uj munkatársakat, s 
kéri számukra Isten megsegitő kegyelmét. 

i) Rákóczy István v. gyámintézeti felügyelő emlékére családja 100 
pengős alapítványt tett a nógrádi egyházm. gyámintézetnél. 

j) Jelenti, hogy a kerületi gyámintézet számvizsgáló bizottsága a 
kerület számadását felülvizsgálta s jóváhagyandónak véleményezi. 

A közgvűlés a számadásokat jóváhagyja. 
k) Jelenti, hogy a nógrádi és fejérkomáromi egyházmegyei gyámin-

tézetek számadásait felülvizsgálta, a mosoniét Magyar Gézához küldte el, 
kinek bírálatát ismertette, melynek alapján a közgyűlés a mosoni egy-
házmegyei gyámint. számadását jóváhagyja s utasítja az egyhm. gyámin-
tézetet, hogy jövőben szigorúan az alapszabályokhoz alkalmazkodjék. A 
fejérkomáromi és nógrádi egyházmegyei gyámintézet számadásai felett 
elismerését és köszönetét fejezi ki. 
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Fejérkomárom: 
Szabad rendelkezésre f. é. 212'— P 
Nagy szeretetadomány f. é. 76 78 P 

Összesen: 34878 P 
A gyülekezetek közül a gyámintézeti munkában kiemelkedők: 

Csabdi, Tordas, Székesfehérvár, Pusztavám. 

Mosoni egyházmegye: 
Szabad rendelkezésre 13303 P 
Nagy szeretetadomány 19 94 P 

Összesen: 152-97 P 

Nógrádi egyházmegye: 
Szabad rendelkezésre 468*85 P 
Nagy szeretetadományra 183'13 P  

Összesen: 651 '98 P 
Dicséretes munkát folytattak: Balassagyarmat (200 P), Bér, Salgó-

tarján, Szirák, Ipolyvece. 
Összesítés : 

Szabad rendelkezésre 873 88 P 
Nagy szeretetadományra 279-89 P 

1) A Laszkáry Gyula kerületi gyámintézeti alapítvány kiosztásra ke-
rülő kamataiból indítványára 

a közgyűlés 130 P-t Galgagutának juttat. 
m) Felhasználható a szabadrendelkezésre álló összeg egyik fele: 

418'94 P. Költségekre levonandó: 68 P. Marad segélyekre 350 P. Tő-
késítésre 0-94 P. 

n) Segélyért folyamodó egyházak: Székesfehérvár, Komárom, Ta-
tabánya, Tatatóváros, Tordas, Nagyveleg, Csabdi, Csákvár, Cserhátsurány, 
Rétság, Nógrád, Galgaguta, Lucfalva, Legénd, Szécsény, Szarvasi Luther 
Árvaház, Theol Otthon Sopron. 

A közgyűlés ezek közül Székesfehérvárnak, Suránynak, 
Rétságnak 100—100 P-t, Szarvasi Luther Árvaháznak 50 P-t 
juttat. 

o) Az egyetemes egyházhoz folyamodtak: Székesfehérvár, Tata-
bánya, Komárom, Tatatóváros, Tordas, Csákvár, Nagyveleg, Csabdi, 
Esztergom, Surány, Kisterenye, Csesztve, Rétság, Nógrád, Galgaguta, 
Legénd, Bánk, Lucfalva, Sámsonháza, Szúpatak, 

a közgyűlés a következő sorrendben terjeszti fel a kér-
vényeket : Székesfehérvár, Tatabánya, Esztergom, Surány, Kis-
terenye, Csesztve, Rétság, Nógrád, Komárom, Tatatóváros, 
Tordas, Galgaguta, Oroszvár, Legénd, Csákvár, Bánk, Nagy-
veleg, Lucfalva, Csabdi, Szúpatak, Sámsonháza. 

A G. A. E.-hez: Székesfehérvár, Kisterenye, Tatatóváros, Tatabánya, 
Szécsény, mint régi folyamodók és Lucfalva, Rétság, Nógrád, Csesztve. 
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A közgyűlés a kővetkező sorrendben terjeszti ezeket to-
vább: Tatabánya, Kisterenye, Tatatóváros, Szécsény, Lucfalva, 
Rétság. 

ő) Egyházi elnök jelenti, hogy Bendl Henrik pénztáros megvált az 
egyházkerületi gyámintézet pénztárosi állásától is. Indítványára 

a közgyűlés jegyzőkönyvi kivonatban ad kifejezést a tá-
vozó pénztárosnak sokéves érdemei elismerésének. 

p) A megüresedett ker. gyámintézet pénztárosi állására 
Szelényi Gyula egyh. pénztárost választja meg a köz-

gyűlés és részére Isten gazdag áldását kéri. 
q) Amint a mult évi egyetemes gyámintézeti közgyűlés jkv-ből is-

meretes, Báró Feilitzsch Bertchold az egyetemes gyámintézet világi el-
nökének mandátuma lejárván, elrendeltetett a választás. Egyházi elnök 
ajánlatára 

a közgyűlés szavazatát ismét Báró Feilitzsch Bertcholdra» 
mint az egyetemes gyámintézet elnökére adja. 

r) Egyházi elnök javaslatára a közgyűlés hálás köszönetet mond a 
gyámintézeti istentisztelet szónokának, Fadgyas Aladár komáromi lelkész-
nek, épitő és buzdító gyámintézeti beszédeért, a vendéglátó gyülekezet-
nek, a gyámintézet buzgó munkásainak. 

s) A gyámintézeti istentisztelet offertóriuma 104-04 P volt, amely 
összeg a nagyszeretetadományt növeli. Erre a nagyszeretetadományra ez 
évben Székesfehérvárt hozza javaslatba, amihez a közgyűlés hozzájárul. 

K. m. f. 

Laszkáry Gyula s. k., Csengődy Lajos s. k., 
egyházkerületi gyámint. világi elnöke. jegyző. 

Podhradszky János s. k., 
ker. gyámint. egyh. elnök. 

Hitelesítjük: 
Okolicsányi Gyula s. k. Meskó Károly s. k. 
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III. F Ü G G E L É K . 

JEGYZŐKÖNYV 

felvétetett a Dunáninneni ág. h. evang. keresztyén Egyházkerületi 
lelkészi értekezlet 1931. október 15-én Salgótarjánban tartott ülésén. 

Jelen vannak: Kiss István püspök elnöklete alatt Mihalovics Samu, 
Wenk Károly, Balog István esperesek, Podhradszky János, Kardos Gyula, 
Schrödl Mátyás alesperesek, Szekej András, Kirchner Rezső, Fúria Zol-
tán, Limbacher Zoltán, Csővári Dezső, Huszágh Károly, Horváth Sán-
dor, Meskó Károly, Horeczky Aladár, Magyar Géza, Sztolár Miklós, 
Szűcs Sándor, Fábri Mihály lelkészek, Draskóczy Lajos ny. theol. dékán, 
Szabó Dezső ref. lelkész és alulirt jegyző. 

1. Kiss István püspök bensőséges imádságban kérve az Isten se-
gítségét, megnyitó beszédében rámutat a vallás jelentőségére a mai úgy 
gazdaságilag, mint lelkileg igen megnehezült időkben és különösen az 
istentagadás térhódítására és az ellene folyó munka nagy fontosságára 
utalva, fokozott kötelességteljesítésre hivja fel lelkésztársait és üdvözölve 
a megjelenteket, az ülést megnyitja. 

2. Elnök bejelenti, hogy Wenk Károly esperes ez évben ünnepelte 
lelkészi működése 40 éves évfordulóját, mely alkalomból indítványára 

a lelkészi értekezlet meleg és őszinte szeretetteljes érzésekkel 
fordult az Úr szolgálatában négy évtizedet eltöltött szolgatárs 
felé és üdvözölvén őt, további munkásságára is az Isten meg-
segítő kegyelmét kéri. 

3. Elnöklő püspök melegen üdvözli a lelkészértekezleten megjelent 
Szabó Dezső ref. lelkésztestvért. 

4. Elnöklő püspök bejelenti, hogy Balog István esperes lemondott 
az értekezlet alelnöki tisztéről s indítványára 

a lelkészi értekezlet Wenk Károly esperest választja meg e 
tisztségre. 

5. Csővári Dezső lelkész írásmagyarázatot tart Máté 26. 34—40. 
alapján. Megkapó képekben festvén a Megváltó sorsát a Getsemáne 
kertben, s ennek különösen emberi vonását fejtegetve, rámutat arra, 
hogy a ma evangélikus lelkésze is hasonló sorsban van. Alszanak kö-
rötte a tanítványok és a mai súlyos időkben alig tudjuk őket az Isten-
ben való életre felébreszteni. Hitünkre és Erős várunkra, az Úristenre 
épitsünk, amig a próbaállások napjai el nem múlnak. 

Az értekezlet az írásmagyarázatot nagy figyelemmel hall-
gatta meg és érte köszönetet mond. 

6. Fúria Zoltán lelkész a szekták elleni védekezés nagy problémá-
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ját tárja a lelkészértekezlet elé. Szomorúnak találja azt, hogy az evan-
gélikus egyháznak, mely a tiszta evangélium alapján áll, ilyen kérdé-
sekkel kell foglalkoznia. A helyzet megmagyarázására nem is talál más 
magyarázatot, mint Luthernek azl a felfogását, hogy a szekták az ördög 
müvei. Behatóbban az adventisták és a baptisták történeti fejlődésével 
és tanításával foglalkozik. Az adventisták szektájának megjelenését már 
Pál apostol korában, Teszalonikában látja, akikkel már az apostolnak is 
foglalkoznia kellett. Átment a mozgalom a chiliaismus keretében, majd a 
reformációban újra életre kelt. Nagyobb lendületet a mozgalom azonban 
csak akkor nyert, a mikor J. Miller kiszámította a dánieli és jelenések 
könyvében megírt próféciák alapján, hogy a világ végének i846-ban 
kell elkövetkeznie. Annak ellenére, hogy ez a számítás tévesnek bizo-
nyult, mégis erőteljesen igyekszik magát ez a szekta ma is fenntartani. 
Nálunk több ága közül az u. n. szombatos szekta van terjedőben, 30 
hirdetővel és kb. 100 iratterjesztővel. A baptizmus ugyancsak a refor-
máció óta lépett előtérbe és híveik száma a világon kb. 10,000.000. 
Nálunk Rotmayer iparossegéd terjesztette el és 1906 óta törvényesen 
bevett vallásként szerepel. Elterjedésük okai között a külsők között a 
mostani világ rendkívüli állapotát említi meg, benne az egyházak fo-
gyatkozásait, ezekkel szemben a szekták tiszteletre méltóan szép, bár 
sokszor csak külsőségekben megnyilatkozó életét. Az anyagi terheket, 
amik azonban náluk a legtöbbször még nagyobbakra rúgnak, a nélkül 
azonban, hogy ezt észrevéttetenék. Magatartásuk az elesettekkel szemben, 
a belső egyházi fegyelmük, stb. mind vonzóerőt képvisel. Belső ok gya-
nánt bizonyos patologikus vonást lát, a mivel kapcsolatban a bibliai 
fogyatékos ismeretek, az egyházi tanban való járatlanság, stb. — nem 
kis részben azonban bizonyos rosszhiszeműség is áll a történelmi egy-
házakkal szemben. Az ellenük való védekezés stádiumait, gyakorlati ta-
pasztalata alapján 3 csoportra osztja. Preventív, defenzív és aggressiv 
lehet ez. A népet elsősorban tanítani, tanaink felől rendszeresen tájékoz-
tatni kell. Visszavezetni az Úrhoz. Ennek a módszerét azonban a nép 
értelmi színvonalához kell alkalmazni. A presbitereket is be kell vonni 
a munkába. Evangéliumi munkásképző tanfolyamokat kell tartani — le-
hetőleg egyházmegyénként. A házi istentiszteleteket minél szélesebb kör-
ben bevezetni. A lelkész bibliával a kezében látogassa híveit. Munkája 
a sáfárság jellegét hordozza magán. A felnőttek iskolájának módjára 
dogmatikai ismereteink népszerűsítését kell megkezdenünk. Könnyű kézi-
könyv kell az apologia népszerűsítésére. Mindenekfelett azonban arra, 
hogy a lelkész maga is térjen meg és példaképen folytassa életét. Szá-
mos gyakorlati életből vett és már alkalmazáson átment jogtanácsot és 
fogást ismertetve fejezte be előadását. 

Limbacher Zoltán lelkész korreferenciájában alapos meggondolá-
sokat applikál az előadáshoz, hangoztatva, hogy a szekták terjeszkedése 
nem történelmi erők következménye, hanem az egyház belső hiányainak 
felismerése és kialakulása. A szekták csak akkor fognak elévülni, ha 
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azokat a történelmi egyházak feleslegesekké tudják tenni. Fontosnak 
tartja a lelkészi és presbiteri konferenciák, mint lelkigyakorlatok beve-
zetését. A sajtóterjesztés intensiv felkarolását és a lelkészekre s presbi-
terekre való kötelezővé tételét. Legyenek utazó papok, akik közül egynek 
feladata volna csak az intelligenciával, egy másiknak csak a munkáskér-
déssel, a harmadiknak a belmissiói ágakkal való foglalkozása. Be kell 
kapcsolni munkánkba a sajtóügynökök szerepét is. 

Meskó Károly, mint ugyancsak ismerője a kérdésnek, hozzászólása 
után azt indítványozza, hogy bízza meg az értekezlet Szekej András 
lelkészt azzal, hogy a kérdésre vonatkozó konkrét és a védekezést szol-
gáló adatokat gyűjtse össze és a legközelebbi értekezleten publikálja, 
hogy kinek-kinek a megfelelő adatok a rendelkezésére álljanak. 

Az értekezlet ezt az indítványt a magáévá teszi és el-
nöklő püspök indítványára az előadónak alapos, kimerítő és 
gyakorlatilag is kitűnő dolgozatáért köszönetet mond. 

7. Kirchner Rezső püspöki titkár ismerteti az egyetemes egyház 
1930 évi közgyűlése jegyzőkönyvének 27. pontjában foglalt határozatát, 
az evangélikus és református egyházak közötti egyezségről az átté-
rések és reverzálisok esetében, a mivel kapcsolatban Mihalovics Samu 
esperes indítványára 

az értekezlet kimondja, hogy a két egyház megállapodásának 
egyetemes érvényűvé való válását szükségesnek tartja és fel-
kéri az egyetemes közgyűlést, hogy azt alkotmányos tárgyalás 
végett, miként azt a református konvent tette, az egyházköz-
ségekhez lebocsátani szíveskedjék. 

8. Wenk Károly esperes megköszöni az értekezlet alelnökévé való 
megválasztását, de korára való tekintettel azt elhárítja magától. 

9. Kiss István püspök rneleg szavakkal fordul Wenk Károly espe-
res felé és az értekezlet nevében is szívesen üdvözli őt abból az alka-
lomból, hogy a TESZ elnöksége őt a nagy éremmel tüntette ki. 

10. Irányi Kamii lelkész felhívja a közgyűlés figyelmét arra, hogy 
a történelmi idők alakulása valószínűleg napirendre hozza az állam és 
egyház szétválasztását, amivel már idején foglalkoznunk kell. 

Az értekezlet megbízza Irányi Kamiit a kérdés tanulmá-
nyozásával és munkájának eredményéről tájékozást vár. 

11. Az idő előhaladottságára való tekintettel az értekezlet többi 
témái már megbeszélésre nem kerülhetnek és így azokat a legközelebbi 
értekezlet anyagaként elhalasztották. 

12. Elnöklő püspök zárószavai és imája után az értekezlet véget ért. 
K. m. f. 

Kiss István sk., 
püspök, értekezleti elnök. 

Dr. Csengődy Lajos sk., 
értekezleti jegyző. 



A kerületi tisztviselők és bizottsági tagok 
névjegyzéke. 

Tisztviselők. 
Slnökség: Dr. Sztranyavszky Sándor (Budapest, Áldás-utca 11. 

Rózsa-domb, Balassagyarmat és Nógrádmarcal) felügyelő; Kiss István 
püspök (Sámsonháza, Nógrád vármegye). 

Segyzők: Dr. Zelenka Frigyes világi főjegyző (Budapest, I. ker., 
Eszék-u. 13—15); dr. Kovács Sándor (Budapest, V. ker., Hold-u. 29.) 
egyházi főjegyző; dr. Kéler Bertalan (Budapest, IV. ker., Veres Pálné-u. 
15. sz.) és dr. Farkass Béla (Budapest, IX. ker., Vámház-kőrút 8. sz.) 
világi jegyzők; Kirchner Rezső (Sámsonháza, Nógrád vármegye) és dr. 
Csengődy Lajos (Salgótarján) egyházi jegyzők. 

Pénz tá ros : Szelényi Gyula (Budapest, IV. ker., Deák F.-tér 4. sz.) 
Számvevő: Podhradszky János (Tordas, Fejér vármegye.) 
Sllenőr: 
Könyvelő: Horch Ernő (Budapest, Deák Ferenc-tér 4. sz.) 
Ögyész: Dr. Händel Béla (Budapest, IX. ker., Ráday-u. 15. sz.) 
Tiszteletbeli ügyész : Dr. Petrovits Rezső (Balassagyarmat.) 
(levéltáros: Kardos Gyula (Balassagyarmat.) 
DKissziói lelkész és püspöki t i tkár: Kirchner Rezső (Sámsonháza, 

Nógrád vármegye.) 

Törvényszék. 
Slnökség: A kerületi felügyelő és a püspök. 
Tagok: Az 1932. évi rendes közgyűlés napjág 1. a világiak kö-

zül: Zelenka Ottó (Salgótarján, Nógrád vármegye), dr. Draskóczy Pál 
(Budapest, Pannónia-u. 34. III. em. 10.), Csatáry Elek (Magyaróvár), 
Laszkáry Gyula (Romhány, Nógrád vármegye), dr Kéler Bertalan (Bu-
dapest, IV. ker., Veress Pálné u. 15, sz ) 2. A lelkészek közül: Irányi 
Kamill (Székesfehérvár), Horváth Sándor (Csabdi, Fejér vármegye), Wenk 
Károly (Hegyeshalom, Moson vármegye), Szekej András (Egyházasden-
geleg, Nógrád vármegye) és Huszágh Gyula (Szécsény, Nógrád várme-
gye.) 3. A tanítók közül: Bérces Lajos (Balassagyarmat) és Csengei 
Gyula (Oroszlány, Komárom vármegye.) 

Segyző: Dr. Fleischer Béla (Budapest, VI., Bajnok-u. 34. sz.) 



87 

Bizottságok. 
A bizottságok elnöksége a kerületi elnökség. 
1. Tanügyi bizottság. Előadó: Kardos Gyula. Tagok: Laszkáry 

Gyula, Okolicsányi Gyula, dr. Zelenka Frigyes, Magyar Géza, Draskóczy 
Lajos, Csatáry Elek és Bérces Lajos. 

2. Sog- és alkotmánvügvi bizottság: Laszkáry Gyula, dr. Stelczer 
Mátyás, Balogh István, Miha'ovits Samu, Wenk Károly, Švehla Elemér 
és dr. Horváth Sándor. 

3. Pénzügvi bizottság: A jog- és alkotmányügyi bizottság tagjai, 
továbbá Hanzély Ferenc és Prónay József. Üléseire a számvevőszék el-
nöksége is meghívandók. 

4. Cevéltári bizottság: Kondor Vilmos, Huszágh Gyula és dr. 
Horváth Sándor. 

Számvevőszék. Egyházi elnök: Meskó Károly, világi elnök: Kirch-
ner Gyula. Tagok: Kirchner Rezső, vitéz Sréter Ferenc, Magyar Géza 
és Szűcs Sándor. 
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