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A BÁNYAI ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET 1918. ÉVI 
SZEPTEMBER HÓ 5-ÉN ÉS 6-ÁN BUDAPESTEN MEGTAR-

T O T T RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE. 
A püspökavató közgyűlésen előbb mélt. és főtiszt. Scholtz 

Gusztáv püspök, utóbb mélt. és főtiszt. Dr. Raffay Sándor püspök 
és nagyságos Dr. Vanovits János turóci egyházmegyei felügyelő, 
h. kerületi felügyelő, mint társelnökök elnököltek. 

Jelen voltak: 

Báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő az egyházegyetem 
képviseletében, 

Geduly Henrik és Kapi Béla püspökök kerületeik képvise-
letében, 

Báró Szterényi József kereskedelemügyi m. kir. miniszter a 
kormány képviseletében, 

Dr. Neményi Imre vallás- és közoktatásügyi minisztériumi 
államtitkár a vallás- és közoktatásügyi miniszter képviseletében, 

Gróf Dégenfeld József a református konvent küldöttsége élén, 
Dr. Bódy Tivadar polgármester Budapest székesfőváros kül-

döttsége élén, 
báji Patay Tibor Pestmegye főispánja, 
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyh. felügyelő a pesti magyar 

egyház küldöttsége élén. 
Bancsó Antal és Dr. Kovács Sándor az evang. theologiák 

képviseletében, 
Dr. Pruzsinszky Pál a református theologiai akadémia kül-

döttsége élén, 
B. Pap István a keresztény ifjúsági egyesületek szövetségének 

küldöttsége élén, 
Alexy Lajos a ceglédi küldöttség élén, 
Terényi János a tápiószentmártoni egyház küldöttsége élén, 

továbbá 
a honvédelmi m. kir. miniszter, a térparancsnokság és a kir. 

tanfelügyelő képviselői. 
Az arad—békési egyházmegyéből: Dr. Szeberényi Lajos Zs. 

í* 
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főesperes, Dr. Sailer Vilmos ehm. felügyelő, Sailer Gyula, Feiler 
Ernő és Bándy Ernő ehm. megbízottak; Fröhlich Viktor, Czinkóczky 
János és Frint Lajos ehm. kiküldöttek. 

A bácsi egyházmegyéből: Wagner G. Adolf főesperes, Kiss 
Gyula ehm. másodfelügyelő, Dr. Ehlschläger Dezső, Dedinszky János, 
Jahn Jakab és Klobusiczky Gusztáv ehm. megbízottak; Szmik 
Gyula, Dr. Wagner Vilmos, Dr. Jahn Róbert, Dr. Ott Ferenc, 
Csepcsányi István, Brust János, Kistér Mihály, Dr. Hilkene Lajos, 
Fábry I. Bertalan, Klein Ferenc, Wolf Arthur, Lombos Alfréd, 
Schuszter Mihály, Becker Mihály, Heintz Lajos, Klaar Vilmos, Korossy 
Dezső, Starke Sámuel és Imrék Sámuel ehm. kiküldöttek. 

A bánsági egyházmegyéből: Doleschall Lajos főesperes, 
Báró Ambrózy Andor ehm. felügyelő, Francz Ede és Zatkalik 
Károly ehm. megbízottak; Wallrabenstein Jakab, Halvax Gusztáv 
és Szende Nándor ehm. kiküldöttek. 

A békési egyházmegyéből: Keviczky László esperes, Dr. Bikády 
Antal, Gajdács Pál és Horémusz Pál ehm. megbízottak; Dr. Haviár 
Gyula, Vitéz Lajos, Ehlschläger Márton, Kovácsik István, Honéczy 
Pál, Sipos András, Kovács Andor, Russ Zoltán, Kellő Gusztáv, 
Kálmán Rezső és Bartos Pál ehm. kiküldöttek. 

A budapesti egyházmegyéből: Kaczián János főesperes, 
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor és Majba Vilmos ehm. megbízottak; 
Brandtner Pál, Báró Feilitzsch Berthold, Dr. Gasparik János, Góbi 
Imre, Dr. Hayde Gyula, Dr. Holitscher Pál, Malczovich László, 
Dr. Kayser Szilárd, Miltényi Ernő, Báró Radvánszky Albert, Sándy 
Gyula, Sztehlo Kornél, Dr Szalay Sándor, Dr. Szepessy Rezső, 
Zsigmondy Dezső, Seltenreich Kornél, Róth Zsigmond, Möhr 
Henrik, Morhács Márton, Sommer Gyula ehm. kiküldöttek. 

A Csanád—csongrádi egyházmegyéből: Petrovics Soma 
esperes, Dr. Gerhauser József ehm. felügyelő, Boór Lajos és Dras-
kóczy Ede ehm. megbízottak. 

A horvát-szlavon egyházmegyéből: Morgenthaler Ferenc fő-
esperes, Veres Ádám, Kraft Ferdinánd ehm. megbízottak; Schu-
macher Sámuel, Walter Antal ehm. kiküldöttek. 

A pesti egyházmegyéből: Sárkány Béla főesperes, Ivánka Pál 
ehm. másodfelügyelő, Báró Radvánszky Albert, Dr. Lehotzky Antal, 
Dr. Kralovánszky László, Kruttschnitt Antal, Jankó Károly és Rie-
csánszky Endre ehm. megbízottak; Sárkány Ernő, Mózer Róbert, 
Sárkány István, Jezsovics Pál, Revaló Pál, Sárkány László, Alexy 
Lajos, Sass János, ifj. Ivánka Pál, Tohlincz István, Dávid Béla, 
Kirner Gusztáv, Ponicsán Mihály, Blatniczky Pál, Simkó Gyula, 
Korén Márton, Galle István, Margócsy István, Noszkó István, Geduly 
Lajos, Melczer Dezső, Holéczy János, ifj. Bakay Péter, Chugyik 
Pál, Jeszenszky Gyula, Csaba Gyula és Schultz Aladár ehm. ki-
küldöttek. 
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A turóci egyházmegyéből: Skrovina Ottó alesperes, Holly 1. 
Ferenc és Stetka Milán ehm. megbízottak. 

A zólyomi egyházmegyéből: Bakay Péter főesperes, Báró Rad-
vánszky Antal, Dr. Radvánszky György, Vitális Gyula, Moravcsik 
József, Szelényi János ehm. megbízottak; Dr. Bárczy Emil, Badiny 
Lajos, Rusznyák Béla, Varga Mihály, Paulinyi Dániel, Moczkovcsák 
Ernő, Hurtay György, Szenes Gyula ehm. kiküldöttek. 

Mint tanító-képviselők: Dankó Soma és Szüsz Lajos. 
Az aszódi főgimnázium részéről: Dr. Osváth Gedeon igazgató. 
A besztercebányai főgimnázium részéről: ifj. Rosenauer Lajos 

felügyelő, Dr. Oravecz Ödön igazgató. 
A békéscsabai főgimnázium részéről: Dr. Sailer Vilmos fel-

ügyelő, Dr. Reil Lajos igazgató, 
A budapesti főgimnázium részéről: Dr. Haberern I. Pál fel-

ügyelő, Dr. Hittrich Ödön igazgató. 
A szarvasi főgimnázium részéről: Mocskonyi József igazgató. 
A szarvasi tanítónőképző intézet részéről: Nikelszky Zoltán 

igazgató. 
Mint az egyházkerület tisztviselői: Dr. Liedemann Frigyes vil. 

főjegyző, Sárkány Béla egyh. főjegyző, Dr. Scholtz Oszkár vil. 
aljegyző, Sztehlo Gerő egyh. aljegyző, Bendl Henrik ker. pénz-
táros, Szelényi Gyula ker. pénzt.-ellenőr, Dr. Pőzel István ker. 
számvevő, Dr. Osztroluczky Miklós, Dr. Szelényi Aladár, Dr. 
Szigethy Lajos, Mikolik Kálmán ker. törvényszéki birák; Bezegh 
Sámuel püspöki irodavezető, Dr. Varsányi Mátyás püspöki másod-
lelkész, Blatniczky Pál ker. tanfelügyelő. 

Az ülés első napján délelőtt. 
í . A közgyűlés tagjai az ülésteremben gyűlvén össze, Scholtz 

Gusztáv püspök és Dr. Vanovics János egyházmegyei felügyelő 
vezetése mellett levonultak a pesti egyházközség deáktéri templo-
mába, ahol a gyülekezet egy énekesverset énekelt el, amelynek 
elhangzása után Sárkány Béla főesperes, az egyházkerület egyházi 
főjegyzője lépett az oltár elé és következő buzgó imát mondott: 

Mindenható Isten, jóságos mennyei Atyánk! Ünnepi érzéssel 
eltelve, felmagasztosult lelki állapotban léptük ma át szent hajlé-
kodnak küszöbét, hogy megalázzuk magunkat Te előtted és hálás 
szívvel köszönetet mondjunk Neked azon atyai jóságodért, hogy 
nyugalomra térő érdemes főpásztorunk helyébe új vezért rendeltél 
számunkra, a kit nagyfontosságú, magasztos hivatalába ez ünnepi 
órában beiktatni szándékozunk. 
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1. Az öröm érzése mellett a válás fájdalma is átrezeg lelkeinken, 
amidőn búcsút mondunk elaggott püspökünknek, aki 12 hosszú 
éven át közszeretettől övedzett vezére volt egyházkerületünknek. 
Most, amidőn a sors fájdalmas csapásai alatt megtörve s a hosszú 
nemes munkában elfáradva a jól megérdemelt nyugalomba vonul, 
hálát mondunk r szent felségednek azért a jóságodért, hogy Öt 
nekünk adtad, Őt számunkra mindezideig megtartottad és nagy-
fontosságú főpásztori munkájában kegyelmesen megsegítetted Oh 
légy vele továbbra is atyai kegyelmeddel, töltsd el lelkét a híven 
teljesített kötelesség felemelő érzetével és tedd életének estéjét 
megelégedetté, derültté és csendessé. Engedd, hogy távozó fő-
pásztorunk képét és jóságos egyéniségének emlékezetét hálás szívvel 
megőrizzük és az ő nyomdokain járni, ő hozzá méltóvá lenni 
életünk egyik legszentebb törekvésének ismerjük. 

A Te atyai bölcsességed a távozó főpásztor helyébe új vezért 
adott számunkra, akin a Te lelked megnyugodott, akit egyház-
kerületünk jeleseinek sorában a T e kegyelmed legtöbbre méltatott. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet Neked, atyai jóságodért 
és kérve-kérünk: áraszd ki kegyelmednek gazdagságát új főpász-
torunkra, hogy azt a hivatást, amelyre őt a Te kegyelmed elhívta, 
híven betölthesse. 

Add neki szent lelkednek erejét hogy a gondjaira bízott hívek 
seregét a hitnek, szeretetnek, békének és egyetértésnek kies mezején 
legeltesse és maga járjon elől tündöklő példa gyanánt hívei előtt 
az erénynek, tiszta erkölcsnek és istenfélő kegyességnek útján. 
Adj minden szavának, minden tettének kívánatos sikert, hogy 
miként hajdan az apostolok, hirdesse nekünk a Te szent nevedet, 
építse anyaszentegyházadat és életének egész munkásságával val-
lást tegyen előttünk a Te szent fiadról, az Úr Jézus Krisztusról. 

Ruházd fel őt erővel és bátorsággal, hogy szent országodnak 
legyen rendíthetetlen bajnoka, — hogy az igazságért való küzde-
lemben —, a bűn és hitetlenség elleni harcban soha meg ne lan-
kadjon, ev. egyházunk törvényes jogainak és alkotmányos szabad-
ságának védelmében soha el ne fáradjon, hanem a nehéz küzdel-
meknek napjaiban is rendületlenül megálljon. 

Kísérd főpásztori munkásságát atyai jóvoltoddal, hogy szeretet, 
bizalom, béke és egyetértés kövesse lépteit s örömmel szemlélhesse 
a gondjaira bízott kerületnek előmenetelét, az egyházaknak és is-
koláknak felvirágozását. 

Jóságos Istenünk, áldd meg a pásztort de áldd meg a nyájat 
is. Tarts távol a hívek seregétől minden viszályt és egyenetlensé-
get, minden vészt és szerencsétlenséget és egyesíts mindnyájunkat 
szent egyházunknak szeretetében. 

Fedezd be védelmeddel sokat szenvedett, ezernyi sebből vérző 
édes magyar hazánkat. Oszlasd el egéről a háború vészes, fellegeit 
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és hozdd fel reánk minél előbb az óhajtva várt béke áldott hajnalát. 1—4 
Add áldásodat országunk fejére, a királyra, töltsd el szívét hü 

magyar népe iránti megértő szeretettel. 
Hajolj le kegyelmeddel ezen mi gyülekezetünkhöz is és engedd, 

hogy a munka, amelyet ma szent nevedben végezni fogunk, szol-
gáljon anyaszentegyházunknak üdvére, szent nevednek pedig dicső-
ségére. Ámen. 

Felolvasta a mai napra szánt szent igéket. 

A szent igék felolvasása után az ünneplő közönség nagy tet-
szése mellett a Magyar Nők Karénekegyesülete és a Budapesti 
Karénekegyesület Lichtenberg Emil, az Opera karnagyának veze-
tésével a „Hagyjad a jó Istenre" kezdetű éneket adta elő. 

2. Ezután Dr. Vanovics János egyházmegyei felügyelő emel-
kedik fel szólásra és őszinte sajnálatának adva kifejezést, hogy 
Dr. Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő váratlan betegsége következ-
tében nem jelenhetett meg a közgyűlésen; az E. A.-on gyökerező 
jogán mint hivatalra nézve legidősebb egyházmegyei felügyelő el-
foglalja az elnöki széket, az ülést megnyitja 

és melegen üdvözli nemcsak a beiktató közgyűlésen 
nagyszámban megjelent közgyűlési tagokat, de a közgyűlést 
is megtisztelő tisztelgő küldöttségeket és az összesereglett 
egész ünneplő közönséget. 

3. A közgyűlés megnyitása után a jegyzői kar bemutatja a 
kerületi közgyűlés jogosult tagjainak összeállított jegyzékét és jelenti, 
hogy a választott tagok igazoló okmányai rendben vannak, minek 
folytán 

elnöklő egyházmegyei felügyelő a közgyűlést szabály-
szerűen megalakultnak jelenti ki 

4. Elnöklő egyházmegyei felügyelő előterjeszti, hogy a mai 
közgyűlés főtárgya a kerület nagyérdemű volt püspökének, Scholtz 
Gusztáv nyugalombavönulása folytán a folyó évi április hó 25-én 
tartott rendkívüli közgyűlés által elrendelt püspökválasztásra vonat-
kozó eredmény megállapítása és ennek folytán a püspök beiktatása. 
Felhívja tehát a kerület világi főjegyzőjét, hogy a hivatkozott rend-
kívüli közgyűlés által a püspökválasztás alkalmából beadott szava-
zatok felbontására kiküldött bizottságnak jelentését olvassa fel. 

Méltóságos és főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 

Van szerencsénk tisztelettel jelenteni, hogy az 1918. évi április 
hó 25-én tartott rendkívüli kerületi közgyűléstől nyert megbízatá-
sunk értelmében a megüresedett püspöki állásra leadott szavaza-
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4. tokát, a szavazatok leadására kitűzött határidő lejárta után 1918. 
évi junius hó 1-én tartott ülésünkben felbontottuk. 

Miután a szavazatok összeszámlálásából az derült ki, hogy a 
jelöltek közül egy jelölt sem nyerte el az Egyházi Alkotmányban 
előírt általános szótöbbséget, a legtöbb szavazatot nyert két jelölt, 
Dr. Raffay Sándor és Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond között a 
pótválasztást elrendeltük azzal, hogy a szavazatok legkésőbb 1918. 
évi julius hó 4-ig küldendők be a püspöki hivatalba. 

A kitűzött határidő lejárta után 1918 évi julius hó 5-én tartott 
ülésünkben a szavazatokat felbontottuk és megállapítottuk, hogy 
208 szavazattal Dr. Raffay Sándor lett a bányai ág. hitv. ev. 
egyházkerület püspökévé megválasztva. — Dr. Szeberényi Lajos 
Zsigmond 182 szavazatot kapott. 

A két ülésünkről felvett jegyzőkönyvet, valamint a leadott 
szavazatokat az E. A. 103. § -a értelmében csatolva van szeren-
csénk bemutatni. 

Budapest, 1918. évi julius hó 5-én. 

Kitűnő tisztelettel 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k. Scholtz Gusztáv s. k. 
ker. felügyelő püspök 

Dr. Liedemann Frigyes s. k. 
ker. v/7. főjegyző. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Budapesten, 1918. évi junius 1-én a bányai ág. 

hitv. ev. egyházkerület 1918. évi április 25-én tartott rendkívüli 
közgyűlése által elrendelt püspökválasztás alkalmából beadott sza-
vazatok felbontására kiküldött bizottságnak üléséről. 

Jelenlévők alólirottak. 

A bizottság a jelen jegyzőkönyvhöz fűzött és annak kiegészítő 
részét képező jegyzék alapján megállapítja, hogy szavazatot beadott 
178 egyházközség, 5 főgimnázium és 1 tanítónőképző-intézet, össze-
sen beadatott 382 szavazat, amelyek közül 36 szavazat érvénytelen 
lévén, két szavazat pedig üres, ennek következtében volt érvényes 
szavazat 344. Szavazatot nem küldött be Bodzás-Ottlaka, Nagy-
becskerek, Nagybánhegyes és Breznóbánya. Eszerint megállapítja a 
bizottság, hogy az érvényes 344 szavazatból Dr. Raffay Sándorra 98, 
Dr. Szeberényi L. Zsigmondra 97, Wagner G. Adolfra 68, Sárkány 
Bélára 63, Kovács Andorra 14, Doleschall Lajosra 2 és Kaczián 
Jánosra 2 szavazat esett, vagyis az általános szótöbbséget egyik 
sem nyerte el. Ennek folytán a bizottság az E. A. 102. §-ának a) 
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pontja alapján a két legtöbb szavazatot nyert Dr. Raffay Sándor 4. 
és Dr. Szeberényi L. Zsigmond között az új szavazást elrendeli 
és a szavazatoknak a püspök úrhoz, mint a szavazatszedő bizott-
ság egyházi elnökéhez leendő beküldésére záros határidőként folyó 
évi julius hó 4-ik napját tűzi ki és ehhez képest felhívja a püspök, 
illetve az esperesek útján az egyházakat, a kerületi főgimnáziumokat 
és a kerületi tanítónőképzőt, hogy az új szavazást ejtsék meg és 
az E. A. vonatkozó szakaszai szerint kiállított és lepecsételt sza-
vazataikat a fent kitűzött záros határidőn belül közvetlenül a püs-
pök úrhoz küldjék be. 

Mellékelve bemutatja a bizottság lepecsételt csomagban az 
érvényes szavazatokat, külön lepecsételt csomagban a következő 
indokokból érvényteleneknek kijelentett szavazatokat és pedig: 
Óverbász, Lúgos, Németpalánka, Szeghegy, Orosháza, Csanád-
Alberti, Boljovce, Novoselo, Banovce (új), Hontkirályfalva és Vámos 
azon indokból, mert az Egyházi Alkotmány 99. § -a ellenére a 
borítékok nem voltak a hivatalos pecséttel lezárva; Opázua, mert 
tót nyelven volt kiállítva, fordítás nélkül; Nagyjeszen, mert a tót 
nyelvű jegyzőkönyv hiteles magyar fordítással nem volt ellátva; 
Szurcsin, mert a lelkész által nem volt aláírva; Temesvukovár, 
mert bélyegzővel nem volt ellátva; Stájerlakaninán pedig hiányzik 
a név, akire a szavazat leadatott. 

Végül bemutatja a bizottság a ruttkai, domonyi és bábaszéki 
egyházak választása ellen beadott felebbezéseket, amelyeket azon-
ban a bizottság figyelmen kivül hagyta, miután az E. A. 329. § - a 
e) pontja értelmében a szavazások érvényessége kérdésében nem 
felebbezésnek, hanem csupán keresetnek van helye. 

Felolvastatván, helybenhagyólag aláíratott. 
Scholtz Gusztáv s. k. püspök, Dr. Zsigmondy Jenő s. k. kerületi 
felügyelő, Doleschall Lajos s. k., Morgenthaler s. k., Bakay 
Péter s. k., Keviczky László s. k., Dr. Liedemann Frigyes s. k., 

Kaczián János s. k. 

Jegyzőkönyv. 

Felvétetett Budapesten, 1918. évi julius 5-én a bányai ág. 
hitv. ev. egyházkerületnek 1918. évi április 25-én tartott rendkívüli 
közgyűlése által elrendelt püspökválasztás alkalmából beadott sza-
vazatok felbontására kiküldött bizottságnak üléséről. 

Jelenlévők alólirottak. 

A bizottság az ezen jegyzőkönyvhöz fűzött és ennek kiegészítő 
részét képező jegyzék alapján megállapítja, hogy a bizottság 1918. 
évi junius 1-én megtartott ülésén Dr. Raffay Sándor és Dr. Sze-
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4—6. berényi Lajos Zsigmond között pótválasztást rendelvén el, ennek 
folytán 178 egyházközség, a kerületbeli öt főgimnázium és a tanítónő-
képző-intézet adta le szavazatát. Összesen beadatott tehát 390 
szavazat, amelyek mind érvényeseknek elismertettek, míg egy 
egyházközség szavazatát be nem küldvén, a bizottság a kerületi 
szabályrendelet értelmében teendő intézkedés végett erről a püs-
pököt értesíti. 

A beadott érvényes szavazatból 208 szavazat Dr. Raffay Sán-
dorra esett, 182 szavazat pedig Dr. Szeberényi Lajos Zsigmondra. 
Ehez képest megállapítja a bizottság, hogy Dr. Raffay Sándor 26 
szavazattöbbséggel lett a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület püs-
pökévé megválasztva. 

Felolvastatván, helybenhagyólag aláíratott. 
Scholtz Gusztáv s. k. biz. egyh. elnök, Dr. Zsigmondy Jenő s. k., 
Bakay Péter s. k. főesp. b. tag, Doleschall Lajos s, k. bánsági 
főesperes biz. tag, Keviczky László s. k. békési esp. biz. tag, 
Báró Solymosy Lajos s. k., Morgenthaler s. k., Dr. Liedemann 

Frigyes s. k. 

A jelentés felolvasása után, annak alapján az elnöklő egyház-
megyei felügyelő megállapítja, hogy az egyházaknak és az E. A. 
értelmében szavazásra jogosított középiskoláknak jogérvényesekként 
elfogadott 390 szavazatából 208 szavazat Dr. Raffay Sándorra, a 
pesti ág. hitv. ev. magyar egyházközség lelkészére adatott s így ő 
az E. A. szerint Dr. Raffay Sándor lelkészt a bányai ág, hitv. ev. 
egyházkerület törvényesen megválasztott püspökének jelenti ki. 

A kerületi közgyűlés az egyházmegyei felügyelő ki-
jelentését az Isten házának megfelelő éljenzéssel fogadja. 

5. A választás eredményének közgyülésileg történt megállapí-
tása után az egyházmegyei felügyelő felhívja a közgyűlést, hogy 
a kerület uj püspökét küldöttségileg hívja meg a közgyűlés szine 
elé, hogy vele megválasztatása a közgyűlés előtt ünnepélyesen 
közöltessék. Az egyházmegyei felügyelő indítványára 

a közgyűlés Bakay Péter főesperes vezetése mellett 
Dr. Haberern J Pál, Kaczián János, báró Radvánszky 
Albert és Wagner G. Adolf közgyűlési tagokat kéri fel, 
hogy az uj püspököt felkeressék és őt a közgyűlésen 
való megjelenésre felkérjék. 

A közgyűlést addig, amíg a küldöttség megbízatásá-
ban eljár, felfüggeszti. 

6. A küldöttséggel együtt Dr. Raffay Sándor az Isten házába 
vonulván és az ünneplő közönség meleg lelkes üdvözlése között 
az elnöki emelvény előtt megállván, Dr. Vanovics János egyház-
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megyei felügyelő az ülést újból megnyitja és ünnepélyes nyilatkozat- 6—7. 
tételre hívja fel a megválasztott püspököt, vájjon kész-e a kerület 
többségének bizalma által reáruházni kívánt püspöki állást el-
fogadni ? 

Dr. Raffay Sándor a hozzá intézett ünnepélyes 
kérdésre ünnepélyesen kijelenti, hogy készségesen meg-
hajlik az egyházközségek többségének és a közép-
iskoláknak iránta megnyilatkozott bizalma előtt, megválasz-
tását Isten nevében tisztelettel és köszönettel elfogadja. 

7. Miután az uj püspök fenti ünnepélyes nyilatkozatát meg-
tette, a két énekkar elénekelte Szendy Árpád, a pesti magyar 
egyház presbyterének és az Orsz. Kir. Zeneakadémia tanárának 
„Motette a püspökavatásra" című alkalmi ünnepi karénekét, amely-
nek utolsó hangjai közben az uj püspök az Úrvacsora felvétele 
végett az oltár elé lépett. 

A karének elhangzása után Sárkány Béla ker. egyházi főjegyző 
az uj püspököt az Úrvacsora felvételére előkészítette és azt neki 
kiszolgáltatta. 

Dr Raffay Sándor lelki előkészítése után Kapi Béla, a dunán-
túli püspök, Petrovics Soma, a csanádcsongrádi egyházmegye 
esperese és Sárkány Béla, pestmegyei főesperes, a kerület egyházi 
főjegyzője kíséretében az oltár elé lép, követve az egyházkerület 
többi nyolc esperesétől, akik az oltárban jobbról és balról állanak fel. 

Kapi Béla püspök ezután a következő avató beszédet 
mondotta el: 

Ünneplő ker. Gyülekezet! 
r 

Az Ur szolgálatára elhívott Testvérem! 
r 

Az Ur oltára előtt állva, Isten áldásának kívánásával köszöntlek 
téged, ünneplő Gyülekezet, ki külső ünneplő pompádon kívül 
bizonyára szíved benső érzéseit is magaddal hoztad e nap igazi 
megszentelésére. 

És köszöntlek téged, püspöki szolgálatra elhívott Testvérem, 
ki imádkozó lélekkel, a magasztos hivatás nehéz követelései előtt 
megrendülő lelkiismerettel lépsz e szent helyre életed eme egyedül-
álló nagy napján. 

Első lépésed oltár elé lépés. Első gondolatod imádság. Első 
hitvallásod bűnvallás. E három foglalata híven tükrözi azon igaz-
ságot, hogy életpályánk magasba hajló íve csak külső vonalában 
mutat emberek fölé emelő büszke megkülönböztetést, benső vonala 
befelé a lélek mélységébe, az alázatosság forrásához, a bűntudathoz 
vezet. Te is Testvérem nem az emberi nagyság bércormához, hanem 
az isteni jóság elrejtett oltárához érkeztél s ember érdem helyett 
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7. isteni kegyelemmel találkoztál. A bányai egyházkerület bizodalma a 
legnagyobbra hívott el, mit egyházunk az Úr szolgáinak adhat, 
püspöki méltóságra méltatott. Te azonban számvető lélekkel nem 
a méltóság díszét, hanepi feladatát, nem igéretét, hanem kötelezését 
keresed. Vedd hát az Úr kezéből imádságos csendességgel az ő 
felőled való végzését és az örökkévaló kegyelembe helyezett bizo-
dalommal indulj el a kötelesség ama útján, melyen 308 esztendő 
messze időtávolságában Melik Sámuel, Szeberényi, a nagy Székács, 
Sárkány s legutóbb Scholtz Gusztáv jártak előtted, mint ködfelhőn 
életpéldájukkal átvilágító csillagok. Templomból indulj. Templom-
ból az élő templom építésére. Oltár mellől oltárok mellé. De a 
nemzet, a társadalom, az emberiség eszményeinek oltárára innen 
erről az oltárról vidd a tüzet embermunka isteni bélyegéül, nemes 
hevületek táplálójául, fekete éjszakák világosságául. 

Én pedig teljesitem az egyház által reám ruházott feladatot s 
szemed elé állítom püspöki hivatásod fenségét, tartalmát és fele-
lősségét. Az örökkévaló írás alapján teszem ezt. Pál apostol írja 
Timotheusnak (II. Tim. 4, 1—5.): „Kérlek azért az Isten és az Úr 
Jézus Krisztus előtt, ki megítéli az élőket és holtakat az ő eljöve-
telekor és az ő országában: hirdesd az igét, állj elő vele, alkal-
matos és alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel 
és tanítással. Mert lészen oly idő, melyben az igaz tudományt el 
nem szenvedik, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak 
tanítókat. Az igazságtól elfordítják füleiket s hiábavaló beszédek 
hallgatására fordítják. De te vigyázz mindenekben, szenvedj, az 
evangelista munkáját cselekedd, a te szolgálatodat bizonyosképpen 
megbizonyítsd." 

Testvérem. Az evang. püspök élethivatása komoly fenségében 
lép eléd. Egyszerű fekete köntösödön nincs változás, megjelenésed 
külsőségeiben nincsen csillogó díszítés. Az evang. püspököt a 
hatalom kiváltsága, a gazdagság ereje nem veszi körül. De hiva-
tásából örökkévaló erkölcsi erők áramlanak s jelentőségét életfel-
adatának magasztossága táplálja. A bizalom karja a felemelőd, 
százezrek egybecsendülő akarata a meghívó leveled s százezrek 
imádsága a segedelmet könyörgő áldásod. Odalépsz egy egyház-
kerület élére. Magadra veszed száz és száz gyülekezet gondját, 
százezrek lelki szükségletét, lelkiismeretedre helyezed iskolák, intéz-
mények, egész evangelikus egyházunk sorsát. Őrizője leszel az 
örrökkévaló isteni igének és az Úr kegyelmi eszközeinek, élesztője 
a vallásosságnak, építője az erkölcsnek, a nemzeti kultúrának. Úgy 
mégy, hogy necsak magad juss előbbre, hanem másokat is előbbre 
vezess. Úgy élesíted látásra tekintetedet, hogy ellássa a rohanó idő 
felett s megismerd a jövendő elrejtett jeleit. Ugy állsz a kormány-
rúdnál, hogy ne sodortass változó hullámverések erejétől, hanem 
te lásd a célt, te mutasd az irányt. Áldozatul veted erődet, munka-
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bírásodat, életedet, közkinccsé teszed eszményeidet és álmaidat, 7. 
hogy még az omladékokból is uj világ épüljön s egyházunk uj 
dicsőségre emelkedjék. 

Ez az evang. püspök hivatása. De a hivatás igazi méltóságát 
akkor érezzük, midőn az Isten könyvének világosságát vetítjük reá, 
mely a hivatást szolgálatnak nevezi, igazi fensége pedig akkor 
tölti el szívünket, midőn megértjük, hogy nem embert és emberi 
intézményt, hanem az örökkéélő Krisztust szolgáljuk. Az élő 
Krisztust. A minden életerő, életeszmény és életvalóság Krisztusát 
szolgáljuk. A Krisztus nem elvont dogmatikai fogalom, nem a 
kultúrtörténet elavult kegyeleti emléke, hanem élő valóság, ki az 
emberiség üdvösségére eljött s ki minden idők minden változása 
felett szédítő magasságú haladások, megrendítő posványos mély- . 
ségek, csodálatot keltő alkotások és siralmat ébresztő romok felett 
csendes léptekkel átsuhan s hófehér homlokán az örökkévalóság 
igéretét hozza magával. A Krisztus az eszmények megtestesülése, 
az igazságok hordozója, az életcél megvalósítója. Az erő, az akarat, 
a boldogság, az üdvösség. Nem szemkáprázatos legenda, hanem 
mult megértés, hittel látás, jövendő áhítás, hogy a ránkboruló nagy 
égboltozaton világító betűkből formált keresztről kiált egyházunk, 
nemzetünk felé az üzenet: ,,e jelben győzni fogsz. 

Az élő Krisztust szolgálod. Elfelejted önmagadat, hatalmas 
isteni akaratba simítod emberi akarásodat. Nem mégy, hanem 
követed a Krisztust. És éled a Krisztust minden akaratában, 
gondolataiban, terveiben, szolgálod. Ennél nagyobb méltóság, 
dicsőség és boldogság embernek nem adatott. A szolgálat szóere-
detének magyarázói a diákoniában két jellemvonást ismernek fel: 
a határozott célért önmagunk alárendelésével való küzdést s a 
gyarlóság porán keresztültörő diadalmas érvényesülést. Szolgálatod-
ban legyen meg mindkét jellemvonás. Szolgáld a Krisztust ön-
magadat elfelejtve, önmagadat megtagadva, benne ismerve fel a 
boldogság és üdvösség biztosítékát; ezen küzdelemben törj fel az 
emberi gyarlóság és földi kicsinyesség porából s vezesd diadalra 
a te szolgálatodat. 

Szolgálatod evang. anyaszentegyházunkban történik. Az egy-
ház a Krisztus élő teste s örökkévaló bizonyságtétele. Az igazság 
oszlopa, körülövezve vértanuk emlékével, az örök sír felett is meg-
maradó dicsőségével. Ebben az egyházban Krisztus a minden és 
minden a Krisztusért van. Szolgálatod egyházkormányzati munkát, 
vezetői igazgatást követel tőled. Oh.ebben is az örök élő Krisztus 
legyen munkálkodásod alapja és célja, hogy a szervezet külső 
rendjében a belső lélek, a lelkek külső összetartásában a hit benső 
egysége erősödjék. Egy lélek és egy hit az egyház homloka körül 
a Krisztus dicsőségének koronája. 

Evang. egyházunk vérrel szerzett történelmi méltósága: az 
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7. önkormányzat. Légy ennek hü őre és védelmezője. Egyházunk 
szellemének értékes megnyilatkozása: a vallási türelmesség, a más 
vallásúak iránt érzett becsülés. Légy ezen szellem hü apostola az 
összes egyházakkal, különösen pedig a testvér ref. egyházzal szemben. 

Szolgálatod igehirdetést s az igehirdetés ellenőrzését követeli 
tőled. „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan idő-
ben." Eddigi munkálkodásod is igehirdetés volt. A tanári katedrán, 
a templomi szószéken, a tudományos s építő irodalom müvelésével, 
mindig, mindenütt az igét hirdetted Most megnagyobbodik hiva-
tásod munkaköre s egy egyházkerületté szélesedik gyülekezeted. 
Hirdesd az igét! Keresd fel a távoli gyülekezeteket, a széles 
tengerekben elhullatott kicsiny szigetecskéket s vidd oda is ajkadon 
az igét, szívedben a Krisztust. Igazi igét, igazi Krisztust. 

De az Isten ige több a szónál. Az élettelen betűkből örökké-
való isteni erők áramlanak, szavak erdejéből törvények mozdulnak, 
az Ige könyvéből uj életet teremtő, emberfeletti akarat sugárzik 
szerteszét. Isten lelkében megujutó uj világ, uj világrend lép elénk. 
Légy az evang. egyház által képviselt világnézetnek az evangélium-
ban rejlő uj világnak, a protestantizmus által képviselt isteni világ-
rendnek méltó képviselője és bátor harcosa. Az eddiginél is 
nagyobb szükség van erre. 

Vérbemerült földön, gomolygó viharfelhők sötétségéből emeli 
felénk vértől vonalozott nemes arcát megtépett szegény magyar 
nemzetünk. Száz sebéből csendesen permetez az áldozatul adott 
vér, mint a mindennap vesztes édesanya sápadt ajkáról a hang-
talanná vált imádság. Kinn pusztult falvak, üszkös városok, temető-
tartományok. Benn a lélekben elsülyedt világok, széttépett oltár-
képek, az istenfélelem kettétört oszlopai. Lehet, hogy valóra válik 
az apostol prófétálása: „Lesz idő, mikor az egészséges tudományt 
el nem szenvedhetik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek 
maguknak tanítókat; az igazságtól elfordítják fülüket s hiábavaló 
beszédeket hallgatnak." Lehet. A világháború vihara uj eszmék 
magvetője. Ki tudja, mit hoz fekete szárnya alatt? Hozhat templom-
kerülő közönyt, oltárromboló gyűlöletet, léleksorvasztó mérget, 
földszínig pusztító tűzesőt. Krisztus szolgája ugy töltsd be vezéri 
tisztedet, hogy bölcseséged és kitartó munkád által egyházunk is 
betöltse megnövekedett hivatását. Egyházunk élete mindenkor 
eggyé forrott a nemzeti élettel. Dicsőségünk a történelem ama 
bizonyságtétele, hogy minden ténykedésünk kultúrális ténykedés s 
önmagunkat építve, erősítjük nemzetünket. A száz sebből vérző 
magyar nemzet uj munkára hív. Püspöki szolgálatodban lásd meg 
ezt a munkateret is. Hirdesd az igét. Templomban és templomon 
kivül. Hirdesd a nemzet és társadalom emberi közösségeiben. Vigyél 
uj eszményeket a lelkekbe, uj hitet a szívekbe, uj gerincet a jelle-
mekbe, hogy egyházunk működése magyar hazánk jövendőjének 
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biztosítását, magyar nemzetünk erkölcsi birtokállományának gazda- 7. 
godását jelentse. 

Keresztyén Testvérem! Ezen magasztos feladatra szenteld az 
isteni erők mindazon ajándékait, melyekkel az Úr megáldott. Tudo-
mányos képzettségedet, ékesszólásodat, bölcseségedet, szervező 
erődet De legyen mindegyikben ugyanazon lélek. Állítsd egyéni-
ségedet is hivatásod szolgálatába, mert csak a lelki munka bír 
megmaradással, mely az egyéniség kihelyezéseképpen születik meg. 
Pál apostol is intést szól feléd: „munkálkodj teljes béketűréssel, 
józan légy mindenekben, szenvedj, az evangelista munkáját cselekedd." 
Emelkedj azon keresztyén magasságig, ahol a szeretet nem az 
emberek, hanem Isten szeretetének visszasugárzása, az önfegyel-
mezés nem erény, hanem lelki természetesség, a béketűrés nem 
kényszerűség, hanem a magasságok felhős útját járó lélek meg-
flirdése az isteni kegyelem napsütésében. Azután tanulj meg szen-
vedni. Minden hivatásnak külön keresztje van. Amint a szenvedni 
tudás mértéke az emberi nemességnek, úgy a hivatásért szenvedés 
mértéke a hivatás-betöltés mélységének. Csalódástól csak a keveset 
váró és semmitsem akaró ember van megkímélve. Téged sokra el-
hívott Testvérem nem kerülhet el sem a csalódás, sem a szenvedés. 
Te se kerüld el azt, hanem inkább keresd és fogadd el hivatásod 
keresztjét, hordozd azt a lelked rejtekében hivalkodás nélküli 
méltósággal, de úgy hordozd, hogy ne temetőbe, hanem a golgotai 
kereszthez, az élet és igazság diadalához vezessen. 

Erre a munkára hivattál, Isten elhívott szolgája. Menj és 
cselekedd ezeket. Hivatásoddal együtt növekedjék felelősséged. Birád 
lesz lelkiismereted és egyházad fejlődése, avagy hanyatlása. Birád 
lesz az Úr Jézus Krisztus, „ki megítéli az élőket és holtakat az ő 
eljövetelekor és az ő országában." Csak akkor állhatsz meg előtte, 
ha érte és vele dolgoztál, mert ő maga mondja: „nálam nélkül 
semmit nem cselekedhettek." Helyezd életedet, munkádat annak 
kezébe, kinek igazsága kegyelem. Legyen erőd Isten szent lelke, 
melyért veled együtt ezerek imádkozva könyörögnek. Nehéz munkád-
ban, gyötrődő kétségben, keserű csalódásban, világ Jármája és 
emberek ítélete felett feléd száll erőadó biztatásul az Úr ígérete: 
„Ne félj, én veled vagyok." 

„Ne félj, én veled vagyok." Ez az utolsó szó, mely vissza-
verődik a szentház falain s száz és száz lélek csöndes imádságával 
belép lelked templomába, megtölti azt az Istenben bízás mennyei 
ragyogásával s diadalmas szent himnusszal: „Ne félj, én veled 
vagyok." r 

Az Úr szava szól, elhívott szolgája az Úrnak, halld az ő 
szavát. Ö mondja, neked mondja: „én veled vagyok." Amen. 

A kegyelem és szeretet Istene, ki szolgálatra elhívott, 
áldja meg bejöveteledet, szolgálatodat, hogy áldott lehessen egy-
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. koron kimeneteled. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg lelked 
szándékában, hogy semmi egyebet ne végezz el magadban, hanem 
a megfeszített Krisztust s az ő örökkévaló dicsőségét. Az Úr vilá-
gosítsa meg az ő orcáját te rajtad, hogy ne emberi tudomány 
hitető beszédét, hanem az Úr ama elrejtett bölcseségét hirdesd és 
hirdettesd a nagy gyülekezetnek s például add magadat a hívek-
nek a szeretetben, hitben, lélekben és tisztaságban. Az Úr fordítsa 
az ő orcáját te reád, hogy az ő anyaszentegyházának, a Jézus 
Krisztus élő testének építésével dicsővé tedd a te szolgálatodat s 
elvégezvén futásodat, a reád bízottakat átadhasd a te Istenednek. 
Az Úr adjon neked békességet földön, lelkednek mennyekben, 
lelkednek koronául, kegyelemből. Amen. 

Beszédjének befejeztével feltette az avatással járó kérdéseket, 
amelyekre miután a megválasztott uj püspök az Istenbe vetett törhe-
tetlen hittel megfelelt, felszólította, hogy a püspöki esküt tegye le. 
Dr. Raffay Sándor püspök ekkor térdre ereszkedve, balkezét a 
csanádcsongrádi esperes által tartott bibliára tette és jobbkezének 
három ujját esküre emelve, letette a püspöki esküt, amelynek alábbi 
szövegét a pestmegyei egyházmegye főesperese, mint a kerület 
egyházi főjegyzője olvasta fel. 

„Én Dr Raffay Sándor, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú 
és Szentlélek, egy igaz Isten, hogy püspöki hivatalomban, melyre 
a bányai ágost. hitv. ev. egyházkerületben törvényesen megválasz-
tattam, hazám és felséges királyomhoz tántoríthatatlan hűséggel 
viseltetem; evangélikus egyházam javát tőlem telhetőleg elősegítem; 
az evangyéliomi szent tudomány tisztaságára, úgy mint azt a szent-
írás után a meg nem változtatott ágostai hitvallás adja elő, vigyázok; 
egyházunk és vallásunknak a bécsi és linzi békekötéseken, az 1791., 
1844., 1848. és 1868.-iki vallásbeli törvényeken alapuló jogai és 
szabadságai felett őrködöm; az egyházi ügyekben, félretéve minden 
gyűlölséget, kedvezést, félelmet és mindennemű emberi tekintetet, 
nem tekintvén atyafiságra, ajándékra, igaz és az egyházi törvények-
kel megegyező ítéletet hozok; a gyülekezetek békességét, épülését, 
hasznát teljes tehetségem szerint munkálom; kánonainkat és álta-
lában egyházi törvényeinket, valamint ezen bányakerület által eíőmbe 
szabott vagy szabandó utasításokat, úgyszintén az egyetemes gyűlés 
határozatait mind magam megtartom, mind másokkal megtartatom. 
Isten engem úgy segéljen!" 

Az eskü elhangzásával a kerület tíz esperese a felavató püspök-
kel az uj püspök körül kört képezve, kezüket az uj püspök fejére 
téve elénekelték a „confirma deus hoc opus" esdő és hálaadó 
éneket és ezzel befejezték a püspökavatás szent munkáját. 

Az avató püspök és az esperesek elhagyván ez oltárt, az elé 
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most már egyedül Dr. Raffay Sándor, a bányai ág. hitv. ev. egyház- 7. 
kerület törvényesen beiktatott püspöke lépett és az Úr oltára előtt 
a következő buzgó imával fordult a Mindenhatóhoz: 

„Mivel fizessek neked, Istenemnek, hozzám való nagy jósá-
godért? Miképpen áldjam atyai szerelmedet és kegyelmed irgal-
masságát, óh, könyörületnek áldott szent Istene, hogy oly csodálatos 
kegyelemmel vezetgetsz engemet? 

A hálaadásnak poharát felveszem és úgy borulok le szent színed 
előtt imádni én, a por, az örökkévalóság áldott Istenét! 

Most is íme felmagasztaltál engemet, pedig gyarlóságaim és 
bűneim miatt csak azt érdemelném, hogy porig alázzál. De te 
mindenkor kegyelmes és irgalmas voltál énhozzám. Gyermekségem-
től fogva mind ezideig kegyelemmel hordoztál, szeretettel takar-
gattál, jóságoddal fedeztél engemet. Te adtál erőt, hogy megálljam 
a felmagasztaltatásnak és a megaláztatásnak váltakozó próbáit, te 
bíztattál, ha csüggedés ülte meg lelkemet, te bátorítottál, ha aggo-
dalom és reménytelenség ostromolta szívemet. Most pedig erőm 
felett felmagasztaltál engemet. Légy örökké áldott irgalmasságodért! 

Ha vezérségre méltattál engemet, te magad légy vezérem, óh, 
nagy Isten! Ha példaadás útjára tereltél, te mutass nekem ösvényt 
a hit és szeretet isteni lelkével. Ha uj munkára hívott szent aka-
ratod, meghajlom előtte, de alázattal és bizalommal kérlek, oltsd 
belém a buzgóságnak és a szelídségnek, az erőnek és a szeretetnek 
lelkét, hogy lábaim ne tétovázzanak s karjaim ne remegjenek, mikor 
szent országod építésén kell verejtékeznem. Fedezd el az én gyarló-
ságaimat, változtasd erővé az én gyengeségeimet, szenteld meg 
te magad minden szándékimat! 

Adj nekem kegyelmet, hogy mindenkor a te igazságodat hir-
dessem, szóval, tettel, egész életemmel. Adj nekem Szentlelket, 
hogy szent igédet bátorsággal és buzgósággal szólaltassam meg. 
Add, hogy ne legyen pásztorkodó munkám gyümölcstelen. 

Adj áldást anyaszentegyházadra, hogy az evangéliom lelke 
által a hitben erősödjék, szeretetben meggazdagodjék. Adj 
áldást az evangéliom népére, hogy az ősök hithűségével, az apák 
buzgóságával szeresse és építse az egyházat s benne lelke békességét. 

Adj áldást iskoláinkra, hogy neked neveljenek kiváltképen való 
népet, amely jócselekedetekre igyekszik. 

Aldd meg édes magyar hazánkat, óh, népek hatalmas Istene! 
Elégeld meg a harcok gyászát, az elégületlenség keserveit. Add, 
hogy visszatérjen határainkba a békesség, kiáradjon ránk újból a 
megelégedés. Szűntesd meg a vérnek és könnynek pazar áradását. 
Térítsd megértés útjára a népek vezetőit, hogy neked tetsző módon 
vezessék az embermilliókat. 

r 

Aldd meg koronás királyunkat, hogy a békés haladás útjára 
2 
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7. vezethesse népeit Add, hogy bölcs szeretettel munkálja országai 
javát s népeinek szeretete és a jóság dicsősége övezze életét. 

Áldd meg székesfővárosunkat s ennek elöljáróit, vezéreit és 
tanácsosait, hogy nemes példáikkal világoljanak az önzetlen, építő 
munka útjain. 

Add áldásodat, jóságos Isten, minden embertársamra, hogy 
testvérszeretetben összeforrott szívvel munkálja köztünk mindenki 
a közjót, építse e földön a te békességben, szeretetben és igaz-
ságban gazdag szent országodat. 

Minden áldás és kegyelem örök szent Istene, hallgass meg 
engemet, legyen velünk most és mindörökké a te kegyelmed, 
hogy mind megismerjük és áldjuk a te örök nagy jóságodat, a 
mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 

E megható ima befejeztével az ároni áldás elmondásával 
áldotta meg az ünneplő gyülekezetet. 

Miközben a püspök az oltárt elhagyta és helyét a közgyűlés 
elnöki asztalánál elfoglalta, a gyülekezet a „Régi hitben megújulva" 
kezdetű ének eléneklésével fejezi be az ünnepély egyházi részét. 

Dr. Vanovics János egyházmegyei felügyelő emelkedik ezután 
szólásra és a következő beszéddel üdvözli a kerületnek törvényesen 
felavatott és hivatalosan beiktatott új püspökét: 

Méltóságos és főtisztelendő püspök úr! 
A bányai egyházkerület egyházközségeinek többsége Méltósá-

godban látta azt a férfiút, aki szellemi és erkölcsi tulajdonságainál, 
egyházszereteténél, hitbuzgóságánál, tudományos képzettségénél, 
szónoki képességénél, erős akaratánál, jellemszilárdságánál, szervező 
tehefségénél, alkotó munkaerejénél és más szép erényeinél és tulaj-
donságainál fogva hivatott arra, hogy ebben az egyházkerületben 
első legyen, hogy ezt az egyházkerületet kormányozza. A bányai 
egyházkerület egyházközségeinek többsége kitüntető bizalmával 
megtisztelte s ez által a legelső helyre, a legdíszesebb állásra 
emelte Méltóságodat, melyet a mi ág. hitv. ev. egyházunkban egy-
házi személy egyáltalán elérhet. A bányai kerület egyházközségeinek 
többsége Méltóságodnak a legelső helyre való emelésével a leg-
díszesebb kormányzói állásba való ültetésével Méltóságodat egy-
úttal kiváló jogok részesévé, tetemes hatalom birtokosává is tette, 
mert E. A. szerint a mi ág. hitv. ev. egyházunkban minden hatalom 
az egyházközségekből ered, — de ne méltóztassék figyelmen kívül 
hagyni, hogy a kiváló jogokkal és nagy hatalommal nagy felelősség 
és sok súlyos kötelezettség terhe is Méltóságod vállaira hárult. 
Nem tartom szükségesnek a jogok mikénti gyakorlásáról és köte-
lességek mikénti teljesítéséről ezúttal beszélni, mert meg vagyok 
győződve arról, hogy Méltóságod azoknak teljes tudatában van, 



19 

azt az egy óhajtásomat és kérelmemet azonban el nem hallgathatom, 7. 
hogy jogai gyakorlásánál és kötelességei teljesítésénél hatalmával 
igenis éljen, de soha vissza ne éljen! 

Méltóságos és főtisztelendő Püspök úr! Nem hallgathatom el, 
sőt kötelességemnek tartom hangsúlyozni, hogy a választási moz-
galmak és izgalmak megszűntével a választások idejében létezett 
viszonyok is megszűntek és hogy most már Méltóságodban főpászto-
rukat nemcsak azok a hívek tisztelik, akik a választások idejében 
Méltóságodra szavaztak, hanem azok is, akik szavazataikat másra 
adták le. Amint tehát a bányai egyházkerület híveinek összessége 
Méltóságodban tiszteli főpásztorát, éppen úgy reménylem, hogy 
Méltóságod is egyformán minden hívő, minden egyházközség, min-
den egyházmegye főpásztorának fogja magát tekinteni és nem fog 
köztük különbséget tenni! 

Amidőn tehát, mint az egyházkerületi felügyelő úr ezidő-
szerinti törvényes helyettese, az egész bányai egyházkerület, annakösszes 
hívei, egyházközségei, egyházmegyéi nevében a legszívélyesebben 
üdvözlöm Méltóságodat új díszes püspöki állásába való beiktatása 
alkalmával, amidőn ezennel átadom Méltóságodnak a püspöki 
állással járó hatalom gyakorolhatásának jelvényét: az egyházkerü-
leti pecsétet, az Úr Isten áldását kérem Méltóságod személyére és 
működésére azon szívem mélyéből fakadó fohásszal, hogy jövendő 
működése az egész egyházkerület, a kebelébe tartozó egyházmegyék 
és egyházközségek szellemi, erkölcsi és anyagi felvirágoztatását 
vonja maga után! 

Az Úr Isten éltesse Méltóságodat! 

A helyeslésekkel kisért beszéd végével Dr. Raffay Sándor 
püspök átveszi a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület pecsétjét és 
elmondja az ünneplő közönség részéről mély áhítattal hallgatott 
következő székfoglaló beszédét: 

Isten iránt alázatos hálával, egyházkerületünk lelkészei, fel-
ügyelői, egyházközségei iránt meleg köszönettel, elhivatásom terhei-
nek teljes tudatában foglalom el ez ünnepi pillanatban püspöki 
székemet. 

27 esztendővel ezelőtt ez oltár mellől indultam el lelkészi 
pályafutásomra, most 27 év múlva ez oltár áldásával kezdem meg 
püspöki tisztemet. E 27 év alatt az Isten megsegítő kegyelmének 
ezernyi jelenségét végiggondolva, hálás alázatossággal vallom, hogy 
Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. 

Kinzó tépelődés nyughatatlansága hullámzik át a lelkemen, 
hogy e nehéz, e sorsfordító időkben, mikor körülöttünk országok 
és népek vívják az élet-halál harcot, mikor gyászos keservek fáj-
dalmai között multak merülnek el és jövendők születnek, mikor 

2* 
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7. világnézetek és életfelfogások alakulásának forgatagába, uj társa-
dalmi irányzatok hömpölygő árjába sodródott az emberiség és a 
Krisztus egyházára uj korszak és uj gondolkodás irányításának 
fenséges feladata vár: akkor elegendő lesz-e az én gyönge erőm, 
elég acélos-e munkabírásom, elég elszánt-e az akaratom, hogy ez 
ezernyi sebből vérző ország legnagyobb ev egyházkerületének élére 
állva a vezéri pálcát kezembe venni merészeljem? S elég szilárd 
lesz-e majd e kéz, hogy az evangelium világító szövétnekével 
mutatni tudjam a békesség, a megnyugvás, a megértés, a minden 
sebet gyógyítani képes alkotó istenes munka útját az óhajtott szebb 
jövő fe lé? 

Tépelődéseim szent gyötrődésében felmerül lelkemben a 
teremtés hajnalának imádásra késztő szent bontakozása. Látom, 
amint az Isten lelke szétterül a háborgó vizeken és rendet teremt 
a kavargó zavarban. És látom, amint az egyház uj jövendők ala-
kulásának háborgó tengerén hánykódó hajója körül 'torlódva zúg 
az élet. És e hajóból az Isten lelke árad szét a zajgó hullámokon. 
Árbocán ott ragyog a soha ki nem alvó átható fénysugár: az 
evangéliom, az örök istenige. Vezérlő világossága, biztató fénye 
áthat a viharon, átcsillan a vészen, áttör a hullámok forgatagán. 
És amidőn most e hajó kormányára vetem a kezemet, lelkem ezen 
az örök vezérlő fénysugáron nyugszik meg és nem tépelődik többé, 
nem remeg és nem tétováz. Szent biztatás csendül meg a lelkem 
mélyén: Ne félj, csak higyj! 

És én nem félek többé, erős hittel leborulok az én Istenem-
nek lábaihoz s felemelő alázatossággal várom rendelkezéseit. 

Nincs is ma ideje az ingadozásnak, Népek harcában, jövendők 
születésében, lelkek ébredésében, szivek forradalmában ma minden 
ujul. És nekem erős a hitem, hogy rendet a zavarba most is csak 
az Isten lelke teremthet. Erős a hitem, hogy az uj jövendő ala-
kulásában a Krisztus örökké szent evangéliomának döntő szerepet 
szánt a világokat kormányzó Isten szent bölcsesége. 

És ez a hivatás világosan elkötelezi evangéliomi egyházunkat. 
Száz évvel ezelőtt nyugaton detronizálta a megtévedt emberi 

elme az egek Urát, most keletről hullámzik felénk az eddig szent-
nek tartott eszméknek szóló hadüzenet. De amint akkor nem 
tudott, úgy most sem tudhat a rombolás szelleme uj világot 
alkotni. Szertelenségek nyomán csak egy önmagát tépdeső, boldog-
talanul vergődő társadalom keletkezhetik. Hangulata már itt rémít 
körülöttünk. Nekem is az a meggyőződésem, hogy uj, nemesebb, 
igazabb, érzésben tisztultabb, emberi jogokban és méltányosság-
ban gazdagabb társadalmi életre van szükségünk. De meggyőző-
désem az is, hogy ezt nem keretek kicserélésével, nem választó-
falak eltologatásával, hanem csupán csak lélekben való megújho-
dással és megnemesedéssel érhetjük el. Meggyőződésem, hogy a 
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Krisztus evar.geliomában rejlő isteni és emberi igazságok beoltásanél- 7. 
kül nem érhetnek célt azok, akik a mai csődbekerült erkölcsi értékek 
és avult szokások korhadó pillérein nyugvó társadalom ujjáteremtésén 
fáradoznak. Meggyőződésem, hogy célhoz csak a Krisztus evangé-
liumából kiáradó emelkedett életfelfogás juttathatja az emberiséget. 

Egyházunk a haladásnak, a felvilágosodásnak, az egyéniség 
és igy az emberi jogok szabad érvényesülésének egyháza. Nép-
egyház, melyben minden jog forrása az önkormányzatban élő 
gyülekezet. A protestáns népek és nemzetek nagyméretű népjóléti 
alkotásai és kulturális előhaladása a világtörténeti igazolása az 
evangéliom társadalmakat alakító, jogokat osztó, sziveket neme-
sítő nagy szociális jelentőségének. Én a magyar társadalom józan 
szociális átalakításának készséggel állok szolgálatára; készséggel 
támogatom azt a törekvést, mely az emberi társadalmat a tiszta 
erkölcs és az emberszeretet testvériséget teremtő útjain kívánja 
boldogabb jövő felé vezetni. S hiszem, hogy e kerületben ebből 
a munkából sokan és készséggel fogják kivenni részüket. 

E társadalmi munkában az egyházakat az állam egyesíti. Az 
egyház az államnak természetes munkatársa. Az állam és az 
egyház földi célja végeredményében azonos: boldog emberek 
boldog társadalmát alkotni meg e földön. Az állam a rend és 
szabadság biztosításával, az egyház a rend és szabadság kútfejé-
nek, az erkölcsi erőknek tisztántartásával szolgálja a közös célt. 
A polgárok közjavának munkálásában az állam és az egyház útja 
összehajlik, egy csapásra tér. Egyház és állam sem közönyös nem 
lehet egymással szemben, sem ellenséges viszonyba nem helyez-
kedhetik, sem egymás szolgájává nem alacsonyulhat. Magyarhoni 
evangelikus egyházunk a magyar államnak hűséges, erős és ön-
tudatos munkatársa volt mindig. Az államnak a mi egyházunk nagy 
államjogi szerepét és társadalmi hivatását méltányolnia kell. Ön-
kormányzatunk tiszteletben tartása s erősítése komoly állami érdek. 
Az államnak a kultúra munkálásában, a nemzeti élet irányításá-
ban, a polgárosult társadalom kiépítésében a felvilágosult egyhá-
zaknál jobb és biztosabb szövetségese nincs és nem is lehet. A 
szövetségest gyöngíteni pedig rövidlátás, erősíteni s erői kifej-
tésében a barátilag jóakaratú ellenőrzés gyakorlása mellett kész-
séggé] támogatni, elemi kötelesség. 

Én hiszem, hinni akarom, hogy a magyar állam sorsának 
intézői, kultúrpolitikájának irányítói a megértésnek és a méltány-
lásnak az eddiginél objektivebb ösvényére lépnek és az 1848. 
XX. törvénycikkben kimondott elvek minden igazságot szemmel tartó 
valósításával evangelikus egyházunkat a nemzet és a társadalom 
haladásának érdekében nagy evangeliumi életerőinek szabad és 
erőteljes kifejtéséhez juttatni a társadalomnevelő szent hivatásában 
támogatni igyekeznek. 
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7. Természetes, hogy viszont az állam is jogosan megkívánhatja 
tőlünk a maga nemzeti céljainak szolgálatát és támogatását. Híven 
fogok őrködni azon, hogy egyházunk e hivatását saját dicsőségére 
és hazánk javára igazán betöltse. Evangélikus egyházkerületünk 
az egységes és oszthatatlan magyar nemzeti államnak hűséges 
építő tényezője volt a múltban is, annak kell maradnia a jövendőben 
is. Igehirdető feladatát, erkölcsnemesítő és társadalmat építő munkáját 
nem azonos nyelven ugyan, de azonos lélekkel végzi. Én az egy-
házban nemzetiségi kérdést nem ismerek, ismerni nem is akarok. 
Nyelvi kérdés van csak, de hiszem, hogy azt kölcsönös jóakarattal és 
evangeliomi lélekkel megoldani nem nehéz. Kétségtelen, hogy a gyüle-
kezetben azon a nyelven kell az Isten igazságait hirdetni, amelyet 
a gyülekezet megért. Mindenkinek a maga nyelvén. Mert igaza van 
az apostolnak: „Inkább szólok a gyülekezetben öt szót értelem-
mel, hogy egyebeket is tanítsak, mint tízezer szót nyelveken." De 
bármely nyelven szóljunk is: az Isten igazságát hirdessük, emberek 
lelkének épülését szolgáljuk, a kölcsönös megértést munkáljuk és 
a kenyéradó, jogokat osztó haza szeretetét terjesszük. Készséggel 
elismerem, hogy a hazaszeretet nincsen nyelvhez kötve, beszéljen 
bárki akármilyen nyelven, lehet igaz, erős, oszlopos fia a hazának. 
De a hazaszeretet nélkülözhetetlenné teszi a haza nyelvének tudását. 
A hazaszeretet együttes munkálkodás a haza közjavára. Akik pedig 
egy célra törnek, azoknak érteniök kell egymást. A közös szent cél 
minden állampolgártól megköveteli a haza nyelvének tudását, hogy 
a munka és a lélek ne legyen szétágazó. Egyházközségeinkben a 
magyar haza közjaváért, a közös kultúra áldásainak élvezéséért 
és munkálásáért, a nép érdekében szorgalmazni fogom a magyar 
nyelv eredményes tanítását, de egyetlen hívőt sem kívánok gátolni 
abban, hogy a maga Istentől adott, a viszonyok szerint megszokott 
anyanyelvén művelje a lelkét és elégítse ki vallásos szükségleteit. 

A kölcsönös megértésre és az összesimuló együttműködésre a 
társadalom sebeinek gyógyításában és a boldogabb jövendő alakí-
tásában különben is nagy szükségünk lesz. Nemcsak az egyházban 
magában, hanem a többi egyházakhoz és vallási közösségekhez 
való viszonyunkban is. A világháború után az egyházak hivatása 
gyökeres áttételeket igényel. Nem lesz elég igazaik kiélesített kép-
viselete, azokkal az igazakkal életmunkát kell majd végezniük. Nem 
lesz elég a multak felfogásának tiszteletes konzerválása, hanem a 
jelennek és a jövendőnek kell irányt mutatniok. A gondolkodásnak 
és a törekvéseknek helyes mederbe terelése, tetszetős jelszavaknak 
az Isten igéjével való megmérése, az új jövendő megalapozása, 
megzavart lelkek irányítása, forrongó szívek kielégítése az egyházak 
igazi hivatása. Az egyházaknak a ránk váró komoly időkben nem 
szabad egymást gyengíteniök, nem szabad egymást öldökölniök. Az 
ecclesia militansnak a háborúval együtt meg kell halnia s a dol-
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gozó, építő, alkotó,, a szeretetet és megértést képviselő egyháznak 7. 
kell újjászületnie. Én úgy érzem, hogy most már az egyházakra 
is ki van mondva az Ur Ítélete: Aki fegyvert fog, fegyver által 
vész el. Nem a harcoló, nem is a beszélő, hanem az alkotó 
egyházaké a jövő. S ha mégis harci kedve támad valamelyiknek, 
harcoljon a hitetlenség, a bűn, a léhaság ellen. Míg van töretlen 
föld, senki se szántogassa el a szomszédjáét, hanem erejét és buz-
galmát az ugartörés szent munkájában edzze alkotássá. Ami egy-
házunk sohasem volt harcos egyház. Inkább magábamélyedő, inkább 
elmélázó egyház volt. Ezért maradt el egy kissé a haladó idő 
rohanása mellett. De van benne elég isteni erő, hogy új életre 
támadjon Csak hivatását kell megértenie, ami nem más, mint élet-
erős gyakorlása a szeretetnek, a békességnek, az Isten lelkétől 
áthatott munkának. Testvériséget igyekezem fenntartani minden 
pozitív alapon, a kijelentett Istenige alapján álló egyházzal. Különö-
sen és mindenek előtt a velünk történeti vérség és evangéliomi 
igazság szent kötelékeivel összefűzött testvéregyházakkal. De lelki 
szövetséget, ha lehet, társadalmi szövetséget is szives örömmel 
ápolgatok mindazokkal a vallási közösségekkel, amelyek az isteni 
igazság által megszentelt emberi erkölcs alapján állva törekszenek 
a társadalom nemesítésére. 

De hogy szövetségesül elfogadjanak, belsőleg erőseknek kell 
lennünk. Évtizedek óta hanyatlást mutat magyarhoni evangelikus 
egyházunk. A társadalom modern alakulása a protestantizmusnak 
nem kedvez. Hazánk felekezetközi viszonyainak múltja és jelene sem 
szolgál erősítésünkre. Ezek megváltoztatása nem áll hatalmunkban. 
De erősödésünk feltételeit nem is kivülről kell várnunk, hanem 
önmagunkban kell megtalálnunk. Nagyobb összetartás, öntudato-
sabb buzgóság, lángolóbb egyházszeretet, több munka, evangeliu-
mibb lélek, krisztusibb szellem, apostolibb odaadás legyenek eré-
nyeink és akkor velünk együtt egyházunk is emelkedni fog. Én az 
egyházépítő és egyházerősítő munkában akarok első lenni. Első a 
küzdők közt, vezér a buzgók táborában. Első nem a dísz viselésé-
ben, hanem a törődésben, az önmegtagadó, a mindent az egyház 
szolgálatába állító buzgóikodás Istennek tetsző igájában. Es én 
hiszem, hogy a kartársak lelkes gárdája meleg egyházszeretettel 
követ majd az egyházépítés megszentelt útjain. 

Ezen az úton emelkedésünk hatalmas tényezői iskoláink. Az 
evangelikus tanintézeteket multak nagyságának és dicsőségének 
fénye övezi. Kapuikban mindenkor a kultúra és haladás angyalai 
álltak őrt. Sajátos értékük fényforrása azonban meghalványult. 
Meghalványult, de el nem veszett. E fényforrás az evangéliomi 
szellem és az egyéni nevelés. E kettő összefügg és egymást fel-
tételezi. Evangéliumi szellem nélkül nem nevelhetünk egyénisége-
ket, öntudatos egyéniség kifejlesztése nélkül pedig az evangéliomi 
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. szellemnek nincs igazi otthona. Teljes értékében méltányolva az 
evangéliomi személyiség kulturális nagy jelentőségét, minden erőm-
mel arra fogok törekedni, hogy egyházunk tanintézetei régi, nemes, 
próbás, dicsőséges sajátosságaikat újra visszanyerjék. S hiszem, 
hogy ebben tanáraink mind megértő és buzgó munkatársaim lesznek. 

Különösen azonban a nőnevelés ügyét kell hathatósan és 
eredményesen felkarolnunk. Nem ez a helye, hogy erre vonatkozólag 
részletes fejtegetésekbe bocsátkozzam, csak általánosságban emelem 
ki, hogy a nőnevelés mindenoldalú felkarolása, szerintem, a legfőbb 
egyházi érdek s boldog leszek, ha e téren alkotásokra lesz alkal-
mam rámutatni. Mert tapasztalattal is támogatott erős megyőződé-
sem, hogy a nő maga a jövő s a nőnevelés helyes és alapos fel-
karolása egyházunk egész jövendőjére nézve döntő fontosságú fel-
adat és teendő. 

Amint a mőnevelő-intézetek fejlesztését és alapítását, úgy nép-
iskoláink lehető megtartását is múltból folyó kötelességünknek 
tekintem. Igaz, hogy a mindenfokú ingyenes állami népoktatás 
volna az az ideál, amelyet minden országnak önmaga iránt való 
kötelessége volna megvalósítani. De igaz az is, hogy ez a magyar 
államra nézve, viszonyaiból kifolyólag, még sokáig ideál marad. 
Addig pedig az egyházak, mint iskolafenntartók, az államnak olyan 
hűséges és készséges munkatársai, amelyektől az iskolákat igen 
komoly nemzeti vagy kultúrális okok nélkül kisajátítani minden-
képpen megokolatlan. Arra fogok törekedni, hogy iskoláját egyház-
kerületünk egyetlen egyháza se áldozza fel a kényelem, vagy a 
könnyebb megélhetés kedvéért, de őrködni fogok azon is, hogy az 
iskolafenntartók az egyház méltóságának, tisztességének, államjogi 
hivatásának és társadalmi kötelezettségének megfelelően teljesítsék 
kötelességeiket s iskoláikat minden vonatkozásban a kellő szín-
vonalon tartsák meg. 

Különben is az iskolák az evangéliomi életfelfogás természetes 
csatornái, melyeken át a jézusi világnézet és a tiszta keresztyén 
erkölcs a nép millióinak lelkébe ömlik szét. Az iskolák az egyház 
életfelfogásának és igazainak természetes terjesztői. Ezért kell az 
iskolákat megtartani és rájuk különösen nagy súlyt helyezni. Ma 
a nép legszélesebb rétegei idegenből hozott s meg nem emésztett 
káros eszmékkel és világnézetekkel kacérkodnak. Vallási igazságok 
leple alatt babonák, bölcsészeti színezetű felfogások lappanganak. 
Az ev. szabadság zászlójának árnyékában pedig közöny és árulás is 
meghúzódik. Ezek ellensúlyozására az ifjúság vallásos nevelését, a 
vallás tanítását egészen új mederbe kell terelni s legfőkép új lélek-
kel, melegebb szívvel, nagyobb buzgósággal kell végezni. A vallás-
tanítás fejlesztése és javítása érdekében minden munkára, minden 
áldozatra és minden szigorúságra kész vagyok. 

De éppen úgy kész vagyok a belmisszió mindenoldalú fel-
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karolására és támogatására is, mert jól tudom, hogy a belmisszió 7. 
az egyház öntudatának bizonysága, önépítése, szakadatlan lelki refor-
málódása. A belmisszió gyakorlása nélkül az egyház úgy jár, mint 
a tétlen ember, akinek izmai elpetyhüdnek, erei meglassudnak, 
teste és szelleme elerőtlenül. A belmisszió az egyháznak igazi élete. 
Nem a történeti élete, hanem a történetet teremtő, a jelent átható, 
a jövőt biztosító igazi élete. A belmisszió a szószék hiányait pótolja, 
fogyatkozásait orvosolja, hatását hatványozza. Belmisszió nélkül úgy 
a szószék hatása, mint a vallástanítás munkája eredménytelen. Azt 
az isteni lelket, amelyet az igehirdetés a vallástanítással együtt be 
akar oltani, a belmisszió tartja meg és teszi alkotóvá A hívek 
gondozása a szószéknél be nem fejeződhetik, de sőt még csak 
utána kezdődik. A szószék, hogy képpel éljek, csak a kürtöt fújja 
meg, a vallástanítás csak a fegyvert adja a kezébe, de vele bánni 
a belmisszió tanít meg. A hitvalló a szószéken csak beszél, a 
vallástanításban példát mutat, a belmisszióban együtt építi az Isten 
országát. A belmisszió valóban az Isten országának tényleges épí-
tése, ezért is annak felkarolását és minden irányú támogatását 
elsőrendű kötelességemnek fogom tekinteni. 

Természetes, hogy e szent munkában az Isten lelkétől áthatott 
lelkipásztorokra, apostolokra és reformátorokra van szükségünk. 
Lelkipásztorokra, akik ismerik a nyájat és akiket ismer a nyáj. 
Ezért a cura pastoralis, a pásztorkodó munka ellenőrzésére külö-
nösen nagy súlyt fogok helyezni. Apostolokat kíván a mi egy-
házunk, akik papi hivatásukat isteni megbízásnak és küldetésnek 
tekintik. Reformátori lelkekre van szükségünk, akik a régi, kipróbált 
isteni igazságokat a kor igényeinek megfelelő módon igyekeznek 
beoltani a haladó emberiségbe. Az evangélikus papi állás nem 
szertartásoskodás, hanem egy szent küldetés betöltése, melynél az 
az alaptétel, hogy akiben nincs meg a Krisztus lelke, az nem az 
övé. Akiben nincs evangeliumi szellem, az lehet önmagáé, lehet 
tiszteletreméltó eszményeké, lehet a közügyeké, de nem a Krisztusé. 
Ilyen papi nemzedék nevelését kívánom én szorgalmazni theolo-
giánkon, melyeknek tudós tanárai bizonyosan kész örömmel fognak 
e szent munkában s az esetleg annak érdekében szükséges refor-
mok létesítésében segítségül sietni. Bizonyos vagyok abban is, 
hogy az államkormány a lelkészképzés óriási kultúrális és társa-
dalmi jelentőségét belátva, annak színvonalát emelendő, készséggel 
siet régen sürgetett ama törvényes igényünk kielégítésére, hogy 
egyetemi fakultáshoz jussunk. E kérdésben a bányai egyházkerület, 
mint legérdektelenebb, a sürgetést tekinti majd kötelességének. 

Egyházkerületünknek, mint minden zárt közösségnek, megvannak 
a maga külön érdekei és szükségletei. A lelkésztársakat testvéri szere-
tettel igyekezem majd a külön érdekek és szükségletek ellátására 
felbuzdítani. S evégből a kánoni látogatásokat mielőbb megkezdem 
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7. és buzgóságosan folytatni kívánom. E tekintetben teljesen átértem 
a püspöki állás kötelességeit. Tudom, hogy a püspök nem akta-
kezelő, nem irodafőnök, hanem episcopus, aki mindent köteles 
meglátni s a jónak, hogy erősödjék, a helytelennek, hogy el ne 
hatalmasodjék, minden nyilvánulását szemmel tartani. Ezért a gyüle-
kezetek látogatásában meglankadni nem fogok. Nemcsak azért, hogy 
a kerület igazi szükségleteit, az esetleges hiányokat és a például 
vehető erényeket a gyülekezetek életének tükrében lássam és a 
hívekkel való közvetlen érintkezés révén ismerjem meg, hanem azért 
is, hogy a lelkésztársakkal testvérszeretetben összeforrva együtt 
buzduljunk alkotó tettekre egymás hite által. 

Hiszem, hogy ezzel a közvetlen érintkezéssel megközelítjük 
majd azt a célt is, amelynek elérését oly régen sürgetjük, hogy 
közigazgatásunk egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb lesz. Kétségtelen, 
hogy a közigazgatás javulása a lelkiismeretes, pontos, buzgóságos 
egyházközségi életen fordul meg. Ha minden gyülekezetben ön-
tudatos a vezetőség, akkor öntudatos az egyházi élet is, szükség-
szerüleg egyszerűbb, olcsóbb és gyorsabb az egész közigazgatás is. 
Nem szabályrendeletek, nem paragrafusok özöne teszi a közigaz-
gatást jóvá, hanem a munkás, az önzetlen, a z egyházszeretetben 
gazdag evangéliomi lélek. E tekintetben két főszempontra kívánom 
a figyelmet irányítani. Egyik a felelősség tudatának mélyítése, másik 
az önzetlenség. A lelkész minden munkájában Isten és a jövő 
Ítélőszéke előtt áll. A jelent látszatos munkával is el lehetne ámí-
tani, de Isten mindent lát, a jövő mindent igazol. Nem magunk-
nak munkálkodunk, hanem az egyháznak és ebben az egyház 
Urának. 

Ezt az evangéliomi lelket óhajtom én felébreszteni, erősíteni 
kerületünk minden gyülekezetében. Ott is, ahol a rendes lelki-
pásztori gondozás hiányzik. A szórványokban élő híveink ezrei 
nélkülözik az egyház óvó ápolását, vezető gondozását. Kerületi 
missziót lelkészek alkalmazásával óhajtanék e hiányon segíteni. S 
hiszem, hogy e törekvésem a kerület megértő támogatásával találkozik. 

Tisztemből következő minden törekvésemhez tisztelettel és 
bizalommal kérem a kerület szives támogatását. A püspöki szék-
ben vallom igazán az apostollal: Nem mondom, hogy már elértem 
a célt, hanem igyekezem, hogy elérjem, amiért megragadott engem 
a Krisztus Jézus. Bizalommal kérem a kerület vezetőit, elsősorban 
az egyházi téren évtizedek óta ragyogó buzgóságú elnöktársamat, 
kérem a kerület kiváló tisztikarát, kérem az egyházmegyék espereseit 
és felügyelőit, kérem az egyházközségek minden elöljáróját és összes 
híveit, kérem a lelkésztestvéreket, a tanári és tanítói kart, hogy 
engem szeretettel fogadni és szeretettel támogatni szíveskedjenek, 
ígérem, hogy a püspöki székben és e gyülekezet lelkészi állá-
sában egyaránt elődöm, a nagy Székács nyomán az alkotó munkát 
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tekintem életem ideáljának s e munkában meglankadni nem fogok. 7—8. 
Magamat Isten kegyelmébe, a kerület szeretetébe, minden nemesen 
érző embertársam jóságába alázatos lélekkel ajánlva, rávetem a 
kezem a kötelességekre, melyeknek végzésénél jelszavam: In ecclesia 
pro Deo et patria ! 

Az általános helyesléssel kisért beszéd befejeztével az immár 
hivatalába iktatott bányakerületi püspök elé járulnak az üdvözlő 
küldöttségek és ezek során mint első az egyházegyetem és egyház-
kerületek küldöttsége, amelyeknek élén báró Prónay Dezső egye-
temes egyházi és iskolai felügyelő üdvözli a püspököt, ama biza-
lomteljes reményének adva kifejezést, hogy Isten segedelmével a 
gondjaira bizott nagy egyházkerületet fel fogja virágoztatni. 

Dr. Raffay Sándor püspök meghatottan fejezi ki hálás köszö-
netét az egyházegyetem és az egyházkerületek szíves üdvöz-
léseért. 

Ezután küldöttségek élén a következők üdvözölték Dr. Raffay 
Sándor püspököt: a református konvent és a református egyház-
kerületek nevében gróf Degenfeld József, Budapest székesfőváros 
közönsége nevében Dr. Bódy Tivadar polgármester, a törvény-
hatóságok nevében, amelyek területén a bányai egyházkerület egy-
házmegyéi vannak báji Patay Tibor, az egyházmegyék nevében 
Bakay Péter főesperes, a kerületi gyámintézet nevében Sztehlo 
Gerő, a kerületi lelkészegyesület nevében Kovács Andor, az iskolák 
nevében Dr. Szigethy Lajos, a kerületi iskolai bizottság elnöke, a 
pesti magyar egyház nevében Dr. Mágocsy-Dietz Sándor egyházi 
felügyelő, az evangelikus theologiai akadémiák nevében Bancsó 
Antal, a református theologiai akadémia nevében Dr. Pruzsinszky Pál, 
a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége nevében B. Pap 
István, a ceglédi egyház nevében Alexy Lajos felügyelő, a tápió-
szentmártoni egyház nevében Terényi János lelkész. Valamennyi 
üdvözlő beszédre Dr. Raffay Sándor püspök külön-külön vá-
laszolt. 

Hosszabb üdvözlő beszéd nélkül pedig a honvédelmi minisz-
ter, a térparancsnok és kir. tanfelügyelő nevében képviselőik üd-
vözölték az uj püspököt. 

8. Ez üdvözlések megtörténte után Dr. Vanovics János egyház-
megyei felügyelő a rendes közgyűlésnek püspökiktató ünnepélyes 
részét berekeszti azzal, hogy a folytatólagos ülést délután 5 órakor 
fogja megnyitni. 

Dr. Raffay Sándor püspök beiktatásáról az egyetemes egyház, 
a testvéregyházkerületek és a magyar kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter értesítendők. 

Az ünneplő közönség ezzel a himnusz áhítatos eléneklése után 
szétoszlott. 
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10. Az ülés első napján délután. 

9, Dr. Vanovics János egyházmegyei felügyelő az ülést meg-
nyitja és 

a kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére 
az elnökségen és a jegyzői karon kívül Ivánka Pál, 
báró Radvánszky Albert, Broschko G. Adolf, Geduly Lajos 
és Kaczián Jánost kéri fel. 

10. Ezután beterjeszti Scholtz Gusztáv püspök következő jelentését 
és ennek kapcsán az esperesi jelentések alapján összeállított statisztikai 
kimutatásokat. A jelentésnek érdemleges határozatot kívánó részei 
felolvastattak. 

Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés! 

Szívélyes hittestvéri üdvözletem nyilvánítása mellett van 
szerencsém a most lefolyt egyházközigazgatási évről szóló kötelesség-
szerű évi jelentésemet, a viszonyok parancsolta lehető szűk keretbe 
szorítva, a következőkben tisztelettel előterjeszteni. 

/ . Az elmúlt egyházi év két korszakos jelentőségű világtörté-
nelmi esemény hatása alatt állott leginkább. Ezek egyike a jelenhez, 
a másika a régmúlthoz kötötte le minden érzelmi és gondolat-
világunkat. 

A még mindig teljes erővel dúló világháború, amely már 
eddig is mérhetetlen rombolást vitt véghez úgy az anyagiak-
ban, mint különösen az erkölcsi javakban, az emberek lelki világá-
ban s amely még folyton ujabb és ujabb vér és egyéb nehéz 
áldozatokat követel mindnyájunktól, aminthogy rányomta bélyegét 
jóformán a köz- és magánélet minden irányú megnyilvánulására, 
úgy nem hagyta érintetlenül egyházi életünket sem. Az egyház 
szolgálatában állók munkája, tevékenysége az élettel s az élet 
mindenkori szükségleteivel, örömeivel, fájdalmaival, reménységeivel 
s veszteségeivel szoros kapcsolatban lévén s azokat a helyes vallás-
erkölcsi alapra helyezni s azon megtartani, fejleszteni s illetőleg a 
hit által mintegy megszentelni kivánván, természetes tehát, hogy 
azok munkaerejének nagyobb részét a jelen számára, a háborúval 
kapcsolatos kötelességek teljesítése foglalta le. Óh vajha már meg-
könyörülne rajtunk mindnyájunkon, oly sok nemzet gyászt és Ínséget 
szenvedő millióin, különösen édes magyar hazánkon, a Minden-
ható s vajha feltámasztaná végre az annyira óhajtott áldott béke 
napját! A háború négy esztendeje oly sok és drága életet követelt 
áldozatúl annyi gyászt hozott jóformán minden családra oly sok 
családi boldogságot dúlt fel az egész életre s az elesett hősök után 
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annyi özvegy és árva maradt hátra itthon, kint pedig a csatatereken 10. 
annyi erőteljes férfiúból szánandó nyomorékot s egyébként is oly 
nehezzé tette az életet, hogy már a lelkünk is felzokog s mindenki 
epedve lesi, várja a béke galambját. 

2. A világháború okozta fájdalmaink, aggodalmaink és a 
mindennapi élet ezerféle nyomasztó gondjaink közül, kegyelettel 
szállott vissza lelkünk mult év október havában néhány napra a 
reformáció 400-ik évfordulója alkalmából az 1517. október 31-ével 
megindult nagy világtörténelmi jelentőségű szellemi harceszményei-
nek felelevenítéséhez. Fájdalom, hogy a reformáció négyszázados 
évfordulója nem lehetett azzá, aminek lennie kellett volna, egy 
magasztos világünnepéllyé, amelyen lélekben találkozott volna a 
földnek minden protestáns nemzete és fia és együttesen ünnepelte 
volna az örökemlékezetű napot, amely mintegy határkő áll a fejlő-
désre, haladásra, tökéletesedésre teremtett ember történetében. 
Együttesen ünnepelte volna a gondolat és lelkiismeret szabadságá-
nak felkelő napját. De, bár ezt a világhatalmi érdekből folyó világ-
háború lehetetlenné tette is, s bár így, ünneplésünk a külső meg-
nyilatkozásából sokat veszített és belső tartalma szerint az egyetemes 
egyháztól minden fórumon át a legkisebb egyházközségig, mindenütt 
gazdag és lélekemelő volt. Tanúskodnak erről a vonatkozó jegyző-
könyveink. Dicső őseink buzgó szelleme, törhetlen hite és nagy 
áldozatkészsége egyaránt mintegy áthatotta híveinket s reménylem 
és hiszem, hogy az ünneplés áldott lesz eredményeiben s nagyban 
erősítette híveinkben az evang. keresztyéni öntudatot, a hithűséget, 
hü megőrzésére az apáinktól reánk bízott hitbeli szent örökségnek. 

Nagyon kivántam volna a reformáció ezen évszázados ünne-
pélyének legalább miniatürképét adni és különösen az ez alkalom-
ból az egyes egyházközségekben, egyházi alapítványok címén, ado-
mányok útján begyült összegekről teljes kimutatást bemutatni, mint 
igen szép bizonyítékát — és talán mint buzdító példát is — arra 
nézve, hogy híveinkben az egyház iránti szeretet és áldozatkészség 
még mindig elismerésre méltó, sőt több helyen igen gazdag tettek-
ben nyilvánul, sajnos, hogy a teljes adatok hiányában ezt nem 
tehetem. 

3. igen élénken foglalkoztatta egyetemes egyházunkat, az év 
másik kiemelkedő eseménye, t. i. az 1848. évi XX. t. c. végre-
hajtása tárgyában készült törvényjavaslat, amelyet egyetemes egy-
házunk f. é. január hó 10-én megtartott folytatólagos közgyűlése 
tárgyait. Egyházunknak ez ügyben elfoglalt álláspontját, észrevéte-
leit-valamint kívánalmait a vonatkozó jkv. egész terjedelmükben 
magában foglalja s azokhoz nincs mit hozzáadnom, csupán azon 
óhajomat, vajha már egyszer 70 évi várakozás és sok bántó s a 
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10. hazai prot. egyházakra nézve sérelmes állapotokat megszüntető 
törvény végrehajtása, méltányos s igazságos kereteken belül meg 
is történnék. 

4. Nagyon nevezetes és az egész egyetemes egyházunkra 
nézve lesújtó eseménynek kell jeleznem báró Prónay Dezső egye-
temes egyházi és iskolai felügyelőnknek ezen felügyelői állásáról 
való lemondását. A részünkről ismételten nyilvánított kérelem, tisz-
teletteljes ragaszkodás eredménytelen maradt; a nemes báró, nagy 
nevü, elévülhetetlen, érdemekben gazdag felügyelőnk lemondását — 
tekintettel magas életkorára — visszavonhatatlannak jelentette ki. 
35 évig állott egyetemes egyházunk élén s vezette annak ügyeit. 
Mint egyházi jogász, történész és mint theologus is egyaránt nagy, 
igazi vezéri és kormányzói talentum; az egyház autonómiájának 
hűséges őre, alkotmányunk feltétlen tisztelője, az egyház független-
ségének féltékeny őrizője, egyházunk legújabb történetének nagy és 
általánosan tisztelt alakja. Meg nem szűnő tiszteletünk és hálánk 
kiséri őt nyugalomba vonulása alkalmából s ama őszinte kérelmünk, 
hogy maradjon még továbbra is a miénk, a mi dicsekedetünk s 
lelkének nagy kincseit fordítsa közegyházunk javára még soká. 
Tisztelettel indítványozom, hogy búcsúzó egyetemes felügyelőnk 
elévülhetlen érdemeinek emléke egyházkerületünk jegyzőkönyvében 
megörökítessék. 

5. Súlyos veszteség érte közegyházunkat, közelebb a dunáninneni 
testvérkerületet Beniczky Árpád kerületi felügyelőnek elhunytával. 
Az egyházi élet különféle fokán ifjú kora óta majd 50 éven át ki-
fejtett buzgó, áldozatkész működése, szelídsége, jósága, nagy mű-
veltsége felejthetlenné teszik az ő életét. Több alapítványa nevét és 
emlékét meg fogja őrizni egyházunkban. 

Politikai életünk nagy halottjában báró Láng Lajosban nagy 
vesztesége lett hazai egyetemes gyámintézetünknek, melynek mint 
elnöke, gyűlésein klasszikus beszédeivel úgy buzdítani, mint irányí-
tani tudta a tanácskozókat. Nyilvánosan ritkán szerepelt, de ahol 
megjelent, világos érveléseivel legtöbbször döntő hatást ért el. 
A közegyház e nagy fiának elhalálozása feletti gyászában kerületünk 
is mély részvéttel osztozik és kegyelettel fogja megőrizni az ő emlékét. 

Atyafiságos részvéttel adózik kerületünk a tiszai egyházkerület 
nagy fia, Molnár Viktor nyug. államtitkár, a brassói egyházmegye 
felügyelőjének váratlanúl bekövetkezett halála alkalmából. Molnár 
különösen nagy érdemeket szerzett magának a szász egyháztól 
kivált brassómegyei magyar esperesség megerősítésében, valamint 
államtitkár korában tanúsított azon buzgóságával, mellyel a nemzeti 
tanügy felvirágoztatása mellett mindig nagy gondot fordított evang. 
iskoláink érdekeinek előmozdítására. Áldott legyen emléke. 
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F. év május 9-én hunyt el hivatalos kötelességének teljesítése 10. 
közben az Úrnak hűséges szolgája Csepregi György, arad-békési 
esperes, békéscsabai lelkész, lelkészkedésének 46-ik, esperesi tiszté-
nek 18-ik évében. Megyéje és egyházközsége gyászát testvéri 
kegyelettel osztja a kerület, szelidlelkü jeles fiának emlékét meg-
őrizve hűséggel. 

Egyházunk számos más elhunyt hívének sorából kimagasló 
érdemeinek méltatásával kegyelettel említem még Dr. Zolnay Jenő, 
Pest vármegye tb. főügyésze, a pestmegyei egyházmegye ügyésze, 
kerületünk jogügyi bizottságának egyik kiváló tagját. Hosszas beteges-
kedése után csendes halállal vette őt az Úr magához. Emléke 
legyen közöttünk áldott. 

Egyházkerületünknek egykori lelkészei és az Úr buzgó munkásai 
közül most már végleg nyugalomra tértek: Petri Károly volt uj-
sovei, Hodzsa József volt radványi nyug. lelkészek, valamint néhány 
nap előtt Kramár Béla volt temesvári lelkész és a bánsági esperes-
ség hosszú időn át érd. főesperese Elköltözött lelkésztársainknak 
emlékét örökítsük meg jegyzőkönyvünkben. 

6. A református testvéregyház bánatában kegyelettel résztvevén, 
fájdalommal emlékezem meg azon nagy vesztességről, mely az 
erdélyi ref. egyházat tudós püspökének, Dr. Kenessey Béla, a ref. 
konvent egyházi elnökének f. é január 8-án bekövetkezett elhalá-
lozásával érte. 

Tisztelettel jelentem, hogy úgy ezen, valamint előbb említett 
nagy halottaink elhalálozása alkalmával a kerületi felügyelő úrral 
együtt köteles kegyelettel fejeztük ki illetékes helyen az egyház-
kerület részvétét, mely eljárásunkat jóváhagyólag tudomásúl venni 
kérem. 

7. A tisztségükről lemondott, valamint az élők sorából elköl-
tözött vezérférfiak helyébe alkotmányosan megválasztva, első sorban 
is mély tisztelettel van szerencsém üdvözölni báró Solymosy Lajos 
a magyarhoni evang. egyház egyetemes felügyelőjét, már most 
röviden jelezve, hogy Őméltóságának tisztébe való beiktatása, f. hó 
11-én fog megünnepeltetni. Az a körülmény, hogy Őméltósága 
első sorban is a miénk, a mi kebelbeli egyházmegyéink egyikének 
felügyelői székéből veszi át a mi „nagy Prónaynku örökét, teszi 
indokolttá, hogy már itt, kerületünk ezen közgyűlésén is, Őméltó-
ságát szívből üdvözölve, egyértelmüleg örömmel kívánjuk, hogy a 
jó Isten őt ezen fényes állásában sokáig boldogan éltesse! 

Méltó utódot választott boldog emlékű Dr. Kenessey Béla 
püspök helyére az erdélyi református egyházkerület Dr. Nagy Károly 
theol. akadémiai tanár személyében. Hitrokoni tisztelettel üdvözöltük 
az egyház ezen, eddig is kiváló érdemeket szerzett férfiát. 
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10. Az arad-békési egyházmegye egyetemes felügyelőnek meg-
választott báró Solymosy Lajos helyébe Dr. Sailer Vilmos egyház-
megyei felügyelőnek, elhunyt Csepregi György helyébe Dr. Szeberényi 
Lajos Zsigmond lelkészt választotta meg esperesnek. 

A bánsági egyházmegye közgyűlése újból Báró Ambrózy Andort 
választotta egyházmegyei felügyelőnek és Doleschall Lajost espe-
peresriek. 

A zólyomi egyházmegye újból Csipkay Károlyt választotta egy-
házmegyei felügyelőnek és Bakay Pétert esperesnek. 

Sok évi áldásos lelkészi és esperesi működésének elismeréseül 
Őfelsége a király Bakay Péter főesperest, kinek még Őfelsége 
előbbi királyunk a Ferenc József lovagkeresztet adományozta, ujabban 
a vaskoronarend III. osztályának rendjelével tüntette ki. Őszinte szív-
vel gratulálunk a legmagasabb kitüntetéshez 

Üdvözletünk fogadja mindnyájukat. További működésükön 
nyugodjék Istennek áldása! 

8. Közelebb térve az egyházmegyék, illetőleg az egyház-
községekben megnyilvánuló vallás-erkölcsi állapotok jellemzéséhez, 
úgy e tekintetben általában megállapítható, hogy a háború hosszú 
tartama s a vele járó abnormis viszonyok népünkre, különösen az 
ifjúságra rombolólag hatottak sok tekintetben. Az anyagias érzület, 
a vagyonszerzés sokféle alkalma, sokakat rabúl ejt. A gyermekek 
hiányos iskoláztatása, a bőséges pénzkereset, továbbá sok család-
ban, a családapák távollétében hiányzó fegyelem, az erköcsi alap 
meglazulását eredményezik. A háború kezd már megszokott állapottá 
válni s ezzel szünőfélben van az a nagy buzgalom, amely a háború 
kitörésekor tömegesen késztette a hívek seregét a templomba. 

Amidőn a néplélek ezen helytelen irányban történő változását 
már több helyen észlelhetjük, számítanunk kell arra, hogy a káros 
áramlat tovább is terjedni fog s már is figyelmeztet bennünket, 
hogy a belmissziói munkához egész lélekkel és buzgósággal hozzá-
lássunk; a javítás, az újraépítés módjait és eszközeit felhasználni 
el ne mulasszuk és hogy e tekintetben az egyházak egyházi és 
világi vezetői egyesülten fejtsék ki minden erejüket, illetőleg be-
folyásaikat. Munkájukon legyen Istennek bőséges áldása. 

Elnökileg elintézett fontosabb ügyek. 
Egy közigazgatási év leforgása alatt a mi nagy kiterjedésű és 

178 anyagyülekezetet számláló egyházkerületünkben mindig elő-
fordulnak oly esetek, amelyeknek gyorsabb és a közmegnyugvás 
szempontjából célszerűbb elintézése inkább kívánná a püspök 
személyes közbenjárását, megjelenését, mint az átiratok és felterjesz-
tések útját. Nem egy esetben éreztem azt különösen ez évben, de 
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sajnosan kellett magamon tapasztalnom, hogy bár a lélek kész, de 10-
a test erőtlen. S éppen ez volt az, ami megérlelte bennem a püs-
pöki tisztemről való lemondás gondolatát. A mindinkább jelentkező 
testi gyengeség visszatartott ez évben is minden nagyobb hivatalos 
úttól, egyházak, iskolák meglátogatásától s így e helyen csak azon 
nevezetesebb ügyekről szólhatok, amelyeket-vagy saját hatásköröm-
ben, vagy pedig az egyházkerületi felügyelő úr őméltóságával 
együttesen, illetőleg az ő hálára kötelező szíves támogatása és bölcs 
tanácsolása mellett átiratok útján intéztem eh 

így nevezetesen: A mult évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyv 
29. p. a. határozat alapján felhívtam a 'ker. isk. biz. elnök-

ségét, hogy az Aszódon felállítandó egyet, jellegű leánygimnázium 
ügyét készítse elő. 

31. p. a. határozat értelmében az aszódi Petőfi-főgimnázium 
tanulóinak fegyelmi szabályzatát a jóváhagyási záradékkal elnök-
ségileg elláttuk. ; ^ 

34. p. a. határozat értelmében felterjesztést tettem* a kult. 
minisztériumhoz, hogy a szarvasi tanítóképző építési államsegélyének 
engedélyezésével kapcsolatban bekivánt építési tervek és költség-
vetés tervezete bemutatásának határidejét meghosszabbítani kegyes-
kedjék. Van szerencsém már itt jelezni, hogy a kedvező választ 
megkaptuk. 

42. p. a. határozat értelmében* «ker. elnökségileg jóváhagytuk 
a békéscsabai egyháznak az egyházi 'képviselőtestület választásáról 
alkotott szabályrendelet 1. pontjának módosítását. Úgyszintén jóvá-
hagytuk. 

43. p. a. határozat alapján *a budapesti egyházmegye „Ügy-
rendje" tárgyában alkotott szabályrendeletét. 

48. p. a. határozatra való hivatkozással felhívást intéztem az 
egyházmegyei elnökségek útján az illetékes egyházközségekhez, 
hogy ahol a lelkészek és kántorok a terménybeli járandóságnak 
múltban történt megváltása folytán nagyobb károsodást szenvedtek, 
ott az illető egyházak méltányos segélynyújtással, lelkészeiket és 
kántoraikat kárpótolni szíveskedjenek. 

49. p. a. határozat folytán a lelkészválasztási szabályrendele-
tünk 74. §.-ának módosítását az elnökségi jóváhagyási záradékunk 
rávezetése után az egyetemes közgyűléshez felterjesztettük. 

64. p. a. határozat értelmében az egyházkerület és magam 
nevében is elismerésemet fejeztem ki mindazon lelkészeknek és 
tanítóknak, akik a bevonult tanítókat helyettesíteni szívesek voltak. 
2., A tanítói törzskönyvek összeállítása ügyében a szükséges intéz-
kedéseket megtettem. Úgyszintén 3., az iskolai leltár elkészítését 
és a tantermekben való kifüggesztését elrendeltem. 

99. p. a. határozat rendelkezése folytán közöltem az egyház-
megyei elnökségekkel, hogy az Első Magy. Általános Biztosító 
2 
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10. Társasággal a tűzbiztosítási szerződést ujabb tíz évre megkötötöttük 
s felhívtam az egyházközségeket, hogy egyházuk ingatlanait oly 
magasra biztosítsák, hogy tűzkár esetén kárt ne szenvedjenek. Ez 
alkalomból megfelelő intézkedés végett közöltem az egyházmegyék-
kel a biztosító társaság ajánlatát egyéb biztosítási ügyekre vonat-
kozólag. 

A f. é. április hó 25-iki rendkívüli egyházkerületi közgyűlés 
határozatából az „állandó szavazatszedő bizottság kiküldetése" ügyé-
ben tett javaslatot, alkotmányos tárgyalás céljából az egyház-
megyékhez áttettem. 

U. jkv. 22. p. a. határozatát a „Cathedraticum" újbóli be-
szolgáltatása ügyében az egyházmegyékkel közöltem. 

1542/1918. sz. a. A szarvasi főgimnázium igazgatóságának 
előterjesztésére Sass Ferenc helyettes tanárnak megengedtem, hogy 
a nevezett főgimnáziumnál ebbeli minőségében még egy évig 
működhessék, miután erre nézve nevezett tanár a kultuszminiszteri 
engedélyt már megkapta. 

2055/1918. sz. a. felterjesztést intéztünk a kultuszminisztérium-
hoz a szarvasi tanitónőképző-intézet építkezési államsegélyének évi 
40.000 K-ra való felemelése iránt, s 2056/1918. sz. felterjeszté-
sünkben ugyancsak az intézet átalakítása alkalmával felmerülő 
költségekre, bútorok és felszerelési kiadások fedezetére kértünk 
50.000 K államsegélyt. Mindkét kérvényünkre a kultuszminiszter úr 
f. é. 102.545 sz. a. leiratában azt válaszolta, hogy megfelelő fedezet 
hiányában őszinte sa|Tlálatára a kérésünket nem teljesítheti. 

Segédlelkészekiil a lefolyt közigazgatási évben a következő 
jelölteket avattam fel: Magócs Károlyt (illetékes püspök Geduly 
Henrik óhajára) a rimaszombati; Müller Keresztélyt a kiskéri; 
Binder Lajost az ókéri; Abaffy Gyulát a szegedi; Rapos Mihályt 
a medgyésegyházai; Szeberényi Zoltánt a budapesti fasori; Kvasz 
Istvánt a kölpényi; Valent Mártont az aszódi; Péter Károlyt a 
cservenkai; Bohland Frigyest a homokosi; Bakay Zoltánt az ócsai; 
Kiss Kálmánt a felsőaradi és Schön Pétert (Teutsch dr. szász püspök 
kívánságára) a kolozsvári egyházhoz. 

Végül szokásszerüen itt jelentem, hogy a kerületi közgyűlésre 
kiküldendő két néptanító választását elrendeltem. A soros békési és 
budapesti egyházmegyéből jelölt 4—4 tanító közül szavazattöbb-
séggel megválasztattak: Dankó Soma szarvasi és Szüsz Lajos 
budapesti tanítók. A megválasztottakat erről megbízólevelek kapcsán 
értesítettem. 

Tisztelettel kérem a mélyen tisztelt kerületi közgyűlést, hogy 
ezen elnöki intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul venni méltóz-
tassék. 
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Tanügy. 10. 
1. Elemi népiskolák. Népoktatásügyünk állapotáról az egyház-

megyékből érkezett jelentések bár elég megnyugtató képet nyújta-
nak, mert a gyermekek oktatása a rendes szorgalmi idő betartásával 
a legtöbb helyen zavartalanul folyhatott, ámde emellett igen el-
szomorító az a körülmény, hogy néhány iskolánkban a tanító be-
vonulása s helyettes tanító hiján a tanítás teljesen szünetelt. A 
részletekre való kiterjeszkedéssel nem akarom megelőzni a ker. 
tanügyi bizottság idevonatkozó jelentéseit, de általánosságban szólva, 
nem hallgathatom el abbeli aggodalmamat, hogy különösen a nép-
oktatás terén az elmúlt négy háborús esztendő nagy visszaesést 
mutat, aminek meglesznek — vagy már is megvannak — a szomorú 
következményei. Mert eltekintve azon iskoláktól, ahol a tanítás 
szünetelt, a családapák távolléte, a szorgalmi időnek a sok requi-
rálás miatti gyakori megszakítása, a nagyobb gyermekeknek a 
hiányzó mezei munkaerő pótlására kényszerült felhasználása, osztá-
lyok összevonása, iskolák túlzsúfoltsága stb. mind olyan okok, 
amelyek a gyermekszivek nemesítését nemcsak bénították, hanem 
azokra sok tekintetben kártékonyán hatottak. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium, miután a katonai 
szolgálatot teljesítő tanítóink felmentését ki nem eszközölhette, ilyenek 
helyettesítésére néhány helyre helyettes tanerőt küldött ki ez iskolai 
évben is, de nem minden tanítót nélkülöző iskolához. Ám ezért is 
hálás köszönettel tartozunk. 

Felekezeti tanítóink, mint a mult évben is, most is megkapták 
a háborús és ruházatbeszerzési államsegélyt. 

Az évenként kiosztásra kerülő Zsecíényi-féle 200 K-ás ösztön-
díjat az egyházmegyék által első helyen ajánlott tanítóknak ítéltem 
oda, és pedig: Szlany Pál békéscsabai; Bodiczky Mojinir bács-
ujfalusi, Kunz Jakab lieblingi; Pataky János szarvasi, Hanzó Mihály 
nagybánhegyesi; Seitleben Lajos dunaegyházai; Rizner Zsigmond 
mosóczi és Szirotka Gusztáv bábaszéki tanítónak. 

2. Az aszódi leánynevelő-intézetünkben a tanévet szept. hó 6-án 
nyitottuk meg. A polgári iskolába beiratkozott: 76 bennlakó, 67 
bejáró és 16 magántanuló. A háztartási tanfolyam és az egyéves 
női kereskedelmi szaktanfolyam kellő számú növendék hiján az 
elmúlt iskolai évben — sajnos — nem nyílhatott meg. 

A szorgalmi idő, a környéken nagyobb mértékben fellépett 
vörhenyjárvány miatt november és december hónapokban szünetelt, 
mely mulasztást azonban a tantestület fokozott buzgósága pótolta. 
Az egyházkerület részéről 6 bennlakó növendék részesült tartásdíj-
kedvezményben és 1 bejáró növendék élvezett tandíjmentességet. 
A Scholtz-féle alapítványt élvezték: Bendl Gizella és Paulinyi Sarolta, 
a Králik-féle alapítványt pedig Horch Viktória növendékek. 

3* 
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Kedves kötelességemnek tartom e helyen is megemlékezni 
Podmaniczky Géza báró és neje szül. Degenfeld Schömberg Berta 
grófné őnagyméltóságáék — aranylakodalmuk alkalmából — „át-
hatva a két prot. testvéregyház iránti szeretettől és vallásuk iránti 
ragaszkodásuktól", az intézetnél létesített 20.000 koronás alapít-
ványáról, mely nagylelkű adományért őnagyméltóságáéknak ismételten 
hálás köszönetemet fejezem ki. 

Hasonlóképpen hálás köszönettel fogadtuk Esztergály Dezső 
hatvani állomásfőnök úr és neje sz. Kovácsy Kamilla úrnő 1000 K-ás 
alapítványát, amelyet, elhunyt felejthetetlen kedves Katóka leányuk 
emlékére az intézetnél tettek. A kegyelem istene enyhítse a szülői 
szív mélységes fájdalmát. 

A két alapítványon kívül adományoztak: 
a Scholtz-féle alapra: Meder Dániel 50'— K, Sárkány László 

28*01 K. Az Oeschger-alapítványra: M. Varga Imréné 40*— K, 
Friedrich Béláné 50*— K, Kadlicsko Györgyné, Újlaki Izidorné és 
Györk Árminné 10—10 K-t. . 

Az intézet céljaira: a békési egyházmegyei gyámintézet 8 K-t, 
a szabadkai egyház 5 K-t, a garam szegi ev. gyám intézet 30 K-t. 

A növendékek megjutalmazására: dr. Scherer János 200 K-t, 
Podmaniczky Gyuláné bárónő 10 K-t, Sárkány Ernő 30 K-t, dr. 
Liedemann Frigyes 20 K-t és Blumenau Alfréd 100 K-t. Fogadják 
adományaikért hálás köszönetünket. A tanév szokásos ünnepéllyel 
jun. 12-én záródott. 

3. Szarvasi tanítónőképzőnk 1917. évi szeptember hó 1-én az 
első évfolyammal tanítónőképzővé szerveztetett át. A kétszáznál 
nagyobb számú jelentkező közül felvétetett 42 növendék. A tanító-
képző II., III. és IV. osztályába 25 (10+-10+-5) tanuló jelentkezett 
felvételre; tehát az intézetnek összesen 67 tanulója volt., 

Képesítő-vizsgálatot tett összesen 18 növendék, még pedig 17 
rendes és egy magántanuló, valamint a tanfolyamok végeztével 16 
hadbanlévő katona-tanuló. Tanítói oklevelet nyert 17 jelölt, egy 
pedig javítóvizsgálatra utasíttatott. 

A tanári karban a hadbavonulások miatt változás nem állott 
be. Egy tanárt, Krcsmarik Endrét, azonban a kerületi elnökségnek 
az E. A. 324. §-ának h) pontjába ütköző fegyelmi vétség miatt 
állásától fel kellett függeszteni. Helyettesítéséről gondoskodás történt. 

Részletes jelentést az Intéző-Bizottság terjeszt a közgyűlés elé, 
de ezt megelőzőleg szükségesnek tartom, hogy némi visszapillantást 
vessek az intézet azon rövid ideig tartó múltjára, amióta egyház-
kerületünk azt magáénak mondhatja. 

1907-ben vette át a kerület ezt az intézetet, mely a kezdet 
kezdetén állva, felszerelés és berendezés, szertárak és teljes tanári 
kar nélkül várta a továbbfejlesztést. Az intézet vagyona az átvétel 
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idején alig tett ki 6000 K-t s ma már közeledünk a 100.000 K-hoz. 10. 
Új tanári állások szervezésével teljessé tétetett a tanári kar. A mult 
évben szerveztetett és betöltetett a vallástanári állás is. Ez idő 
szerint tíz rendes tanára van az intézetnek, beleértve a gyakorló-
iskola tanítóját is. Az intézet növendékeinek létszáma osztályonként 
12—18 között mozgott, míg most — bár maximális számban 35, 
40 tanulót veszünk fel egy-egy osztályba — ugyanannyit, sőt két-
szer-háromszor annyit el kell utasítani, mert nem tudjuk őket el-
helyezni. Ezen idő alatt létesült az internátus is, melyet évről-évre 
tökéletesítünk s melybe ez idő szerint közel 70 tanuló vétetett fel. 
A felszerelés a legkényesebb igényeket is kielégítheti, azonban az 
új épület emelése oly feladat, melyet mielőbb megvalósítani halaszt-
hatatlan szükség. Ez évben létesült az intézet közéleimezője s most 
már e tekintetben is intézetünk önálló és saját háztartást vezet. 
A tíz rendes tanáron kívül két nevelőnőről és más szükséges alkal-
mazottról is történt gondoskodás. Az intézet tanulmányi működésé-
ről egy országos nevü Schneller István, Dr. Tolnay Vilmos, Farkas 
Sándor teljes elismeréssel nyilatkoztak. 

Dióhéjban a fentiekben vázoltam az intézet legújabb fejlődését 
s most, amikor utolsó jelentésemet írom ez intézetről, nem mulaszt-
hatom el, hogy meghatottan köszönetet ne mondjak mindazoknak — 
egyeseknek és testületeknek egyaránt — akik ez intézetnek ezen 
lélekemelően szép és rohamos fejlődésében közreműködni szívesek • 
voltak. 

Elsősorban elnöktársam: Dr. Zsigmondy Jenő felügyelő úr 
Őméltóságának mondok köszönetet, aki állandó figyelemmel kisérte 
ez intézetünk működését és sokszor igazán önfeláldozó példát 
nyújtva, segítette, támogatta és intézte annak minden fontos ügyeit. 

Az intézet bizottsága és tanári kara állandó buzgalmával, 
szíves fáradozásával példát szolgáltatott arra, hogyan kell egy 
intézetet önzetlenül szolgálni és a fejlődés útján előbbre vinni. 
Köszönetemet fejezem ki ezért úgy a bizottságnak, mint érdemes, 
buzgó, fáradhatatlan volt és jelenlegi vezetőinek, — köszönetemet 
a tanári karnak, amely önzetlenül szolgálta intézetünket, a tőle 
megszokott lelkes buzgósággal; köszönetemet fejezem ki Nikelszky 
Zoltán igazgatónak, mint aki ez intézetünk fejlesztésének kezde-
ményezője, vezetője és lelke s aki önzetlen fáradozással ez intézet-
nek él és működésével az egyházkerület teljes elismerésére magát 
érdemessé tette. 

1917 szeptember 1-ével intézezetünk mint tanítónőképző 
kezdte meg működését. Évekig tartó küzdelem és hosszas fáradozás 
gyümölcse lett ez az intézet. De megszületett s működését a 
reformáció 400 éves évfordulójának évében, annak emlékére kezdte 
meg. Százan és ezren várták a kapuk megnyíltát s országszerte 
boldogan üdvözölték a megnyitás pillanatát, mely lehetővé tette, 
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10. hogy felnőttebb leánygyermekeink továbbképezhessék magukat, 
egyházunknak és hazánknak öntudatos és hü polgárai legyenek. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f. é. 107130. sz. a. kelt 
leiratában felterjesztésünkre azt a választ adta, hogy nincs semmi 
észrevétele az ellen, hogy az intézet fiúosztályait a jövő iskolai 
évtől kezdődőleg beszüntessük és hogy a tanítónöképzöiniézet mind 
a négy osztályát megnyithassuk. Ezzel tehát az intézet átszervezése 
teljessé vált. 

A fejlődés e fokán azzal a benső óhajjal búcsúzom ez intézet-
től, vajha mindazok a remények, melyeket hozzáfűztünk, beteljesed-
nének s ezen intézményünk ev. iskoláink és az ev. nőnevelés erős 
és büszke várává fejlődnék. 

Legyen magyarhoni ev. egyházunk ezen első és egyetlen inté-
zete egyházkerületünk féltve őrzött drága kincse, melynek fejlődését 
bár nagy áldozatok árán is, örömteljes jó kedvvel szolgálni, egyik 
legszebb kötelességünk! 

Isten áldó kegyelmét kérem ez intézetünkre, fenntartójára és 
minden munkására! 

4. Középiskoláink hivatásszerű munkájukat az elmúlt negyedik 
háborús iskolai évben is buzgón végezték, küzdve természetesen 
a viszonyok okozta kisebb-nagyobb akadályokkal. A mult évi ide-
vonatkozó jelentésemben feltüntetett képtől eltérés csak egy-két 
jelentéktelen vonásban mutatkozik. 

A tanév minden főgimnáziumunkban szeptember hó elején 
vette kezdetét és f. é. junius hó 15-én végződött. A szorgalmi időt 
egy hosszabb szünet szakította meg, és pedig az, hogy a kará-
csonyi szünetet szénhiány miatt, amint azt a kultuszminisztérium 
a maga hatáskörébe tartozó intézeteknél elrendelte s tőlünk is el-
rendelni kérte, egy teljes hónappal meghosszabbítottuk. 

Az iskolai év folyamán megtartott népfölkelői bemutató szem-
léken besorozott tanulók részére, hogy tanulmányi szempontból 
hátrányokat ne szenvedjenek, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a hadvezetőséggel történt megállapodás alapján három havi elő-
készítő tanfolyamot szerveztetett, és pedig: 

7—/1918. ein. sz. a. kelt rendeletével az 1900-ban született 
VII. és VIII. osztály tanulói részére, mely tartott február hó 1-től 
március hó 8- ig; 

2304/1918. ein. sz. a. f. é. április 1-től, április hó 28-ig és 
4280/1918. ein. sz. a. az 1894—1899-ben született és be-

- sorozott tanulók részére május 1-től május 24-ig bezárólag tartó 
tanfolyamot. 

Hogy az ezen tanfolyamokon résztvett és ez úton érettségi 
bizonyítványokhoz jutott tanulók készültségi elbírálásánál számos 
enyhítő körülményt kellett figyelembe venni, az egészen természetes, 
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bár a vonatkozó igazgatói jelentések kiemelik, hogy a tanulók 10. 
komolyan vették ebbeli kötelességüket. 

A középiskolai ügyekkel kapcsolatosan meg kell még itt is 
emlékeznem a vallás- és közoktatásügyi miniszter 55177/918. sz. a. 
kelt leiratáról, amelyben hivatkozással az államsegély-szerződésekre 
megkívánja, hogy az iskolafenntartók a középiskolai tanárokat a 
megüresedett magasabb fizetési fokozatokba léptesse elő és ne-
csak az alacsonyabb fizetési fokozatokat töltse be, mert ezen el-
járással a kincstárt megkárosítják. Továbbá 

a 4032—1918 és 6770—1918 sz. a. leiratairól, amelyekben 
jelzi, hogy az arcvonal-szolgálatra alkalmatlannak minősített taná-
rok felmentése ügyében a felmentési eljárást megindította. 

Ami egyébként a tanuló-ifjúság tanulmányi előmenetelét, 
valamint valláserkölcsi magaviseletét illeti, úgy e tekintetben az 
eredmény teljesen kielégítő volt. A reformáció 400-os jubileumi 
ünnepélyét minden intézet megünnepelte. A tanulóifjúság a tanárok 
vezetése mellett nagy buzgalommal és itt-ott igen szép eredmény-
nyel tevékenykedett a háborúval kapcsolatos jótékonysági mozgal-
mak érdekében. 

Az egyes főgimnáziumokra nézve külön a következőket jelentem: 
Az aszódi főgimnáziumnak a vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter 148072'917 sz. a. rendeletével a VII. és VIII. oszt. részére 
a nyilvánossági jogot, valamint az érettségi vizsgálat tartásának 
jogát megadta. 

A vonatkozó miniszteri rendelet értelmében szervezett elő-
készítő tanfolyamokon résztvett 15 tanuló, akik közül érettségi 
bizonyítványt kapott 10; osztály-bizonyítványt 5 tanuló. 

Az évvégi rendes érettségi vizsgálaton 5 rendes és 3 magán-
tanuló tett sikerrel vizsgálatot. E vizsgálaton mint helyettesem nagyt. 
Sárkány Béla főesperes elnökölt, aki a tanulók tapasztalt készült-
ségéről teljes megelégedését fejezte ki. A kormány képviseletében 
a vizsgálatokon dr. Révay József egyet; magántanár volt jelen. 

A beszterczebányai főgimnázium tanári karának 3 tagja tel-
jesít katonai szolgálatot, 4 pedig ideiglenes felmentés alatt áll. A 
háborús viszonyok miatt 3 tanári állás betöltetlen. A hiányzó tan-
erőket elismerésre méltó szívességgel és áldozathozatallal pótolták 
ifj. Rosenauer Lajos építész-mérnök és Soltz Sándor állami főmérnök 
urak, akik a betegség miatt szabadságolt Lenk Sándor tanárt, állá-
sának elfoglalásáig helyettesítették, míg a vallástani órákat Kuzy 
Emil helyett: Hudák János egyházi vallástanár és Hajdú Lajos 
lelkész látták el. 

Az intézet 4 újabb alapítvánnyal gazdagodott. 
A február-márciusi tanfolyamon résztvett 5 VII. és 9 VIII. oszt. 

tanuló, akik, egynek kivételével, aki javító érettségi vizsgálatra 
utasíttatott, a vizsgálatokat sikerrel megállották. 
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Az áprilisi tanfolyamon résztvett és érettségi vizsgálatot tett 
12 besorozott tanuló, akik közül kettő 1—1 tárgyból javító vizsgá-
latra utasíttatott. 

Az évvégi rendes érettségi vizsgálatra, amelyek helyettesem 
nagyt. Bakay Péter mint egyházi elnök és Wiesinger Károly áll. 
főgimnáziumi igazgató, mint kormányképviselő urak elnöklete alatt 
folytak le, jelentkezett 5 fiú- és 2 leánytanuló, akik a vizsgálatot 
sikerrel megállották. 

Az intézetet fenntartó egyházközség Stibrányi Gyula h. tanárt, 
kétévi sikeres működés után, rendes tanárnak megválasztotta. 

A békéscsabai főgimnáziumunk épülete ez évben is a katonai 
kórház céljaira lévén lefoglalva, a tanítás az áll. elemi iskolában 
folyt le meglehetős sok akadállyal, mert az összes szertárakat, rajz-
és tornatermet nélkülözni kellett. 

A február-márciusi tanfolyamra felvétetett 9 VIII. o. és 6 VII. o. 
tanuló, 

az áprilisi tanfolyamra 4, . 
a májusi tanfolyamra 3 tanuló, akik a vizsgálatot sikerrel 

letették. 
Az évvégi rendes érettségi vizsgálatokra, amelyek nagyt. Szebe-

rényi Lajos Zs. lelkész úr- elnöklete alatt dr. Habán Mihály kor-
mányképviselő jelenlétében folytak le, jelentkezett 9 nyilvános és 
7 magántanuló, akik a vizsgálatot sikerrel megállották. 

A budapesti főgimnáziumnál 
a február-márciusi tanfolyamra jelentkezett 4 VII. o. és 10 

VIII. o. tanuló, akik az elrendelt szóbeli vizsgálat alapján érettségi 
bizonyítványt kaptak. Az áprilisi és májusi tanfolyam, miután 
jelentkezők nem voltak, nem szerveztetett. 

Az iskolai év végén megtartott érettségi vizsgálatra bocsáttatott 
39 tanuló, akik közül 36 érettnek nyilváníttatott, 2 tanuló 1—1 
tárgyból javító vizsgálatra, 1 pedig osztályismétlésre utasíttatott. 
E vizsgálatokon elnöki minőségben nt. Kaczián János esperes úr 
helyettesített, a kormány részéről pedig kormányképviselőnek dr. 
Melich János múzeumi osztályfőnök volt jelen. 

A szarvasi főgimnáziumnál mindenekelőtt rá kell mutatnom 
arra, hogy az intézetet eddig fenntartó arad-békési, békési és 
csanádcsongrádi egyházmegye közül az arad-békési egyházmegye 
kivált, továbbá, hogy a szokatlan nagy számmal jelentkező tanulók 
miatt az I-ső osztályt párhuzamossá kellett tenni. 

Az intézetben a vonatkozó min. rendeletek alapján szervezett 
három havi tanfolyamon résztvett 28 tanuló, akik közül 26 sikerrel 
tette le az érettségi vizsgálatot, kettő pedig javító vizsgálatra uta-
síttatott. Ezen kívül hadi bizonyítványt kapott 2 V. oszt. és 4 
VI. oszt. tanuló. 

Az évvégi rendes érettségi vizsgálatra jelentkezett 9 rendes és 
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3 magántanuló, akik éretteknek nyilváníttattak. Helyettesem e 10. 
vizsgálatokon nagyt. Reviczky László esperes, mint elnök volt jelen, 
a kormány képviseletében pedig Strompf József iglói főgimn. tanár úr. 

Nem zárhatom le a tanügyről szóló e rövid jelentésemet 
anélkül, hogy úgy a tanítói, mint különösen a tanári karoknak az 
ez évben is kifejtett és sokszor igen nehéz körülmények között 
tanúsított buzgalmáért s lelkiismeretesen végzett kitartó munkál-
kodásáért a magam nevében e helyen elismerésemet ne nyilvá-
nítsam. Hálával emlékezem meg továbbá az egyes intézetek igaz-
gatóinak mindenkor tapasztalt szives készségéről, amellyel engem 
e térén támogatni szívesek voltak. 

Segélyezés. 

1. Az 1914—1923. évekre terjedő tízéves ciklusra szóló rendes 
adóalapi évi segélyekben részesülő egyházközségek névjegyzéke 
1916. évi ker. közgyűlésünk jegyzőkönyvében megtalálható, amely-
hez mint új tétel a m. évben Záturcsány segélyezése járult. 

Rendkívüli adóalapi segélyben a mult évben a következő 
egyházközségek részesültek: Óbecse 1000 K, Palánka 500 K, 
Szabadka 1000 K, Titel 500 K, Tiszakálmánfalva 500 K, Zombor 
1500 K, Resiczabánya 1000 K, Versecz 500 K, Kispest 1000 K, 
Mitrovicza 500 K, Zólyomkecskés 1500 K, Hontkirályfalu 1000 K, 
Zólyomlukó 500 K, Malakópercsény 500 K, Számporlukócza 500 K, 
Szászpelsőcz 500 K és Garamszeg 500 K. 

Úgy az évi rendes, valamint a rendkívüli adóalapi segélyben 
részesített egyházak a segély felhasználásáról jelentést tenni kötelesek. 

2. Az egyházkerületünk rendelkezésére bocsátott u. n. közalapi 
segélyben a f. évben a következő egyházak és hitoktatók részesültek: 

I. E g y h á z a k : 

Arad-békési egyházmegye, 
Apateleki adósságtörleszt . . 150 K Bodzás-Ottlaka . . . . 100 K 
Aradi „ 150 „ Simonfalva 50 » 

Bácsi egyházmegye. 
Begecs fenntartására 100 K Óbecse adósságtörleszt. . 100 K 
Baja 100 „ Szabadka „ . . 100 » 
Nádalja „ 100 „ Titel „ . . 100 n 
Torzsai árvaház fenntart. 200 „ Palánka „ . . 100 )} 

Urszentiván fenntartás . 50 „ Tiszakálmánfalva „ . . 100 J9 
Zombor „ 200 „ A Kula, Futták és Duna-
Pinczád (alsó) „ 100 „ szögi misszió . . 1500 n 
Zsablya adósságtörleszt. 100 „ 

szögi misszió . . 
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10. Bánsági egyházmegye. 
Resiczabányai fenntartásra 200 K Fehértemplomi filia . . . 100 K 
Orsovai „ 200 „ Klopódiai „ . . . 100 n 
Lugosi 200 „ Kevevárai „ . . . . 100 » 
Verseczi „ 100 „ Nagykikindai „ . . . 100 » 
Stájerlak-Aninai „ 100 „ Bánsági misszió „ . . . 300 n 
Tiszaszentmiklósi .. 100 „ Nándorhegyi „ . . . 200 n 
Karánsebesi „ , 200 „ 

Nándorhegyi „ . . 

Békési egyházmegye. 
Gádorosi fenntartásra . . 400 K C s a n á d a p á c z a . . . . . 100 K 
Csorvási „ . . 100 „ Nagyszénás . . . . . 100 » 
Szentetornya „ . 100 „ 

Budapesti egyházmegye. 
Kispest 500 K 
Budafok környéke gondozása . . 400 „ 

Nagyszentmiklósi 

Csanád-csongrádi egyházmegye. 
. . . 600 K Perjámosi filia hitoktatásra 

Horvát-szlavon egyházmegye. 
Mitrovicza paplakbérlés . 500 K 
Bingulaiadósságtörlesztés . 200 „ 
Grgurevce fenntartására . 100 „ 
Szlatinai „ . 200 „ 

Golinczi fenntartására 
Novi banovce . . . 
Eszéki 
Kuzmin 

Pestmegyei egyházmegye. 

Turóczi egyházmegye. 
Záturcsányi fenntartás . . 500 K Ruttkai fenntartás 

Zólyomi egyházmegye. 
300 K Királyfalva . . . 

Zólyómkecskés . 
Garamszeg-Hajnik 
Számporlukói . . 
Zólyomlukó . . 

200 
200 
200 
200 

Malakóperesény . . . 
Alsószabadii adósságtörl. 
Zolnai 
Szebedényi . . . . 
Szászpelsőcz . . . . 

250 K 

50 K 
50 „ 

100 „ 
50 „ 

Kecskemét adósság'törleszt. 500 K Domonyi 150 K 
Újpesti adósságtörlesztés . 400 n Zsidói filia . . . . 200 » 
Kávai „ 250 n Apostagi 150 ' » 

Nyáregyházai fenntartás . 300 » Fóti 150 » 
Gyóni „ . . 200 » Veresegyházai . . . 100 » 

Tápiószelei „ . . 100 y> Váczbottyáni . . . . 100 » 
Farmosi „ . . 100 n Kiskunfélegyházai fi l ia. 100 n 
Csengőd „ . . 100 n Nagypáhi 100 » 
Csömör „ . . 100 » Kerekegyháza . . . . 1G0 n 
Kisapostagi fenntartásra . 200 » -

200 K 

200 K 
200 „ 
110 „ 
100 „ 
200 „ 
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H i t o k t a t ó l e l k é s z e k é s h i t o k t a t ó k : 

Sirka Sámuel apatelki lel-
kész . . . . . . . 100 K 

Frint Lajos aradi lelkész 100 „ 
Gyulai hitoktatók: 2 . . 100 „ 
Bodzás-ottlakai hitoktató . 100 „ 
Mezőberényi „ 50 „ 
Simonfalvai „ 50 „ 

Korossy Emil szabadkai 
lelkész 150 „ 

Lombos Alfréd zombori 
lelkész 150 „ 

Kmety M. lelkész . . . 100 „ 
Kádas Sándor hitoktató . 100 „ 
Kund V. zsablyai lelkész . 100 „ 
Flachbart K. óbecsei „ . 100 „ 
Derner Gusztáv Adolf „ . 100 „ 
Supper Sándor hitoktató . 100 „ 
Russ Z. gádorosi lelkész 100 „ 
Sipos A. csorvási „* 100 „ 
Honéczy Pál pusztaföld-

vári lelkész . . . . 100 „ 
Csermák Elemér szente-

tornyai lelkész . . . 100 „ 
Kondorosi hitoktató . . 100 „ 
Kovács Andor lelkész . . 100 „ 
Sommer Gy. váci lelkész 100 „ 
Thomay J. szegedi „ 250 „ 
Rimár Jenő nagyszent-

miklósi lelkész . . . 250 „ 
Makói hitoktató . . . . 100 „ 
H.-M.-vásárhelyi hitoktató 100 ,, 
Kalmár Pál 100 „ 
Klein P. mitrovicai lelkész 100 „ 
Valtinyi Pál iloki „ 100 „ 
Laczkó János sidi „ 100 „ 
Ormisz T. bingulai „ 100 „ 
Juszt Géza szlatinai ,, 100 ,, 
Walter Antal eszéki „ 100 „ 
Szureipi hitoktató . . . 100 „ 
Vinkovcei „ . . . 100 „ 
Rácz Gyula nyáregyházai 

lelkész 100 „ 
Korén Márton kiskőrösi 

lelkész 100 „ 
Szeberényi L. fóti lelkész . , 100 „ 
Gyón-Dabasi „ 100 „ 

Achátz Béla lelkész . . 100 K 
Podhradszky Vladimir . . 100 „ 
Fuhrmann Lajos . . . . 100 „ 
Imrék S. bajai lelkész . . 100 „ 
Klar V. titeli „ . . 100 „ 
Stefanik Igor palánkai leik. 150 „ 

Szende Nándor resiczabá-
nyai lelkész . . . . 50 „ 

Jeszenszky Ignácz nagy-
kikindai lelkész . . . 100 „ 

Franz Ede oráovai lelkész 150 „ 
Chovan Zs. lugosi „ 400 „ 
Lenhard F. vársomlyói leik. 100 „ 
Turcsányi László lelkész . 100 „ 
Droba Márton „ 100 „ 
Bohus Károly „ 200 „ 
Bárányi Ferencz hitoktató 80 „ 
Szilárd J. domonyi lelkész 50 „ 
Rákosligeti hitoktató 100 „ 
Ehman-telepi ,, . 100 „ 
Mikebudai „ 100 ,, 
Dánszentmiklósi „ 100 „ 
Bódy Pál tápiószelei leíkész 1 0 0 , , 
Monori hitoktató . . . . 50 „ 
Gyömrői „ . . . . 50 „ 
Jurányi Károly hitoktató 100 ,, 
Solcz Pál turócligeti leik. 100 „ 
Zsarnoviczky Lajos tót-

prónai 100 „ 
Riecsánszky Matild hitokt. 100 ,, 
Zgút László pribóci leik. 100 ,, 
Krausz Viktor hitoktató . 100 ,, 
Roszinszky András hitokt. 100 „ 
Bibza Miloszlav lelkész . 100 „ 
Horváth József nagyjeszeni 

lelkész 100 „ 
Velis Gyuláné . . . . 100 ,, 
Kovács Dániel F.-szabadi 

lelkész 100 „ 
Hurtay György lelkész . 100 ,, 
Hrivnyák Sámuel erdő-

bádonyi lelkész . . . 100 „ 
Szenes Gyula radványi leik. 1 0 0 , , 
Sterba János zólyomlipcsei 

lelkész 100 „ 
Kontsek Márta . . . . 100 ,, 

A kerület rendelkezésére álló 10.000 kor. missziói, továbbá 
az egyetemes adóalap tartalékából szintén e címen engedélyezett 
2000 kor. segélyből a multévi egyházkerületi közgyűlésünk ide-
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10, vonatkozó határozata alapján a következő szegény egyházak, missziói 
pontok, illetőleg azok gondozói segélyeztettek: 

I. Arad-békési egyházmegyében: 

Apatelki lelkész . . . . 100 K 
Aradi lelkész 200 „ 
Aradi káplántartásra . . 50 „ 

Bodzás ottlakai lelkész . 100 K 
Békéscsabai külső . . . 100 „ 
Gyulai filia 100 „ 

II. Bácsi egyházmegyében: 

Óbecsei lelkész . ' . . 150 K Zombori lelkész . . . 200 
Óbecsei egyház . 50 „ Zombori egyház . . . 200 
Szabadkai egyház . . 100 „ Bajai lelkész . . . . 150 
Szabadkai lelkész . . 200 „ Bajai egyház . . . 50 
Nádalja hitokt. . . 50 „ Palánkai egyház . . 50 
Begecs „ . . 50 „ Palánkai lelkész . . . 100 
Zsablyai lelkész . . . 100 „ -

III. Bánáti egyházmegyében: 

Karánsebes gondozására 
Klopódia gondozására 
Klopódia gondozására 
Orsovai egyház . 
Orsovai lelkész . 
Lugosi lelkész 
Nádorhegyi lelkész 
Stájerlak-aninai lelkész 

100 K 
100 J> 
100 >i 
200 >> 

400 H 
200 i> 
200 1} 
100 )> 

Lugosi egyház . . 
Temesvár káplántart. 
Temesvukovári lelkész 
Istvánvölgyi lelkész . 
Resiczai lelkész . . 
Nagykikindai lelkész 
Tiszaszentmiklós lelkészi 

gond 

100 K 
200 

50 
100 
100 
100 

1600 

IV. Békési egyházmegyében: 

Csorvási egyház . . 
Csorvási lelkész . . 
Gádorosi le lkész. . 
Szentetornyai lelkész 
Szentetornyai egyház 
Nagyszénási egyház 

. . 50 K 

. . 100 >> 

. . 200 )i 

. . 100 >> 

. . 100 >> 

. . 50 

Nagyszénási lelkész. 
Pusztaföldvári lelkész 
Csanádapáczai egyház 
Gádorosi egyház . . 
Orosházi lelkész . . 

100 K 
100 „ 
100 „ 
100 „ 
100 „ 

V. Budapesti egyházmegyében: 

Kispesti lelkész . . . . 300 K 
Budapesti III. ker. lelkész 150 „ 

Váczi lelkész . . 
Csepel gondozása 

150 K 
100 „ 

VI. Csanád-csongrádi egyházmegyében : 

Nagyszentmiklósi egyház . 400 K Kardoskúti lelkész . . . 100 K 
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VII. Horvát-szlavon egyházmegyében: 10. 

Iloki lelkész . . 
Mitroviczai lelkész 
Vinkovcii lelkész. 

100 K 
200 „ 
150 „ 

Szlatinai lelkész 
Sidi lelkész 
Szurcini lelkész 

VIII. Pestmegyei egyházmegyében: 

Dánszentmiklós gondozása 200 K 
Rákosszentmihály gondoz. 200 „ 
Kiskőrösi lelkész. . . . 100 „ 
Tápiószelei lelkész . . . 100 „ 
Kiskőrösi misszió . . . 100 „ 

Rákoskeresztúri lelkész 
Irsai lelkész . . . . 
Nyáregyházi lelkész. .. 
Péterii lelkész. . . . 
Domonyi le lkész. . . 

IX. Turóezi egyházmegyében: 

150 K 
150 „ 
200 

200 K 
100 „ 
100 „ 
100 „ 
100 „ 

Znióváralja 
Ivánkafalvai lelkész . . 
Tótprónai lelkész , . 
Ruttkai lelkész . . . 
Vágkelecsény gondozása 
Vágkelecsényi lelkész . 
Ivánkafalvai tanitó . . 

50 K Turócztótfalu gondozása . 50 K 
50 „ Turócztölgyes 50 „ 

100 „ Turócztölgyesi tanító . . 50 „ 
100 „ Szucsányváralja . . . . 50 „ 
100 „ Szucsányváraljai tanító 100 „ 
50 „ Szucsányi lelkész . . . 50 „ 
50 „ 

X. Zólyomi egyházmegyében: 

Szliács gondozása . 
Borosznó . . . . 
Tótpelsőczi missz ió . 

150 K Z.-vámosi leik. (Jarabó) . 150 K 
100 „ Radványi l e l k é s z . . . . 250 „ 
100 ,, Felsőszabadi lelkész . . 200 ,, 

Összesen . 12000 K 

Az egyházegyetem lelkészsegélyezési alapjából, gyermekneve-
lési pótlék címén az 1916/17. iskolai évre szólólag, egyházkerü-
letünkben a következő lelkészek részesültek segélyben: 

Csepregi György békéscsabai 
Jeszenszky Ignácz nagykikindai 
Klinczkó Pál csanádalbertii 
Ormisz Tivadar bingulai 
Szeberérlyi Lajos fóti 
Horváth P. József nagyjeszeni 
Bakay Péter nagyócsai 
Sterba János zólyomlipcsei 
Droba Márton nagyerzsébetlaki 
Kovács Dániel felsőszabadi 
Paulinyi Dániel garamszegi 
Bezegh Sámuel p. titkár 
Özv. Greszler Gyuláné verseci 
Kovács Andor orosházai 
Dobronyovszky Gyula albertii 

lelkész 1 gyermek után 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

>> 
>> 
>» 

)> 
}> 

200 K 
300 
600 
600 
200 
300 
200 
300 
600 
600 
600 
300 
200 
200 
400 
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Gallé István hartai 
Geduly Lajos újpesti 
Mayer Pál ikladi 
Chorváth Sámuel szucsányi 
Özv. Zatkalik Mihályné 
Zsilinszky Endre medgyesegyházai 
Langhoffer Károly kiszácsi 
Halvax Gusztáv istvánvölgyi 
Kiss Kálmán felsőaradi 
Plavecz Gyula hódmezővásárhelyi 
Noszkó István rákoskeresztúri 
Blázy Lajos kiskőrösi 
Özv. Lukács Pálné 

lelkész 2 gyermek után 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

y> 
>> 
>» 

>> 
y> 
>> 
>> 

>> 

>> 
>> 

400 K 
500 „ 
200 „ 
600 „ 
300 „ 
300 „ 
200 „ 
300 „ 
500 „ 
300 „. 
200 „ 
200 „ 
300 „ 

Lelkészek háborús segélye. A m. évi egyet, közgyűlés 12. jkvi 
sz. a. határozatával engedélyezett 12.000 K háborús segélyből, 
amely a legkisebb és tisztán készpénzjavadalmazású lelkészek 
között osztatott szét, a következő lelkészeink részesültek: Achátz 
Béla pincédi 250 K, Flachbart- Károly óbecsei 250 K, Imrék 
Sámuel bajai 450 K, Klaar Vilmos titeli 650 K, Derner G. Adolf 
tiszakálmánfalvai 50 K, Giesz Lajos nándorhegyi 650 K, Zoltán 
Emil nagyszénási 650 K, Honéczy Pál pusztaföldvári 250 K, 
Plivetics Fülöp ujbanovcei 250 K, Laczkó János sidi 50 K, Szablics 
Rezső vinkovcei 250 K, Rimár Jenő nagyszentmiklósi 138 K, Mihál 
Endre ruttkai 50 K, Bibza Miloszlav ivánkafalvai 50 K, Moravcsik 
József szászpelsőci 250 K. 

Az egyházkerület s a magam nevében is hálás köszönettel 
nyugtázom e helyen is a dunántúli ev. egyházkerületnek a háború 
által kárt szenvedett ev. lelkész és tanítócsaládok javára eszközölt 
gyűjtésből, a kerület rendelkezésére bocsátott 847'52 K adományát, 
amely a ker. pénztárban van elhelyezve. 

Az egyet, egyház útján a román betörés folytán kárt szenvedett 
orsovai egyház a f. évben 500 K segélyben részesült. 

Úgyszintén az átmenetileg nyugdíjazott lelkészek és özvegyek 
is tekintettel a háborús viszonyokra, ez évben is segélyt kaptak az 
egyet, egyháztól, amelynek részletes kimutatása azonban még nincs 
kezemnél. 

Lelkészek állami segélyezése. Az országos hadigondozó hivatal 
14426—1918. sz. átiratával a lelkészek háborús segélyére kiutalt 
210.000 K összegből egyházkerületünknek átadatott 50.000 K azzal, 
hogy az összeg a mult évben idevonatkozólag megállapított irány-
elvek szerint szétosztassák a leginkább rászorult lelkészek között. 
A kerületi elnökség, tekintettel arra, hogy a kongruás és a 3000 K-án 
aluli javadalmazásé lelkészek az állam részéről a ruházatbeszerzési 
és évi rendes családi pótlékban is részesülnek, továbbá arra, hogy 
az idők nehéz súlyát különösen a tisztán készpénzfizetéses lelkészek 
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érzik legjobban, a segélyezésnél a következő irányelveket követte: 10. 
1. Minden 6000 K-án alúli javadalmazású lelkész részére juttatott 
200—200 K-át, 2. a tisztán készpénzjavadalmazásu lelkésznek ehhez 
100— 100 K-át, 3. Minden családos lelkésznek, aki állami családi pótlék-
ban nem részesül a fenti összeghez 100—100 K-át és végre 4. A nehéz 
viszonyok között élő lelkészeknek mindazonfelül 100—100 K-át. 

Méltányosnak tartotta ezt a ker. elnökség azért is, mert a mai 
viszonyok között, sok magasabb javadalmazású lelkész sokkal 
nyomorúságosabb körülmények között kénytelen élni, gyermekeit 
neveltetni, mint sok kongruás lelkész. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a kongruát és állami 
korpótlékot élvező, valamint a 3000 korona tisztán lelkészi java-
dalmat meg nem haladó lelkészek részére, személyhez kötött és 
családi állapottól függő ruházatbeszerzési segélyt engedélyezett 
már a mult évben is, amely segélyből lelkészeink nagyobb része 
személyre szólólag 500—500 K-át, egy-egy gyermek után 200—200 
K-át kapott. Hasonlóképpen a kongruás segédlelkészek is, míg a 
nem kongruás segédlelkészek 300—300 koronát kaptak. 

Sokkal jelentősebb segélyben részesültek lelkészeink már a 
folyó évben, amidőn a családi pótlékra vonatkozó 1912. évi XXXV. 
t.-cikk az 1917. évi IX. t.-c.-kel a lelkészek és segédlelkészek 
egyes kategóriáira is kiterjesztetett s ennek következtében a lelkészek 
minden 24 éven aluli ellátatlan gyermek után évi 400 K, két közös 
háztartásban élő családtag után pedig évi 200 K családi pótlékban 
részesültek, illetőleg részesülnek. 

Ezenkívül továbbá a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f. é. 
104.266. sz. a. kelt leiratával közölte velem a m. kir. minisztérium-
nak a ruházatbeszerzési segélyek engedélyezése tárgyában 1918. 
évi 2500. M. E.rendeletének a lelkészekre vonatkozó rendelkezéseit, 
amelyek szerint minden '3000 K-án aluli lelkészi javadalmazással 
bíró lelkész és 1000 K-án aluli javadalmazású segédlelkész igénnyel 
bír e segélyre, amely személy után 1000—1000 K, egy-egy gyermek 
után pedig 400—400 korona. E ruházatbeszerzési segély ügyében 
az intézkedés most van folyamatban. 

Amidőn e segélyekre vonatkozó leiratokat kézhez vettem, nyom-
ban siettem úgy a magam mint különösen a sokféle súlyos anyagi 
gondokkal küzködő lelkésztársaim nevében a kultuszminiszter úrnak 
és általa a m. kir. kormánynak hálás köszönetemet kifejezni, de 
egyszersmind szükségét éreztem annak is, hogy emellett rámutassak, 
hogy a 3000 koronáig terjedő határ több oly lelkészt zár ki úgy 
a ruházatbeszerzési, mint a családi pótlék segélyből, akik nemcsak 
nehéz helyzetüknél fogva, de a teljesített nagy közérdekű munkájuk 
után arra méltán rászolgáltak, és különösen, hogy rámutassak arra, 
miszerint az így felállított kategória, szerinti segélyezés nem egy 
esetben méltánytalanságot idéz elő, mert megtörténik, hogy egy-
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10. egy lelkész 100 vagy 200 korona többlet miatt évi 1000—2000 K 
segélytől esik el. Azért arra kértem úgy a kultuszminisztert mint a 
m. kir. kormányt, hogy a segélyezést az összes lelkészekre terjessze 
ki, mert talán egy-kettő kivételével arra az egész lelkészi kar rá-
szorul és továbbá mert a háború alatt a lelkészi kar minden egyes 
tagja — talán a nagy és városi egyházak nagyobb javadalmazású 
lelkészei, akik a segélyekből nagyobb részben ki vannak zárva, 
leginkább — híven kivették részüket a sokféle és gyakran nehéz 
nemzeti és társadalmi munkából nemcsak a szószéken, de a 
templomon kívül is. 

Adományok. 1. Az aszódi leánynevelő-intézet u. n. „Scholtz 
Gusztáv" alapra 1917. év julius 1-től 1918. év julius l - ig a követ-
kező adományok folytak be : 

Sárkány László 12*56 K, Óbudai egyház 14*60 K, Aradi egyház 
50 K, báró Solymosy László 20 K, Scholtz Gusztáv püspök 20 K, 
dr. Zsigmondy Jenő ker. felügyelő 20 K, dr. Szelényi Aladár 20 K, 
dr. Pósch Gyula 20 K, Bakay Péter 20 K, Besztercebányai egy-
ház 20 K, Erdőbádonyi egyház 5 K, Meder Dániel 50 K, Breznó-
bányai egyház 20 K, Zólyomi egyházmegye 162 K,'Békési egyház-
megye 8*96 K, Váci egyház 5 K, Thomay József 10 K, Domonyi 
egyház 8*30 K, Sárkány László 18*01 K, Pesti német egyház 71 K, 
Szilárd János 24*80 K, Scholtz Gusztáv püspök 100 K, Bajai egy-
ház 1 K, Sajkásszentiváni egyház 100 K, Aradi egyház 50 K, 
Sárkány László 10 K, összesen: 861*23 K. 

2. A pogány-misszióra az egyesületi pénztáros jelentése szerint 
a lefolyt évben befolyt: alapítványok címén 130 K, tagdíjak címén 
62 K, adományok címén 730*72 K, összesen 922*72 K. 

3. Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság a vele fenn-
álló szerződésünk alapján az 1917. évből kifolyólag az egyes 
egyházmegyéknek a következő engedményösszegeket folyósította: 
az aradbékési egyházmegyének: 422*70 K,, a bácsinak: 193*28 K, 
a bánságinak 122*71 K, a békésinek 575*09 K, a budapestinek 
41 *43 K; a csanádcsongrádinak: 184*24 K, a pestmegyeinek 917*93 K, 
a turócinak 3843*26 K, a zólyominak: 3766*91 K és a horvát-
szlavon egyházmegyének 16*49 K, összesen: 10084*04 K-át. 

Egyházkerületünk népesedési mozgalmait, valamint a hitélet 
külső megnyilvánulását feltüntető adatokat s a gyülekezetek össze-
sített vagyoni állapotát a vett esperesi jelentések alapján a követ-
kező táblázatos kimutatásokban van szerencsém bemutatni: 
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10. Személyi változások kimutatása. 
I. Arad-békési egyházmegye. 

Az egyházmegye ügybuzgó esperese: Csepregi György békés-
csabai lelkész elhalálozván, helyébe esperesnek dr. Szeberényi Lajos 
Zs. békéscsabai lelkész választatott meg. 

Báró Solymosy Lajos e. m. felügyelő, egyet, egyházi felügyelőjévé 
való megválasztatásával megüresedett egyházmegyei felügyelői 
állásra dr. Sailer Vilmos békéscsabai ügyvéd s az ottani főgimn. 
felügyelője választatott meg 

A tanítói karból elhalt Gajdács Mihály 20 évi tanítóskodás után. 
Segédlelkészül meghívatott egyik üresedésben levő állomásra: 

Hrivnyák János Nagyócsáról. 
Megválasztattak: Purgly László Arad megye főispánja az aradi 

egyház felügyelőjévé és báró Solymosy Tibor az apatelki egyház 
felügyelőjévé. 

II. Bácsi egyházmegye. 
1. A lelkészi karban: Meghalt Petri Károly nyug. ujsóvéi lelkész, 

volt alesperes. Nyugdíjazva lett Famler G. Adolf torzsai és Korossy 
Emil szabadkai lelkész Katonai szolgálatból visszatért Kund Vilmos, 
tábori lelkészi szolgálatot teljesít még Achátz Béla és Flachbart 
Károly. Szabadkai lelkésszé választatott Korossy Dezső. Segédlel-
készi meghívást kaptak Konráth F. Vilmos Ujverbászra, Binder 
Lajos Ókérre, Müller Keresztély Kiskérre. 

2. A felügyelői karban: Ujverbászon meghalt Wagner I. György 
kiérd felügyelő, Újvidéken leköszönt Dussing János, helyébe meg 
lett választva Dr. Elschläger Dezső. Szabadkán meghalt Lelbach 
János, díszfelügyelőül meg lett választva dr. Purgly Sándor, fel-
ügyelővé Lelbach Gyula. Ujsóvén leköszönt dr. Wagner Vilmos 
Felügyelők lettek még Kátyon a visszalépett Zwipp Fülöp helyett 
Lázi János, Kuczorán Kuhn Dániel és Hüttenberger Károly, Sajkás-
szentivánon Wolf Mihály, Szeghegyen Benzinger Fülöp és Schneider 
Miklós, Zsablyán Kiszter Mihály. A kuczorai egyház Reidl Jánost 
díszfelügyelőjévé tette meg. 

3. A tanítói karban: Pincéden meghalt Hrivnyák Emil. Duna-
gáloson nyugdíjba vonult Mayer János. Tanítókul választattak Kö!-
pényben Misik Vladimir, Bulkeszin Spannagel Béla Katonai szol-
gálatot teljesít 25 tanító. Ezek közül 10 hadi fogoly. Mint helyettesek 
működtek az iskolákban: Derner G. Adolf, Becker Mihály, Med-
veczky Károly, Heinlein Emil, Ott Fülöp, Scherer Péter, Wack 
Péter, Wagner Henrik, Müller Keresztély, Nandrássy Elek, Gyur-
csánszky Mihály, Friedrich Emma, Kármán irma, Kubányi Gyuláné, 
Kvacsala Ludmilla, Méhnert Erzsébet, Ott Fülöpné és Wagner Irén. 
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4. Az egyházmegye tisztviselői közül katonai szolgálatban 10. 
állanak dr. Göttche Frigyes, dr. Famler Gusztáv, dr. Micsátek Lajos, 
dr. Stiefelmeyer Károly, dr. Bétsch Henrik, Steczik Géza. 

III. Bánsági egyházmegye. 
Helyettes lelkész lett Törökbecsén ifj. Ponyiczky Pál, segéd-

lelkésszé Temesvárott: Goszner Károly, aki azonban junius 1-től 
Vársomlyóra ment át. Tanítóvá választották Lieblingen: Kappel 
János villámosi tanítót. 

Felügyelővé lett: Nagyerzsébetlakon Bujkovszky Gusztáv tb. 
főszolgabiró. Homokoson: Mergel Frigyes birtokos. 

Másodfelügyelővé Lieblingen Freuda Árpád gyógyszerész. 
Hősi halált halt Tim András lieblingi tanító Állásáról lemon-

dott : Appel Amália lieblingi tanítónő. 
Egyházmegyei ügyésznek választatott: dr. Brunner János kir. 

vezető járásbíró; számvevőszéki egyházi elnökké pedig Csaplovics 
János. Lelkészi értekezlet elnökévé: Jeszenszky Ignácz, jegyzőjévé 
pedig Wallrabenstein Jakab. 

IV. Békési egyházmegye. 
Személyi változások. 1. a lelkészi karban: Kelló Gusztáv 

szarvasi lelkész, aki még 1917 jan. 2-án vonult be s Albániában 
teljesített tábori lelkészi szolgálatot, felmentetett és f. évi április 
közepe óta ismét egyházában van. Zoltán Emil nagyszénási lelkész 
f. é. január 1-én tábori lelkészi szolgálatra vonult be Békéscsabára 

2. A felügyelői karban: Sulyok Ede pusztaföldvári egyháznak 
20 éven át volt felügyelője mandátuma lejártával gyengélkedő 
állapotára tekintettel újabb megbízást nem fogadott el, helyére 
Bakos Béla pusztaföldvári főjegyző választatott meg. 

3. A tanítói karban: a szarvasi egyház buzgó orgonista tanítója 
Csernák János életének 62-ik, működésének 43-ik évében f. év 
február 25-én elhunyt. Az egyházmegyéből 33 tanító teljesít katonai 
szolgálatot Hősi halált halt eddigelé 3 tanító. Hadifogságba esett 
7 tanító. Helyettes tanerők száma 23 volt Szarvason: Sárossy Irén, 
Paal Julia, Sinkovics Mária, Konyecsny Anna, Palkovics Julia, 
Mátrai Mária, Laurenczy Olga, Laurenczy Erzsébet, Rácz Emma, 
Behan Anna, Kovácsik Ilona, Sarlay Anna, Petlák Etelka, Medvegy 
Zsuzsi Orosházán: Gergő Margit, majd lemondása után Golian 
Lenke, Kovács Géza ny. áll. tanító, Zsebők Margit; e két utóbbi 
évközben lemondott. Kiscsákón Bobcsek Sámuel, majd annak 
eltávozása után Keresztes Gabriella oki. tanítónő működött. Kon-
doroson : Micsinay György ny. tan , Garay Anna és Valyó Mária. 
Csanádapáczára helyettesül kiküldött Polák Hilda 1917 szept. 20-án 
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10. meghalt. Noszlopi Elek orosházi tanító Tápiószelére távozott. Szar-
vason a hősi halált halt Novodomszky János helyére Kohut Pál oki. 
tanító választatott meg. Katonai szolgálat alól felmentetett Jankó 
Bálint orosházi tanító. 

V. Budapesti egyházmegye. 

A pesti magyar egyház elvesztette dr. Hammersberg Miklós, 
báró Láng Lajos dr., Tolnay Lajos, Molnár Viktor buzgó presby-
tereit, közéletünk kitűnőségeit. A deák-téri testvéregyházak: Liede-
mann Rezső buzgó és lelkiismeretes ellenőrét, dr. Engel Sándor 
Il-od jegyzőjét vesztette el. Legutóbb elhunyt Falvay Antal a deák-
téri elemi és polgári iskola ny. igazgatója. 

Változások. A lelkészi karban változás nem volt. A s. lelkészek 
sorában a pesti magyar egyház deák-téri lelkészi körében Szabó 
Gábor Szombathelyre távozott, helyébe Csengődy Lajos lépett. 
Korossy Dezső Szabadkára távozott, helyébe előbb Szlancsik Pál, 
távozása után pedig Szuchovszky Gyula hivatott meg A fasori 
lelkészi körben Rapos Viktor helyébe Adamovits Sándor lépett. 
Rapos Viktort, valamint Marcsek János újcsanálosi lelkészt a pesti 
magyar egyház vallástanárának választotta meg. 

A tanítói karban változás nem történt. 

VI. Csanád-csongrádi egyházmegye. 

Pass László egyházm. segédlelkész 16 havi működés után 
kilépett állásából, amennyiben a honvédelmi miniszter által honvéd-
segédlelkésznek neveztetett ki. Helyébe Botyánszky János külföldi 
egyetemet végzett pozsonyi akadémiai hitjelölt lépett. — Nagylakon 
a dr. Laurovics János halálával megüresedett felügyelői állásba Garai 
Istvánt választotta az egyház. — A tanítói karban: Cs. Albertin 
Dubovszky János leköszöni április 1-én s Lubény (Gömör m.) 
községbe ment áll. ideiglenes tanítónak. Tiszaföldváron Gönye Dezső 
8 havi működés után a tolnamegyei Kétyre távozott tanítónak. Volt 
jeles tanítója Horeezky Béla vállalta mint nyugdíjas a tanítóhelyet-
tesítést az űj isk. évre, illetve addig, amíg az állást véglegesen 
be nem tölti az egyház. Szentesen 3 évi segédtanítónői működés 
után Pokorny Irén állami tanítónőnek neveztetvén ki, Keresztesi 
Gabriella oki. tanítónőjelölt kezdte meg az isk. évet, három havi 
működés után állami tanítónői kinevezést nyervén, helyébe Szrenka 
Ilona oki. óvónőjelölt lépett. 
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VII. Horvát-szlavon egyházmegye. - 10. 

Novo-Selora az elhalálozás folyíán megüresedett lelkészi állásra 
meghivatott Kettenbachjakab volt hrastováczi lelkész; Krafta Ferdinand 
szurcsini lelkészi állásról a boljevczei lelkészi állomásra ment. 

Új-Pazuára ideiglenes hitoktatónak megválasztatott Plivetics 
Fülöp űjbánovczei lelkész. 

VIII. Pestmegyei egyházmegye. 

A lelkészi karban: Banczik Aladár csővári lelkész a tábori 
lelkészi szolgálat alól ideiglenesen felmentetett és egyházába február 
11-én visszatért. Krón Ferencz gyóni lelkész tábori lelkészi szolgá-
latra bevonult 1917 december 10-én. Rákospalotán az eltávozott 
Mezey József helyébe Fúria Zoltán lett meghíva segédlelkészül. 

A felügyelői karban: Az albertii egyház dr. Kralovánszky 
László esp. ügyészt választotta meg felügyelőjévé. Mogyoródon Kiss 
Tibor főszolgabíró, Rákoscsabán Kerecsenyi Fodor János máv. 
főellenőr, Mendén a hivatalaikról lemondott Földváry Elemér és 
Kuszenda István helyébe Dulcz István tápiósági községi főjegyző, 
Gyömrőn Kuszenda József péteri községi főjegyző, Soltvadkerten 
az elhalt dr. Zolnay Jenő helyébe Klein József takarékpénztári 
pénztáros választatott meg egyházfelügyelővé. A felügyelők közül 
elhaltak: Dr. Engel Sándor farmosi, dr. Zolnay Jenő soltvadkerti 
felügyelők és Falvay Antal fóti másodfelügyelő. 

A tanítói karban: Zsidón Hegedűs Pál hadbavonult tanítót 
Kovács Gabriella oki. óvónő, Ikladon a beteg Kühn Ernőt Maszny 
Margit tanítónő helyettesítette. Rákospalotáról Sramkó Kálmán 
kántortanító a zombori áll. elemi iskolához távozott, helyét Bouguet 
Ilona áll. tanítónő helyettesi minőségben töltötte be. A kántori 
teendőket Fülöp Jánoska tanítónő végzi. Tápiószelén Noszlopi Elek 
orosházai tanító lett megválasztva kántortanítóvá A tanítók közül 
elhaltak: Kühn Ernő ikladi és Gózon Nándor hartai tanítók 

IX. Turóci egyházmegye. 

A lelkészi karban: A pribóci egyház lelkésze, Zgúth László, 
katonai szolgálatba hivatott be, azért ezen egyház adminisztrálásával 
Skrovina Ottó, turócszentmártoni lelkész bízatott meg 1918 március 
6-án. A turócligeti egyház lelkésze, Solc Pál szintén behivatott 
tábori lelkészi szolgálatra, azért egyházának adminisztrálásával 
Bibza Miloszláv, ivánkafalvai lelkész bízatott meg 1918 április 20-án. 
A mosóci egyháznak adminisztrálását pedig, melyet távozásáig szin-
tén a turócligeti lelkész látott el, a további intézkedésig Koncek 
Sámuel, blatnicai lelkész vette át 1918 április 26-án. 
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10. A felügyelök között: Hrianka János, a turócligeti egyház fel-
ügyelője meghalt, helyébe az egyház dr. Vanovic János turócszent-
mártoni ügyvédet választotta meg 1918 március 24-én. A mosóci 
egyházban Hrivnák Mihály 1917 nyarán lemondott, helyébe az 
egyház ifj. Cajka Jánost választotta meg felügyelőnek 1917 szep-
tember 2-án, ki azonban 1918 áprilisban meghalt s a felügyelői 
állás most választás alatt van 

A tanítói karban: Pribócon a hadban levő rendes tanító helyett 
Tom ka Aranka oki. óvónő küldetett ki 1917 novemberben. Turóc-
tölgyesen a lemondott Bada József helyére az egyház Polonecné, 
szül. Szomora Anna oki. tanítónőt választotta meg 1917 szeptem-
berben. Ivánkafalván a háborúban elveszett Csábrák Gusztáv rendes 
tanítót Feldsam Jolán helyettesítette. Turócdivéken ideiglenes kisegítő 
tanerőnek Grandtner Ida II. oszt képezdei növendék hivatott meg 
1917 augusztus 12-én. Alsóstubnyán Steffel Jolán, rendes tanítónő 
lemondott 1917 november 30-án, az állás választás alatt van. 
Zsámbokréten Petényi Pálma, - rendes tanítónő lemondott 1917 
augusztus 20-án, az állás üresedésben van. Kisselmecen Babka 
József rendes tanító lemondott, helyébe Krajcsovics Márta oki. 
óvónő hívatott meg ideiglenes kisegítő tanerőnek 1917 szeptember 
16-án Szucsányváralján a hadi fogságban levő Vencel Károly ren-
des tanító helyett ennek nővére, Vencel Emilia tanított mint ideig-
lenes helyettes tanerő. 

X. Zólyomi egyházmegye. 

Besztercebányán: Jeszenszky Sándor iskolai felügyelő elhalá-
lozott, helyére ifj. Rosenauer Lajos választatott, dr. Szalinay Gyula 
elhalálozása folytán megüresedett e. k. ügyészi állásra Hanzlik 
Andor lépett; az elhunyt Adámi Rezső kántor helyét ideiglenes 
megbízással Figus Vilmos és Laczó Dániel töltik be ; dr. Röder 
Ede fg. helyettes tanár, rendes tanárrá választatott. Kiszely Károly 
és Stibrányi Gyula helyettes tanári állásukban továbbra is meg-
erősíttettek. Lenk Sándor katonai szolgálata alól szabadságolva 
újból megkezdte tanári működését. A hadbavonult tanárokat ifj. 
Rosenauer Lajos mérnök és Soltz Sándor főmérnök helyettesítették. 

Breznóbányán a felügyelői állás még mindig betöltetlen. 
Felsőmicsinyén Badinyi Lajos felügyelői állásáról lemondott. 
Garamszegen Zemko András fogságban levő tanító helyetteséül 

Szita Irén óvónő rendeltetvén ki, négy havi működése után elha-
lálozott. 

Libetbányán Rheinländer Béla helyettes tanító véglegesíttetett. 
Osztrolukán Lakner Elvira dobói helyettes tanítónő Vasmegyébe 

távozott, helye betöltetlen, osztrolukai kántornak Horvát András, 
baczúrinak Kutny Pál, kecskésinek Gregus János lett megválasztva. 
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Vámoson gondnokká Budai János választatott meg. 10. 
Zólyomban báró Radvánszky Antal felügyelőnek, dr. Mikler 

Gusztáv másodfelügyelőnek újból megválasztattak. Az elhunyt Petykó 
Jenő egyházi jegyző helye Vimkovics Gusztávval lett betöltve. 
Mátyásfalván a 2-ik tanítói állásra Ratkovszky Rezső választatott meg 

Nagyócsáról Hrivnyák János esp s lelkész B -Csabára távozott. 
Midőn így a lefolyt közigazgatási évben egyházkerületünkben 

előfordult fontosabb mozzanatokról jelentést tennem szerencsém 
volt, nem mulaszthatom el a reám nézve kiváló alkalmat, hogy a 
püspöki tisztségemtől való megválásomkor a legforróbb hálámat 
és köszönetemet ne fejezzem ki mindazon jóindulatért, bizalomért 
és támogatásért, amellyel mindazoknak részéről találkoztam, akik 
az egyházkerület közigazgatásában velem együttes munkásai voltak 
az Úrnak, püspökségem 12 évre terjedő ideje alatt 

így nevezetesen és elsősorban legbensőbb hálámmal fordulok 
egyházkerületünk nagyérdemű felügyelő urához, ,dr. Zsiginondy Jenő 
úr őméltóságához, aki az egyházkormányzat nehéz ügyeiben min-
denkor hűséges támaszom és bölcs tanácsadóm volt 

Amidőn Méltóságod oldala mellől távozva, leteszem a főpásztori 
kormánypálcát, boldogít és megnyugtat az a tudat, hogy szeretett 

• egyházkerületem továbbra is gondos, hűséges és bölcs vezetés 
alatt fogja magasztos hivatását teljesíteni. A kegyelem Istene tartsa 
meg Méltóságodat nekünk egyházunknak még soká változatlan jó 
erőben, fáradhatatlan ügybuzgóságában. 

Búcsúzásom alkalmából baráti jobbomat nyújtom az egyház-
megyék elnökségeinek, kiváltképpen az esperesi karnak, amelynek 
minden egyes tagja hűséges és pontos munkatársam volt az Úr 
szőllőjében s akikhez való zavartalan baráti viszonyunk nagyban 
enyhítette, sőt kedvessé tette számomra a gyakran nehéz hivatali 
szolgálatot 

Kedves testvérek az Úrban! Áldja Isten továbbra is ügybuzgó 
nemes munkásságtokat. Építsétek, fejlesszétek Isten bőséges áldása 
és segedelme mellett ezt a mi drága Sionunkat, evang. egyházunkat 
mindazon lelkésztestvérekkel egyetemben, akik saját egyházközsé-
gükben, nagy igyekezettel és lelkiismeretes szolgálattal hordozzák a 
Krisztus gyönyörűséges igáját. 

Úgyszintén hálás köszönetemet és elismerésemet nyilvánítom 
intézeteink vezetőinek a t. igazgató uraknak, valamint a velők 
működő tanári karoknak azon eredményteljes és ügybuzgó munkál-
kodásért, amelyet minden intézetünknél egyaránt láttam és tapasz-
taltam. Nemes és kiváló fontosságú munkásságukra, amelyet gyer-
mekeink, ifjúságunk nevelése körül végeznek, kérem az Ég kegyel-
mes áldását. 

Isten oltalmába ajánlom továbbá népiskoláinkat s azok hűséges 
tanítóit, valamint egyházközségeinket s azok híveit, a mi jó evang. 
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11. népünket. Istennek szent lelke terjessze, fejlessze azokban az evan-
géliom tiszta világosságát s annak az üdvre megtartó erejét 

Végül szívélyes üdvözlettel és kéznyujtással. elbúcsúzom tőle-
tek is egyházkerületünk tisztviselői. 

Nevezetesen: a t. jegyzői kartól, a ker. ügyészétől, a ker. 
pénztári, valamint a püspöki irodám személyzetétől, akik hivatalos 
működésemben mindenkor a legnagyobb kézséggel és előzékeny-
séggel engem támogatni készek voltak. 

Ezek után pedig magamat továbbra is a főtiszt és méltóságos 
egyházkerületi közgyűlés jóindulatába ajánlva, bezárom utolsó 
jelentéstételemet azon buzgó imádsággal: Isten óvja, Isten áldja 
szép hazánkat, szeretett evang. anyaszentegyházunkat! 

Scholtz Gusztáv. 

A jelentés egyes részeinek felolvasása után Scholtz Gusztáv 
püspök emelkedik fel szólásra és szívhez szóló megható szavakkal 
búcsúzik el az egyházkerülettől,- annak őt bölcs tanácsaival min-
denkor a legnagyobb készséggel támogató felügyelőjétől, elnök-
társától, az érdemes esperesi kartól, lelkésztestvéreitől, a jegyzői 
kartól, a kerület többi tisztviselőitől, megköszönve mindannyiuknak 
a működésének egész ideje alatt örömmel tapasztalt támogatásukat. 
Vcgül Isten áldását kéri az egyházkerületre és az egész anya-
szentegyházra. 

A kerületi közgyűlés mélyen megindulva hallgatja meg bú-
csúzó főpásztorának, szeretve tisztelt volt vezérének búcsúszavait, 
amelyeknek elhangzása után dr. Raffay Sándor püspök emelkedik 
fel szólásra és hosszabb beszédben az egyházkerület nevében 
búcsúztatja el a távozó főpásztort, köszönetet mondva mindazokért 
a fáradozásaiért, amelyeket működésének hosszú 12 esztendeje 
alatt, az egyházkerület felvirágoztatása érdekében kifejteni szives 
volt. Amidőn biztosítja őt az egyházkerület minden egyes tagjának 
osztatlan szeretetéről, ragaszkodásáról, tiszteletéről és nagyrabecsü-
léséről, szívből kívánja, hogy a Mindenható őt kedvesei körében 
még hosszú időn át boldog megelégedésben és jó egészségben 
éltesse. 

A kerületi közgyűlés ezután a püspöki jelentést kö-
szönetének és elismerésének kifejezése mellett helyes-
lőleg tudomásul veszi és annak egész terjedelmében a 
jegyzőkönyvbe való felvételét elrendeli. 

11. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés őszinte sajnálattal veszi tudo-

másul azt a nagy veszteséget, amely az egyetemes egy-
házat báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelőnek lemondásával érte és amidőn a lemondása 
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felett érzett fájdalmának jegyzőkönyvében kifejezést ad, 11—18. 
egyházunk történetében korszakot alkotó odaadó munkáját 
és a közegyház felvirágoztatása körül szerzett elévülhe-
tetlen érdemeit jegyzőkönyvileg örökíti meg. 

12. A püspöki jelentés 5. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés őszinte sajnálattal veszi tudo-

másul a dunáninneni egyházkerület érdemes felügyelőjé-
nek Beniczky Árpádnak elhalálozását és hozott határo-
zatáráról a dunáninneni egyházkerületet értesíteni rendeli. 

13. A püspöki jelentés 5. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés őszinte sajnálattal veszi tudo-

másul az egyetemes evangelikus gyámintézet vil. elnöké-
nek, báró Láng Lajosnak elhalálozását és erről az egye-
temes gyámintézetet értesíteni rendeli. 

14. A püspöki jelentés 5. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés őszinte sajnálattal veszi tudo-

másul a brassói egyházmegye felügyelőjének, Molnár 
Viktornak elhalálozását és erről a brassói egyházmegyét 
értesíteni rendeli. 

15. A püspöki jelentés 5. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés őszinte sajnálattal veszi tudo-

másul az aradbékési egyházmegye érdemes esperesének, 
Csepregi Györgynek elhalálozását és hozott határozatáról 
az aradbékési egyházmegyét értesíteni rendeli. 

16. A püspöki jelentés 5. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés őszinte sajnálattal veszi tudo-

másul egyik volt legbuzgóbb előadójának, Dr. Zolnay 
Jenőnek elhalálozását. 

17. A püspöki jelentés 6. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés őszinte részvéttel veszi tudo-

másul Dr. Kenessey Béla, az erdélyi ref. püspök elhalá-
lozását és hozott határozatáról az erdélyi református egy-
házkerületet értesíteni rendeli. 

18. A püspöki jelentés 7. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés örömmel üdvözli báró Solymosy 

Lajost egyetemes egyházi és iskolai felügyelővé történt 
megválasztatása alkalmából és Isten áldását kéri műkö-
désére. 
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19—22. 19. A püspöki jelentés 7. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés örömmel üdvözli hivatalbalépése 

alkalmából Nagy Károlyt, az erdélyi új református püspö-
köt és erről a határozatáról az erdélyi református egyház-
kerületet értesíteni rendeli. 

\ 

20. A püspöki jelentés 7. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés melegen üdvözli az aradbékési 

egyházmegye új elnökségét, Dr. Szeberényi Lajos Zsig-
mond esperest és Dr. Sailer Vilmos egyházmegyei fel-
ügyelőt, valamint a bánsági és zólyomi egyházmegyéknek 
hat évre újból megválasztott régi elnökségeit, egyház-
kerületünk kipróbált buzgó munkásait. 

21. A püspöki jelentés 7. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés melegen üdvözli a zólyomi 

egyházmegye érdemes íőesperesét, Bakay Pétert a III. 
osztályú vaskorona-renddel történt legfelsőbb kitüntetése 
alkalmából. 

22. A tárgysorozat 4. pontjánál a püspök bemutatja a beér-
kezés sorrendje szerint az 1917. évi szeptember 1-től 1918. évi 
szeptember l- ig a püspöki hivatalhoz érkezett fontosabb miniszteri 
rendeletek és leiratok jegyzékét. 

I. Elemi népoktatás ügyében. (Kultuszminisztérium). 

121026—917. sz. a. Tanítóhelyettesítő lelkészek díjazása ügyében. 
77275—917. sz. a. Az el. népiskoláknál létesítendő Napközi Ott-

honok létesítése ügyében. 
134200—917. sz. a. A közs. és hitfelekezeti tanítók családi pótlék 

államsegélye ügyében. 
195100—917. sz. a. A közs és hitfelekezeti tanítók, ujabb háborús-

segélye ügyében. 
19741—917. sz. a. Az egészségügyi ismeretek terjesztése, külö-

nösen a csecsemő és gyermekvédelem kérdé-
seinek az el. népoktatás tantervébe való be-
illesztése tárgyában. 

6607—918. sz. a. A gazdasági ismereteknek az el. népoktatás 
tantervébe való beillesztése ügyében. 

90187—918. sz. a. Népiskolai testnevelési tanfolyamok szervezése 
ügyében. 

83688—918. sz. a. A tanítói pályára alkalmatlanná vált hadi-
rokkant tanítók megfelelő elhelyezése ügyében. 
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108800—918. sz. a. A hitfelekezeti tanítók ruházatbeszerzési segély 22. 
ügyében közli a 2500—918. M. E. sz. rendeletet. 

II. Középiskolai ügyekben. 

148072—917. sz. a. Az aszódi főgimnáziumnak a nyilvánossági és 
az éretts. vizsgálatok tartásának jogát az 
1917/18. iskolai évre megadja. 

130891—917. sz. a. A tanulóifjúság katonai előkészítése ügyében. 
192000—917. sz. a. A középiskolai tanárok fizetésének módosítása 

ügyében. 
185641—917. sz. a. A katonai szaktárgyak ismertetése ügyében. 

608—918. ein. sz. a. A besorozott katonatanulók vizsgálata és 
bizonyítványainak kiadatása ügyében. 

16317—918. sz. a. Katonai szakelőadások rendezése ügyében. 
2304—918. sz. a. Előkészítő hadi tanfolyamok ügyében. 
2871—918. sz. a. Érettségi vizsgálatra előkészítő áprilisi tan-

folyam tárgyában. 
55177—918. sz. a. A középiskolai tanári állások szabályszerű be-

töltése ügyében. 
4280—918. sz. a. Érettségi vizsgálatra előkészítő májusi hadi-

tanfolyam ügyében. 
74512—918. sz. a. A pótsorozáson bevált tanulók éretts. vizsgá-

lata ügyében. 
65638—918. sz. a. A szegénysorsú tanulók kedvezményes élel-

mezése ügyében. 

III. Tanítóképző-intézeti ügyekben. 

163799—917. sz. a. A leány magántanulók előadási órák látoga-
tása tárgyában. 

4 5 5 4 2 - 9 1 7 . sz. a. Az 1916. évi 61800. sz. a. kiadott „Tan-
menet" helyes értelmezése tárgyában. 

171864—917. sz. a. A szarvasi intézet részére építkezési segély 
címén engedélyezett államsegély csak a jelzett 
célra fordítható. 

6616—1918. ein. sz. A gazdasági ismereteknek a tanítóképző 
tantervébe való beillesztése ügyében. 

10755—918. sz. a. A nemzetiségi nyelveknek tanítása a tanító és 
tanítónőképző intézetekben való felvétele ügyé-
ben. 

43309—918. sz. a. A szarvasi tanítóképző építkezési költségeire 
10.000 koronát utalványoz. 

60750—918. sz. a. A szarvasi tanítóképző tanfelszerelési költ-
ségeire 1000 koronát engedélyez. 

4280—918. sz. a. A májusi haditanfolyam szervezése ügyében. 



IV. Leik. kongr. korpótlék és egyéb segélyek utalványozása. 

153413—917. sz. a. Az 1917. I. félévi lelkészi korpótlékelszámo-
lást elfogadja. 

153415—917. sz. a. Az 1917. I. félévi leik. kongrua-elszámolást 
elfogadja, 

153414—917. sz. a. Az 1917. I. félévi kápláni kongrua-elszámo-
lást elfogadja 

171000—917. sz. a. Az egyh. ker. lelkészei részére családi állapottól 
függő ruházatbeszerzési segélyt utalványoz. 

161132—917. sz. a. A lelkészek ruhabeszerzési segélyre enge-
délyezett összegről szóló elszámolást elfogadja. 

163797—917. sz. a. Pótutalványozás leik. ruházatbeszerzési segély 
címén. 

178416—917. sz. a. Kerületi közigazgatási államsegély utalványo-
zása. 

173369—917. sz. a. Utasítás a lelkészi családi pótlékra vonatkozó 
törvény (1912. évi XXXV. t. c. 12. §-a) végre-
hajtása tárgyában. 

190825—917. sz. a. Az 1918. I. félévi leik. kongr. és korpótlék 
utalványozása. 

104266—918. sz. a. A lelkészek ruházatbeszerzési segélye ügyében. 
111811—918. sz. a. Az 1918. év II. felére kápláni kóngrua utal-

ványozása. 
81883—918. sz. a. A közigaz. államsegély utalványozása. 

V. Általános érdekű fontosabb leiratok. 

131500—917. sz. a. A törvényesített gyermekek születési anyakönyvi 
kivonatainak kiállítása ügyében. 

36973—917. sz. a. Az egyházak birtokában lévő műkincsek és 
becsesebb tárgyak gondos megőrzése ügyében. 

VI. Háborúval kapcsolatos ügyekben. 

114478—917. sz. a. Meghagyandó harangok jegyzékét közli. 
13938—917. sz. a. A hadifoglyok házasságkötésének megakadályo-

zása ügyében. 
11792—917. sz. a. Mübeccsel bíró harangok jegyzéke. 
19115—917. sz. a. A VII. hadikölcsön kibocsátása ügyében. 
18309—918. sz. a. Az orgonasípok a requirálás alól fel nem 

menthetők. 
6282—918. ein. sz. a A VIII. hadikölcsön kibocsátása ügyében. 
8404—918. ein. sz. a. A fegyver nélkül alkalmas segédszolgálatos 

tanárok és tanítók tényleges szolgálat alóli 
felmentése ügyében. 

Tudomásul szolgál. 
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23. Tárgyaltatott a kassai m. kir. honvéd kerületi parancsnokság 23—26. 
átirata a hadi fogságból hazatért legénység kellő lelki gondozása 
tárgyában. 

A kerületi közgyűlés a maga részéről is szükségesnek 
tartja, hogy a fogságból hazatért legénység kellő lelki 
gondozásban részesüljön és ezért midőn biztosítja a meg-
kereső parancsnokságot arról, hogy az - egyházkerület a 
legnagyobb készséggel támogatja az erészbeni fáradozásait, 
felkéri a püspököt, hogy a szükségesnek mutatkozó intéz-
kedéseket saját hatáskörében sürgősen tegye meg és tett 
intézkedéseiről a parancsnokságot annak idején értesítse. 

24. Tárgyaltatott a báró Baldácsy-alapítvány igazgatóságának 
1917. évi jelentése, amely szerint az 1917. évben az alapítvány 
pénztári forgalma 265.009 K 57 bevételt és az egyházkerületeknek 
kiadott 165.000 K évi illetményt beleszámítva, ugyanily összegű 
kiadást tüntet fel. Az alapítvány vagyonértéke 1917. évi december 
31-én 4,349.075 K 70 fillért tett ki. Az 1918. évi rendes bevételek 
271.817 K 03 f-re, a kiadások pedig, beleértve a kerületeknek 
jutandó és egyenként 15.000 K-t kitevő osztalékot — 235.990 K 
96 f-re vannak előirányozva. 

A kerületi közgyűlés a jelentést örvendetesen tudo-
másul veszi és tekintettel arra, hogy az egyidejűleg be-
mutatott jegyzőkönyvi kivonat szerint a kerület megbizot-
tainak megbízatási ideje lejárt, a Baldácsy-alapitvány 
igazgatóságát értesíteni rendeli, hogy a kerület megbizot-
taiként Kaczián Jánost és dr. Szelényi Aladárt mint rendes 
tagokat és dr. Liedemann Frigyest mint póttagot küldte ki. 

25. Felolvastatott Hodzsa János, a turóci egyházmegye espe-
resének a kerületi közgyűléshez intézett levele, amelyben előterjeszti, 
hogy megrongált egészségi állapota folytán kénytelen lesz főespe-
resi állásáról lemondani és ezért melegen búcsúzik a kerülettől és 
volt tisztviselőtársaitól. 

A kerületi közgyűlés őszinte sajnálattal veszi Hodzsa 
János főesperes lemondását tudomásul és az egyház érde-
kében kifejtett lelkiismeretes, buzgó és békés munkásságát 
jegyzőkönyvileg örökíti meg. 

26. A részletes tárgysorozat 7. pontjánál a kerületi közgyűlés 
kerületi törvényszéki bírónak dr. Raffay Sándor helyére dr. Szebe-
rényi Lajos Zsigmondot választja meg, az egyes bizottságokban 
a megüresedett bizottsági tagsági helyekre pedig kiküldi és pedig 
a fegyelmi választmányba dr. Raffay Sándor helyébe Broschko G. 
Adolfot, a számvevőszékbe Hodzsa János helyébe Morhács Mártont, 

5 
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26—28. az iskolai bizottságba Marusák Pál helyére Bereczky Sándort, a 
jogügyi bizottságba dr. Scholtz Oszkár helyére kissárosi Kiss Gyulát, 
dr. Raffay Sándor helyére Doleschall Lajost, az aszódi leánynevelő-
intézeti bizottságba mint új tagot dr. Szigethy Lajost, a belmissziói 
bizottságba dr. Engel Sándor helyére dr. Kralovánszky Lászlót. 

27. Az előző ponttal kapcsolatban a kerületi közgyűlés dr. 
Szeberényi Lajos Zsigmond esperestől a kerületi egyházi főjegyző 
által felolvasott kerületi törvényszéki birói esküt kiveszi. 

28. A püspök bemutatja az egyetemes gyűlés elnökségének 
átiratát, amely szerint az egyetemes gyűlés 1918. évi szeptember 
11-ik napjának délelőtti 9 órájára (a gyűlést megelőző értekezlet 
1918. évi szeptember hó 10-én délután 5 órakor lesz megtartva) 
a pesti evangélikus egyház deáktéri épületébe hívta össze. 

A kerületi közgyűlés az egyetemes ülés összehívását 
tudomásul veszi és tekintettel arra, hogy a kerületnek a 
180 lelkész után 16 képviselőt van joga az egyetemes 
közgyűlésre kiküldeni, képviselőkül megbízólevéllel kiküldi: 

Haviár Dániel, dr. Lelbach László, Földváry Elemér, 
báró Radvánszky Albert, báró Radvánszky Antal, dr. 
Gerhauser József, báró Ambrózy Andor és dr. Wágner 
Géza világiakat, továbbá Petrovics Soma, Bakay Péter, 
Doleschall Lajos, Sztehlo Gerő, Kaczián János, Reviczky 
László, Morgenthaler Ferenc és dr. Szeberényi Lajos 
Zsigmond egyháziakat, végül az egyházkerületben levő 
főgimnázium kiküldötteiként dr. Osváth Gedeon aszódi és 
dr. Oravetz Ödön besztercebányai főgimnáziumi igazgatókat. 

Azonkívül tagjai közül jegyzőkönyvi kivonattal tanács-
kozási és helyettesítési joggal a következő sorrendben ki-
küldi : 

Dr. Radvánszky György, báró Podmaniczky Gyula, 
Zsigmondy Géza, Osztroluczky Miklós, Ivánka Pál, dr. 
Vanovics János, dr. Haberern J. Pál, dr. Haviár Gyula, 
dr. Sailer Vilmos, ifj. Rosenauer Lajos, Szmik Lajos, dr. 
Belohorszky János, dr. Liedemann Frigyes, dr. Wagner 
Vilmos, Sailer Gyula, Répássy Mátyás, dr. Purgly Sándor, 
dr. Pőzel István, dr. Ott Ferenc, Szmik Gyula, kissárosi 
Kiss Gyula, Hein János, dr. Kralovánszky László, Bulla 
Sándor, Korossy László, Skultéty Ferenc, Greszler Vilmos, 
Jezsovics Pál, dr. Détsy Aladár, dr. Bárczy Emil, báró 
Feilitzsch Bertold, Török Lajos, Sárkány István, dr. Bikády 
Antal, dr. Rosenauer Otto, dr. Holitscher Pál, Revaló Pál, 
Sárkány Ernő, dr. Jahn Róbert, dr. Elschlaeger Rezső, 
Weisz Károly, Rusznyák Béla, Dávis Béla, Kvasz István, 
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Dér István, Purgly László, Sárkány László, Mózer Róbert, 28 
dr. Szontagh Antal, Kneffel Lajos, gróf Edelsheim-Gyulai 
Lipót, Sass János, dr. Hayde Gyula, Blumenau Alfréd, 
Sauer Frigyes, Miltényi Ernő, Nikelszky Zoltán, Wolf Artúr, 
Bruszt János, dr. Hilkene Lajos, Kiszter Mihály, Kovalcsik 
István, Malczovich László, dr. Scholtz Oszkár, Zsigmondy 
Dezső, Feiler Ernő, Stetka János, Kelló Gusztáv világiakat; 
Kruttschnitt Antal, Galle István, Blatniczky Pál, Geduly 
Lajos, Noszkó István, Jankó Károly, Vitális Gyula, Floléczy 
János, Paulinyi Dániel, Róth Béla, Dedinszky János, Wack 
Péter, Lombos Alfréd, Frint Lajos, Morhács Márton, 
Kovácsi Kálmán, Skrovina Otto, Majba Vilmos, Sommer 
Gyula, Czinkotzky János, Hurtay György, Licskó Sámuel, 
Jahn Jakab, Kovács. Andor, Sipos András, Becker Mihály, 
Bartos Pál, Jakabfi György, Justh Géza, Saguly János, 
ifj. Bakay Péter, Hajdú Lajos, Bárdy Ernő, Ott Fülöp, 
Russ Zoltán, Jeszenszky Ignác, Rimár Jenő, Korén Márton, 
Szenes Gyula, Mérny Gyula, Chugyik Pál, Riecsánszky 
Endre, Simkó Gyula, Plavetz Gyula, Bújna Iván, Broschko 
G. Adolf, Bázlik Mihály, Lángos János, Kálmán Rezső 
egyháziakat. 

29. Felvétetett a bácsi egyházmegyének a kerületi közgyűlés-
hez intézett felterjesztése, az egyházmegye főesperese és lelkészei 
ellen az „Evangélikus Őrálló"-ban megjelent támadás tárgyában. 

A vita megkezdése előtt Noszkó István lelkész, a cikk írója 
és a lap felelős szerkesztője kér szót és sajnálatát fejezi ki a felett, 
hogy a sérelmezett cikk félreértésre adott alkalmat, mert tőle minden 
sértő szándék annál inkább távol állott, mivel ő a bácsi egyház-
megye főesperesének és az egyházmegye lelkészeinek hazafiasságá-
ban és hazafias működésében egy pillanatig sem kételkedett és 
sérteni senkit sem akart. Ha félreértésből valaki is sértve érezte 
magát, a felett mély sajnálatát fejezi ki. 

Miután az egyházmegye főesperese és a bácsi egyház-
megyének a kerületi közgyűlésen megjelent tagjai Noszkó 
István lelkésznek fenti nyilatkozatát elégtételként elfogad-
ták, a kerületi közgyűlés a bácsi egyházmegye felterjesz-
tése felett napirendre tér. 

30. Elnöklő Dr. Vanovics János egyházmegyei felügyelő tekintettel 
arra, hogy a napirendre kitűzött legközelebbi ügyhöz hozzászólani 
kíván; felkéri a bánsági egyházmegye felügyelőjét, Ambrózy Andor 
bárót, hogy helyette a világi elnöki széket elfoglalni szíveskedjék. 

Ambrózy Andor báró, egyházmegyei felügyelő elfog-
lalja a világi elnöki széket. 

5* 



31. 31. Tárgyaltatott a jogügyi bizottságnak a turóci egyházmegye 
által az egyetemes felügyelő-választás alkalmával érvényeseknek 
el nem fogadott, csak tót nyelvű szavazatok tárgyában az egyetemes 
egyházhoz intézett fölterjesztése. 

A kerületi közgyűlés a turóci egyházmegye által az 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő választásánál mű-
ködött szavazatbontó bizottság eljárása ellen beadott pa-
naszt az egyetemes közgyűléshez a következő nyilatkozattal 
terjeszti fel: 

Minthogy hatályban levő ügyrendjeink értelmében úgy 
az egyházegyetem, illetve egyetemes közgyűlés, valamint a 
bányai egyházkerület ügykezelési nyelve a magyar nyelv, 
s minthogy ilykép úgy az egyházegyetem, mint a bányai 
egyházkerület közgyűlései által kiküldött bizottságok, ennél-
fogva az egyetemes közgyűlés szavazatbontó bizottságának 
is kizárólag a magyar nyelv az ügykezelési nyelve: kétség-
telen, hogy mindazon felterjesztések, ennélfogva az írásba 
foglalt szavazatok is, amelyek ezen közgyűlések, vagy azok 
bizottságai bármelyikéhez akár az egyházközségek, akár 
az egyházmegyék részéről felterjesztetnek, magyar nyelven, 
illetve a nem magyar ügykezelési nyelvű egyházközségek 
részéről magyar nyelven is terjesztendők fel. 

Ugyanez önként következik az E. A. 100., 101., 102., 
103. §§-ainak tartalmából is, amelyek a szavazatbontó 
bizottságoknak kötelességévé teszik, hogy a szavazatok 
érvényességét azok felbontásakor nyomban elbírálják, ami 
pedig bizonyossággal csak úgy lehetséges, ha az írásba 
foglalt szavazat az egyházkerület, illetve egyházegyetem 
ügykezelési nyelvén van fogalmazva, miért is az E. A. 
idézett szakaszaiból is megállapítható az, hogy az egyete-
mes alkotmány ezen szakaszai értelmében benyújtott szava-
zatoknak érvényességi kelléke, hogy magyar nyelven, illetve 
— ha a szavazat a más nyelven vezetett jegyzőkönyvből 
vett kivonat alakjában küldetik be — a felterjesztő által 
készített és az 1868:XLIV. t.-cikk 15. §-ában is meg-
kívánt hiteles magyar fordításban is felterjesztessék. Mind-
ezeknél fogva a kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés 
szavazatbontó bizottságának a turóci egyházmegye által 
panaszolt eljárását helyesnek és törvényesnek tartja. 

Kimondja egyúttal a kerületi közgyűlés, hogy úgy a 
szavazataikat most kizárólag tót nyelven beküldött egyház-
községeknek a szavazásnak eddig általuk is mindenkor 
törvényesen gyakorolt módját mellőző ezen eljárását, vala-
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mint a turóci egyházmegye folyó évi július 9-én tartott 31 
közgyűlésének a kizárólag tót nyelven történt felterjesztés 
figyelembe nem vételét sérelem gyanánt panaszló hatá-
rozatát a magyar állam, az egyházegyetem és az egyház-
kerület hivatalos nyelve ellen való és éppen a legnehezebb 
történelmi időkben tanúsított, elítélendő, célzatos olyan 
tüntetésnek tartja, amelyet a kerületi közgyűlés a legna-
gyobb mérvben rosszal s mely az E. A. 324. §. c) pontjába 
ütköző egyházi vétség tényálladékát állapítja meg s éppen 
ezért mindazokkal szemben, akik a szavazatoknak ily 
módon való felterjesztésében, illetve a turóci egyházmegye 
említett határozatának hozatalában résztvettek, a fegyelmi 
eljárást és vizsgálatot elrendeli s annak kellő időben való 
megindításával az egyházkerületi elnökséget megbízza." 

32, Az előző ponttal kapcsolatban 
a kerületi közgyűlés a ker. vil. főjegyző előterjesz-

tése folytán és tekintettel arra, hogy az egyetemes köz-
gyűlés már a legközelebbi napokban összeül, kimondja, 
hogy mindazokat a határozatait, amelyek az egyetemes 
közgyűléshez felterjesztendők lesznek és amelyekre vonat-
kozó határozati javaslatokat azok előadói szó szerint fogják 
előterjeszteni, a közgyűlés hitelesíttetteknek tekinti, mert 
egyébként ezek a határozatok a legközelebbi egyetemes 
közgyűléshez felterjeszthetők nem volnának, ami a szóban-
forgó ügyek elintézésének egy évi elhalasztását jelentené. 

Az ülés második napja, délelőtt. 

33. A pénzügyi bizottság bemutatja az arad-békési egyház-
megyének a kerületi és illetőleg az egyetemes közgyűléshez intézett 
felterjesztését, amelyben kéri, hogy úgy a kerület, mint az egyetem 
is az általuk kezelt alapokról és azok rendeltetéséről tájékoztatót 
készíttessenek. 

A kerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatá-
nak megfelelően megbízza a kerületi pénztárost, hogy a 
kerületi főjegyzővel egyetértőleg a kerületi alapítványokra 
és alapokra vonatkozó tájékoztatót készítsék el, hogy a 
tájékoztató a jövő évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyvébe 
felvehető legyen, mert a kerületi közgyűlés is szükséges-
nek tartja, hogy az alapítványok és alapok rendeltetése 
és elnyerésének módozatai lehetőleg széles körben ismer-
tekké legyenek. 
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37. Az arad-békési egyházmegye felterjesztését ez okból 
pártolólag terjeszti fel a kerületi közgyűlés az egyetemes 
közgyűléshez. 

34. Tárgyaltatott az arad-békési egyházmegye felterjesztése, 
amelyben kéri, hogy a kerület az esperesi segédlel készek fizetését 
évi 2600 koronára emelje fel. 

A kerületi közgyűlés a rendelkezésre álló fedezet 
hiányában az arad-békési egyházmegye kérelmének annál 
kevésbé tehet eleget, mert a méltányosság ez esetben azt 
kívánná, hogy a többi egyházmegyék esperességi segéd-
lelkészeinek fizetése is — amelynek fedezetéről való gon-
doskodás egyébként is az egyházmegyék feladatát képezi 
— hasonlóképen emeltessék. 

Egyben felkéri a kerületi közgyűlés az elnökséget, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszternél tegyen lépé-
seket, hogy a segédlelkészek megfelelő háborús segélyben 
részesíttessenek. 

35. A bácsi egyházmegye felterjesztést intéz a kerület útján 
az egyetemhez, hogy tekintettel arra, miszerint sem a mindenkori 
kormányok méltánylásától, sem a szegény egyházközségeink tehe-
tetlenségétől nem várható a kis javadalmazású lelkészeknek fizetés-
javítása, intézkedjék a zsinat sürgős összehívása iránt. Az össze-
hívandó zsinat elé azt a javaslatot terjeszti az egyházmegye, hogy 
az az egyes egyházmegyéket az egyenes állami adó 3 % - i g terjedő 
egyházközigazgatási potadó kivetésére és a közalapi járulékok mód-
jára való beszedésére hatalmazza fel. Az egyházmegyék az így 
befolyó fedezetből a saját használatukra létesítendő lelkészsegélye-
zési szabályrendeletben meghatározott mértékben és módozatok 
szerint, autonóm hatáskörükben, de évenkint revideálás alá eső 
egyházmegyei póthivány kiállításával anyagilag támogathassák az 
egyházmegyebeli kis javadalmazású lelkészeket. 

A közgyűlés a javaslatot felterjeszti az egyetemes 
közgyűléshez. 

36. A horvát-szlavon egyházmegye lelkészi értekezlete az egyház-
megyei elnökség útján kéri a kerületi közgyűlést, hogy az úgy-
nevezett nyelvi paragrafusoknak közelebbi magyarázatát adja. 

A közgyűlés a felterjesztést visszaadja a horvát-
szlavon egyházmegyének azzal, hogy jelölje meg közelebb-
ről, mely paragrafusoknak magyarázatát kéri. 

37. A pestmegyei egyházmegye megkeresi a kerület útján az 
egyetemes közgyűlést, miszerint arra való tekintettel, hogy a már 
ötödik éve dúló háborúokozta drágaság nyomasztó súllyal nehezedik 
az egész lelkészi karra, tegyen sürgős előterjesztést a kormánynál, 



71 

hogy a háborús segélyt necsak a kongruás lelkészeknek, hanem 37 
tekintet nélkül azok fizetésére, valamennyi lelkésznek utalja ki. 

A közgyűlés a megkeresést pártolólag terjeszti fel az 
egyetemes közgyűléshez. 

38. A zólyomi egyházmegye azzal a kérelemmel járul a kerü-
leti közgyűlés elé, hogy az egyetem útján eszközölje ki a kormány-
nál, hogy a háborús segély és a ruhabeszerzési segély a jövőben 
terjesztessék ki minden olyan okleveles lelkészre, aki csupán vallás-
tanítással foglalkozik és heti óraszáma legalább 16. Másrészt esz-
közölje ki az egyetem, hogy a háborús segély és ruhabeszerzési 
segély késedelem nélkül utaltassék ki a mult évre visszamenőleg 
azoknak a vallástanároknak, akik a miniszteri rendelet értelmében 
illetményeiket egészben vagy részben az állam pénztárából kapják. 

A kerületi közgyűlés a zólyomi egyházmegye kérelmét 
azzal terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez, hogy utóbbi 
sürgősen keresse meg az államkormányt aziránt, hogy a 
lelkészi oklevéllel bíró összes vallástanárokat részesítse 
mindazon segélyben és kedvezményben, amelyben a köz-
tisztviselők részesülnek. 

39. Tárgyaltatott a horvát-szlavon egyházmegye felterjesztése 
a lelkészek háborús szolgálati éveinek kétszeresen való beszámítása 
tárgyában. 

A közgyűlés az egyházmegye felterjesztését az egye-
temes közgyűléshez terjeszti fel. 

40. Tárgyaltatott a horvát-szlavon egyházmegye indítványa az 
összes lelkészeknek egyenlő nyugdíjban való részesítése tárgyában. 

A kerületi közgyűlés az indítványt az egyetemes köz-
gyűléshez terjeszti fel. 

41. Tárgyaltatott a jogügyi bizottságnak az 1918. évi április 
hó 25-iki rendkívüli közgyűlés által hozzászólás céljából az egyház-
megyékhez leszállított előterjesztése, hogy a kerületi közgyűlés egy 
állandó bizottságot küldjön ki, amelynek az lenne a feladata, hogy 
a püspöki, vagy a kerületi felügyelői állásnak elhalálozás esetén 
történendő megüresedése alkalmával a megüresedett állás betölté-
sére a választást, illetőleg a szavazást a kerületi közgyűlés össze-
hívása nélkül rendelje el. 

Miután a kerülethez tartozó 10 egyházmegye közül 
6 az állandó bizottság kiküldése mellett foglalt állást, a 
kerületi közgyűlés a jogügyi bizottságnak az állandó 
bizottság kiküldésére vonatkozó javaslatát elfogadja és 
elrendeli, hogy a javaslat értelmében átdolgozott ügyrend 
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41 - 44. három példánya jóváhagyás céljából az egyetemes köz-
gyűléshez azzal terjesztessék fel, hogy az egyetemes köz-
gyűlés a többi egyházkerületek figyelmét hasonló rendel-
kezés megtételére hívja fel. 

42. Tárgyaltatott a bácsi egyházmegye felterjesztése, melyben 
rámutatva arra a károsodásra, amelyet az egyházkerület szenvedett 
annak következtében, hogy a közigazgatási államsegélyben a négy 
egyházkerületegyenlő mérvben részesül, kéri annak szorgalmazását, 
hogy az eddigi gyakorlattól eltérőleg jövőben a közigazgatási állam-
segély lélekszám arányában osztassék fel a négy egyházkerület között. 

A kerületi közgyűlés a bácsi egyházmegye felterjesz-
tését magáévá téve, megkeresi az egyetemes közgyűlést, 
hogy a közigazgatási államsegélyt jövőben az egyház-
kerületek lélekszáma arányában ossza szét, mert a mostani 
felosztási mód fenntartásával a bányai egyházkerület a 
többi kerületekkel szemben aránytalanul károsodik. 

43. Tárgyaltatott a bácsi egyházmegyének a péterváradi hívek-
nek a horvát-szlavon egyházmegyéhez való átcsatolás ügyében 
hozott határozata, amely szerint az egyházmegye az átcsatoláshoz 
elvben hozzájárul, nehogy azonban a péterváradi missziói lelkészi 
állásnak kilátásba helyezett végleges szervezéséig az ottani hívek 
lelki gondozás nélkül maradjanak, kimondotta, hogy a péterváradi 
híveket az újvidéki lelkész által gondoztatja, akinek azonban köte-
lességévé tette, hogy az anyakönyvi kivonatokat a horvát-szlavon 
egyházmegye főespereséhez tegye át. 

A kerületi közgyűlés a szerzett jogok épségben való 
fenntartása mellett a bácsi egyházmegye határozatát jóvá 
hagyja azzal, hogy a péterváradi hívek végleges átcsatolá-
sukig kötelesek az újvidéki egyház fenntartási költségeinek 
reájuk eső részét viselni. 

44. Tárgyaltatott a horvát-szlavon egyházmegye felterjesztése, 
amely szerint az egyházmegye 1918. évi junius 13-án tartott köz-
gyűlése kimondotta, hogy örömmel üdvözölné, ha a somogyi egy-
házmegyéhez tartozó, de Horvát-Szlavonország területén fekvő 
ev. egyházközségek — a horvát bánnak az egyetemes közgyűléshez 
intézett átiratában kifejezett kívánságának megfelelően is — a 
horvát-szlavon egyházmegyéhez átcsatoltatnának. 

A kerületi közgyűlés a horvát-szlavon egyházmegye 
határozatát jóváhagyólag tudomásul veszi és azt annál is 
inkább pártoló javaslattal terjeszti fel az egyetemes köz-
gyűléshez, mert a szóbanforgó egyházközségek átcsatolá-
sával a horvát-szlavon egyházmegye erősödnék. 
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45. Tárgyaltatott Gégner Ádám és társainak a bácsi egyház- 45 
megyének a bácsfeketehegyi lelkész személyi pótléka ügyében hozott 
határozata elleni fellebbezése. 

Tekintettel arra, hogy az egyházközségi közgyűlés 
szabályszerűen volt összehíva és megtartva, tekintettel 
továbbá arra, hogy a mult évi egyetemes közgyűlés 16. 
jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozatával felhívta az 
egyházakat, hogy azokat a megállapodásokat, amelyek a 
terménybeli jövedelmek megváltása folytán a lelkészek 
jövedelmét csökkentették, tegyék revizió tárgyává, tekin-
tettel továbbá arra, hogy a bácsfeketehegyi lelkészi hivány 
értéke több mint 10000 koronára tehető, amivel szemben a 
lelkész terménybeli jövedelme 2000 koronával lett meg-
váltva, de tekintettel végül arra is, hogy a jórészt gaz-
dálkodással foglalkozó hívek vagyoni helyzete a háború 
alatt aránytalanul megjavult és így az 1000 korona sze-
mélyi pótlék megszavazása méltányosnak mutatkozik, a 
kerületi közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata értelmében 
a fellebbezés elutasításával az egyházmegyei közgyűlés 
határozatát jóváhagyja. 

46. Dr. Vanovics János egyházmegyei felügyelő, tekintettel 
arra, hogy a napirendre kerülő ügyhöz hozzászólani kíván, felkéri 
a bánsági egyházmegye felügyelőjét, hogy helyette a világi elnöki 
széket foglalja el. 

Báró Ambrózy Andor elfoglalja a világi elnöki széket. 

47. Tárgyaltatott Dr. Szolárik Vilmos, a ruttkai egyház fel-
ügyelőjének a turóci egyházmegyei közgyűlés ama határozata ellen 
beadott fellebbezése, amellyel az egyházmegyei közgyűlés fellebbe-
zőnek a ruttkai egyház 1918. évi május 20-iki, általa a magyar 
nyelv megtámadtatása miatt feloszlatott közgyűlésének megtartása 
miatt beadott panasza felett napirendre tért. 

Tekintettel arra, hogy a ruttkai egyház folyó évi 
május 20-iki közgyűlésén a magyar nyelv ellen oly támadás 
intéztetett, amely különösen a mai időben, amidőn a 
nemzet élethalálharcát vívja, semmiképen meg nem enged-
hető, a kerületi közgyűlés a magyar nyelvet ért támadás 
miatt felháborodását fejezi ki. 

Minthogy azonban egyeseknek a ruttkai egyház köz-
gyűlésén tanúsított eljárása a püspökválasztás izgalmai 
közben történt és a kerületi közgyűlés óhajtandónak tartja, 
hogy a püspökválasztás ügye végleg lezártnak legyen 
tekinthető, a kerületi közgyűlés a kerület belső békéje 
érdekében a fegyelmi eljárás megindításától ezúttal eltekint 
és az ügy felett napirendre tér. 
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48. 48. Miután Dr. Vanovics János egyházmegyei felügyelő újból 
elfoglalta a világi elnöki széket, tárgyaltattak Kvanka Mihály és 
társainak, valamint az orosházai ev. egyházközségnek fellebbezései 
a békési. egyházmegye 1918. évi július 19-én 23. jkvi pont alatt 
hozott határozata ellen, amelyben az egyházmegye az orosházai 
egyháztanács javaslata alapján drágasági segély címén 1918. évi 
január 1-től kezdődő hatállyal • Kovács Andor és Kálmán Rezső 
lelkészek javára 4200—4200 koronát, Horemusz Pál lelkész javára 
5400 koronát, feleségeik javára 400—400 koronát, az Orosházán 
leghosszabb idő óta szolgáló lelkész részére pedig személyi pótlék 
címén évi 2000 koronát állapít meg. 

Tárgyaltatott továbbá Vitéz Lajos és társainak a régi ere-
deti lelkészi hiványoknak visszaállítására vonatkozó indítványuk 
felett napirendre térő s ugyancsak 1918. évi július 19-én 28. jkvi 
pont alatt hozott egyházmegyei határozat elleni fellebbezése. 

A ker. közgyűlés az orosházai egyházközség részéről 
az 1918. évi aug. 27-én tartott közgyűlésen 13. jegyző-
könyvi pont alatt határozatilag beadandónak jelzett, de 
tényleg be nem adott fellebbezését figyelmen kívül hagyja, 
annyival is inkább, mert az egyházközség az egyházmegyei 
közgyűlésnek szóbanlevő határozatát 1918. évi július 27-én 
tartott közgyűlésében már tudomásul vette s így fellebbe-
zési szándékának a sérelmesnek talált határozat tudomásul-
vételétől számított 15 napi határidő eltelte után tehát 
nyilván elkésetten adott kifejezést. 

A Kvanka Mihály és társai által ugyancsak a szóban-
levő egyházmegyei határozat ellen törvényes határidőben 
beadott fellebbezést pedig a kerületi közgyűlés elutasítja 
és az egyházmegye határozatát indokainál fogva helyben-
hagyja 

A ker. közgyűlés a 28. jkvi pont alatti egyházmegyei 
közgyűlési határozatot a Vitéz Lajos és társai által beadott 
fellebbezés elutasításával jóváhagyja, mert az 1917. évi 
egyetemes közgyűlés a lelkészi és tanítói javadalmak meg-
váltása tárgyában 16. jkvi pont alatt hozott határozatával 
már megadta a lehetőséget arra, hogy a megváltás folytán 
esetleg károsult lelkészek és tanítók javára a hiványok 
revideáltassanak s mert a fellebbezők által egész általá-
nosságban javaslatba hozott s az eredeti hiványok vissza-
állítását célzó gyökeres reform egyes egyházakban a helyi 
viszonyok és a történeti fejlemények figyelembevételének 
elkerülhetetlen volta következtében nyilván már csak 
korlátolt mértékben volna keresztülvihető. 

Minthogy azonban az orosházai egyházközség az 
egyházmegyei elnökségnek az 1917. évi egyetemes köz-
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gyűlési jegyzőkönyv 16. pontja alapján hozzá intézett 48 
leiratával részletesen és érdemileg nem foglalkozott, a 
ker. közgyűlés felhívatni rendeli az egyházközséget arra, 
hogy a lelkészek javadalmazásának és a természetbeni 
javadalmak megváltása körül létrejött megállapodásoknak 
revízióját továbbra is tartsa napirenden, s amennyiben a 
lelkészek a papi földek részbeni természetbeni élvezetének 
megadását is kérnék, igyekezzék a lelkészeknek és az ő 
érdekükben kérvényező híveiknek teljes és végleges meg-
nyugtatása végett a lelkészi hiványokat oly értelemben 
revideálni, hogy az eredetileg is lelkészek számára szol-
gált javadalmi földekből legalább néhány holdnak élve-
zete a lelkészek javára hiványilag biztosíttassék. 

Végül felhívja a ker. közgyűlés az egyházmegyei 
elnökség figyelmét annak ellenőrzésére, hogy a lelkészi 
javadalmi földek mindenkor a tényleges haszonbérértéknek 
megfelelően hasznosíttassanak. 

49. Tárgyaltatott az orosházai tanítók fellebbezése, amelyben a 
csak készpénzbeli javadalmazással biró tanítók az u. n. „földes" 
tanítói javadalmakba való előlépésük iránt az egyházközségnél elő-
terjesztett, de az egyházközség, valamint a békési egyházmegye 
által közgyülésileg elutasított kérelmük teljesítését kérik. 

. A ker. közgyűlés az elutasító határozatok megváltoz-
tatásával felhívatni rendeli az orosházai egyházközséget 
arra, hogy a fellebbező tanítók kérelmének ez idő szerinti 
teljesítését gátló s a hiványokat is érintő szabályzatát az 
egyetemes gyűlés 1917. évi 16. jkvi számú határozatának 
figyelembevételével vegye revízió alá s a tanítók kész-
pénzbeli javadalmazásának társadalmi állásukhoz mérten 
és a háborús drágaság figyelembevételével leendő meg-
állapítása mellett egyúttal tegye lehetővé azt is, hogy a 
rendelkezésre álló tanítói földek állományából a tanítók 
fokozatosan és lehetőleg valamennyien részesüljenek majd 
bizonyos földilletményben. 

50. Tárgyaltatott a Kunay János és neje által iskolai célokra 
tett alapítványnak a túróci egyházmegye által megerősített és jóvá-
hagyás végett felterjesztett alapítólevele. 

A ker. közgyűlés az alapítólevelet jóváhagyja s fel-
kéri a ker. elnökséget, hogy az alapítólevél-példányokat 
a jóváhagyási záradékkal lássa el. 

51. A jogügyi bizottság előterjeszti, hogy báró Solymossy Lajos 
egyetemes felügyelő a kerületi aszódi leánynevelőintézet javára egy 
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53. 5000 korona névértékű hadikölcsönkötvényből álló alapítványt 
létesített azzal a rendeltetéssel, hogy annak jövedelméből az alapító-
levélben megállapított minősítéssel bíró intézetbeli növendék ellátási 
díjai részben fedeztessenek. A bizottság bemutatja a három egyenlő 
példányban kiállított alapítólevelet, amely szerint az alapítványozó 
az alapítvány vagyonállagát az alapítólevelének a kerületi közgyűlés 
elfogadási és jóváhagyási záradékával történt ellátása után a kerületi 
pénztárba azonnal be fogja szolgáltatni. 

A kerületi közgyűlés az alapítvány létesítését őszinte 
örömmel veszi tudomásul, azt hálás köszönettel elfogadja, 
kimondja, hogy az alapítvány vagyonállagának sértetlen 
fenntartásáért a felelősséget elvállalja és az elnökséget 
megbízza, hogy az alapítólevél-példányokat a kerületi 
közgyűlés elfogadási és jóváhagyási záradékával lássa el 
azzal, hogy az alapítvány vagyonállagát annak letétbe-
helyezése után a kerületi pénztár fogja kezelni, amely 
köteles lesz az alapítványról külön számadást vezetni és 
azt a kerületi pénzügyi bizottság által megvizsgálva, jóvá-
hagyás céljából a kerületi számadások kapcsán a köz-
gyűlésnek bemutatni. 

52. A jogügyi bizottság bemutatja a szarvasi tanítónőképző-
intézet növendékei által létesített „a bányai ág. hitv. ev. egyház-
kerület szarvasi tanítónőképző intézetének Nikelszky Zoltán ifjúsági 
segélyalapja" nevű 660 koronás alapítványra vonatkozó alapító-
levelét, amely szerint az- alapítvány jövedelméből az alapítólevélben 
megállapított minősítéssel bíró tanítónőképző-intézetbeli növendék 
vagy növendékek támogatandók. 

A kerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy 
a szarvasi tanítónőképző intézet növendékei az intézet 
igazgatója iránt érzett hálájuknak az alapítvány létesí-
tésével kívántak kifejezést adni, az alapítványt elfogadja, 
kimondja, hogy az alapítvány vagyonállagának sértetlen 
fenntartásáért a felelősséget elvállalja és az elnökséget 
megbízza, hogy a kellő számú példányban felterjesztendő 
alapítólevél-példányokat a kerületi közgyűlés elfogadási és 
jóváhagyási záradékával lássa el azzal, hogy az alapítvány 
vagyonállagát annak letétbehelyezése után a kerületi 
pénztár fogja kezelni, amely köteles lesz az alapítványról 
külön számadást vezetni és azt a kerületi pénzügyi bizott-
ság által megvizsgálva, jóváhagyás céljából a kerületi 
számadások kapcsán a közgyűlésnek bemutatni. 

53. Tárgyaltatott a budapesti egyházmegyének az egyetemes 
közgyűléshez intézett felterjesztése, amelyben hivatkozással a háborús 
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nehézségekre, halasztást kér arra, hogy a közalap adójának pontos 53 
megállapíthatása céljából felterjeszteni rendelt állami adókimutatá-
sokat a háború befejezése után mutathassa be. 

A kerületi közgyűlés az egyházmegye halasztási kérel-
mét pártoló javaslattal terjeszti fel az egyetemes közgyű-
léshez. 

54. A jogügyi bizottság bemutatja a pestmegyei egyházmegyé-
nek az egyetemes közgyűléshez intézett felterjesztését, amelyben 
kéri, hogy jövőben a Belmissziói Lapokat úgy szerkesztesse, hógy 
abban a lelkészek a belmissziói munka terén a szükséges útmutatást 
megtalálják. 

A kerületi közgyűlés az egyházmegye javaslatát pár-
tolólag terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez. 

55. A jogügyi bizottság bemutatja a budapesti deáktéri testvér-
egyházak módosított szabályrendeletét, amely a két testvéregyház 
közötti jogviszonyt és a testvéregyházak szervezetét és a választá-
sokat tárgyazza. 

A kerületi közgyűlés a bemutatott módosított szabály-
rendeletet az E. A. 16. § -a alapján jóváhagyja és a 
kerületi elnökséget megbízza, hogy a három példányban 
bemutatott szabályrendeletet a kerület jóváhagyási zára-
dékával lássa el. 

56. A jogügyi bizottság előterjeszti, hogy a folyó évi április 
hó 25-iki rendkívüli közgyűlés által 24. jegyzőkönyvi pont alatt az 
egyházmegyékhez hozzászólás végett leszállítani rendelt és az Első 
Magyar Általános Biztosító Társasággal a jég-, betörés- és élet-
biztosítás tárgyában megkötendő szerződéstervezetre vonatkozólag 
az egyházmegyék nyilatkozatai beérkeztek. 

Tekintettel arra, hogy valamennyi egyházmegye a 
szerződés megkötése mellett foglalt állást, a kerületi köz-
gyűlés elhatározza, hogy az Első Magyar Általános Biz-
tosító Társasággal a jég-, betörés- és életbiztosítás tár-
gyában a szerződést 10 évre megköti és ehhez képest 
felhatalmazza az elnökséget, hogy a kerületi ügyész közben-
jötte mellett a szerződést írja alá, előzetesen azonban 
igyekezzék a társaságtól a kerület és a kezelők részére 
biztosított jutalékok felemelését kieszközölni. 

Egyidejűleg több egyházmegye óhajának megfelelően 
elhatározza a kerületi közgyűlés, hogy az egyházkerület 
részére biztosított jutalékokról az egyházmegyék javára 
azzal a kikötéssel mond le, hogy az egyházmegyék az 
évenként felterjesztendő zárszámadásaikban lesznek kötele-
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-59 . sek kimutatni, hogy a jutalékok címén befolyt összegeket 
mire fordították. 

57. Tárgyaltatott Mayer Pál ikladi lelkésznek a kerületi ügy-
rendben az ügyek tárgyaihatására megállapított határidő után beér-
kezett fellebbezése a pestmegyei egyházmegye közgyűlésének 33. 
jegyzőkönyvi pont alatt hozott ama határozata ellen, amely szerint 
az ikladi egyházat 20 K bírsággal sújtotta, mert az egyházmegyei 
másodelnökségre szavazatát nem adta le. 

A kerületi közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata 
értelmében az egyházmegyei közgyűlés határozatát indokai-
nál fogva annál is inkább helybenhagyja, mert a felleb-
bezésben előterjesztett azt az indokot, hogy a választó-
közgyűlést egyrészt a felügyelő helyben nem lakása, más-
részt a közbejött konfirmáció folytán kellett a szavazatok 
beküldésére kitűzött határidő utolsó vasárnapjára kitűzni, 
az egyházmegyei határozat megváltoztatására elégséges 
alapul nem találja és mert a fellebbező lelkész tudta, 
illetőleg tudnia kellett,'hogy a helyi szabályrendelet hivat-
kozott rendelkezése szerint az ujabb közgyűlés összehívá-
sára megfelelő időnek kell rendelkezésre állani, ha az első 
közgyűlés bármely okból érvenyes határozatát meg nem 
hozhatja. 

58. A jogügyi bizottság bemutatja Lichner Károly boljevcei 
tanítónak az ügyrendben az ügyek tárgyal hatására megállapított 
határidő után közvetlenül a püspöki hivatalhoz felterjesztett és így 
kellően fel nem szerelt fellebbezését a horvát-szlavon egyházmegyének 
XXVI jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata ellen. 

Tekintettel arra, hogy a fellebbező fellebbezésének 
kísérőlevelében azt állítja, hogy fellebbezésének felterjesz-
tését egyházmegyéjének főesperese megtagadta, amely 
tényállítást az esperesnek a fellebbezésre vezetett nyilat-
kozata is igazolja, a kerületi közgyűlés a jogügyi bizott-
ság javaslata alapján a fellebbezést mellékleteivel kiadja 

- a horvát-szlavon egyházmegye főesperesének azzal az uta-
sítással, hogy amennyiben a fellebbező fellebbezését az 
esperesi hivatalnál kellő időben nyújtotta volna be, azt 
kellően felszerelve haladéktalanul terjessze fel a püspöki 
hivatalhoz. 

59. Tárgyaltatott Mocskonyi József, a szarvasi főgimnázium 
igazgatójának a kerületi közgyűléshez intézett felterjesztése, amely-
ben hivatkozással arra, hogy a mult évi rendes és a folyó évi 
áprilisi rendkívüli közgyűléseken hivatalos elfoglaltsága következ-
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tében meg nem jelenhetett, kéri, hogy a kerületi közgyűlés az őt 59 
ez alkalmakkor helyettesítő tanártársainak útiköltségeit utólagosan 
utalványozza. 

A kerületi közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatának 
megfelelően Saskó Sámuelnek a fenti címen felszámított 
73 kor. 40 fillért, Mendől Lajosnak pedig 80 kor. 20 fillért 
utalványozza. 

« 

60. A belmissziói bizottság bemutatja az alábbi jelentését: 
Méltóságos és főtisztelendő kerületi Közgyűlés! 

Belmissziói munka a beérkezett esperességi jelentések szerint 
az egyházkerület egész területén folyamatban volt, bár a munkát 
illetőleg nagyon szükséges lesz a megfelelő irányítás. Sajnálattal 
állapítható meg ugyanis, hogy míg egyes helyeken a megszokott 
istentiszteleti ténykedésen kívül más semmi sem történik, addig 
más helyekről olyan jelentés érkezik, amely számot ad a gyüleke-
zetek állapotáról, az adakozásokról és a fontosabb határozatokról. 
A belmissziói munka eminens érdeke a próbaképpen felállított 
belmissziói utazó lelkészi állás megszervezése, hogy a munka egy-
séges s az egyház belmissziói céljának teljesen megfelelő legyen. 

A beérkezett jelentésekből megállapítható, hogy a reformáció 
400 éves jubileumát a gyülekezetek hiterősítő módon ünnepelték 
s a nap emlékére a gyülekezetek életére vonatkozólag nagyjelen-
tőségű alapítványokat létesítettek. Különösen fontos a számos egy-
házfenntartó alapnak a létesítése. Nő- és ifjúsági egyletek is ala-
kultak. A szaporodó gyülekezeti lapok áldásos munkát végeztek. 

Liptószentmiklóson új árvaház, Újpázuán pedig a háború által 
sújtott korábbi árvaház nyilt meg újból; Békéscsabán, úgyszintén 
Budán pedig alakulóban vannak ilyenek. 

Fontos terv merült fel a horvát esperesség köréből: egy dia-
konusképző felállítása, melynek célja a Balkán misszionálása volna. 

A jelentésekből megállapítható, hogy egyházkerületünk a bei-
misszió terén, ha lassan is, de fokozatosan előrehalad. * 

A belmissziói bizottság mindezek után javasolja, hogy 1. 
Wallrabenstein Jakabot a kerület bízza meg az eddigi szolgálattal 
egy további próbaévre, 2. a horvát-szlavon egyházmegyei diakónus 
intézetet a kerületi közgyűlés vegye jóakaró figyelmébe, 3. hogy a 
kerületi közgyűlés hivja fel az egyházközségeket, hogy a reformáció 
emlékére egyházfenntartó alapokat létesítsenek és 4. hogy a kék 
kereszt egyesület felajánlott közreműködését készséggel fogadja el 
s az egyletnek az egyházi téren való működését a kerületi köz-
gyűlés a maga részéről is jóakaratú figyelemmel s kellő méltány-
lással kísérje. 

A kerületi közgyűlés a belmissziói bizottság fenti 
javaslatait azzal a módosítással fogadja el, hogy a bel-
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60—63. missziói lelkészi teendőkre vonatkozólag felhatalmazza á 
püspököt, hogy a rendelkezésre álló anyagi erőforrások 
keretei között a szükségeseknek mutatkozó intézkedéseket 
saját hatáskörében tegye meg, nehogy a belmissziói teen-
dőknek állandóan egy lelkésszel történő végzése folytán 
az illető lelkész egyházának lelki ellátása hátrányosan 
befolyásoltassék. 

61. Tárgyaltatott a belügyminiszternek a csecsemő- és gyermek-
védelem tárgyában kibocsátott 5231. számú rendelete. 

A kerületi közgyűlés a belmissziói bizottság javaslata 
folytán eltekint attól, hogy e tárgyban a lelkészek részére 
egy útmutatót szerkesztessen, de felhívja a lelkészeket, 
hogy a csecsemő- és gyermekvédelem ügyét állándóan 
figyelemmel kisérjék, és az ezt célzó mozgalmakat viszo-
nyaikhoz mérten tevékenyen támogassák. 

62. Tárgyaltatott a zólyomi egyházmegyének a szegény evan-
gélikus egyetemi és főiskolai hallgatók segélyezése tárgyában hozott 
határozata. 

A kerületi közgyűlés a jogügyi és pénzügyi bizott-
ságok javaslatához képest a zólyomi egyházmegyének 
ehez a nagyfontosságú, üdvös határozatához egész ter-
jedelmében örömmel hozzájárul, a Luther-Otthon kibőví-
tése ügyében a besztercebányai egyházközség által meg-
indított mozgalmat melegen üdvözli, ennek időszerű 
szükséges voltát a maga részéről is elismeri, azt erkölcsi 
és anyagi támogatásban részesíti; e célra a folyó évtől 
kezdődőleg 10 ' évi kötelezettséggel évi 500 korona 
segélyt megszavaz s a kerületi pénztárt ennek az összegnek 
folyósítására utasítja. Egyúttal elrendeli a kerületi köz-
gyűlés, hogy ez a határozata hozzájárulás s a megindított 

- mozgalomnak országos ielleggel való felruházása céljából 
az egyetemes közgyűléshez, felterjesztessék. 

Végül elhatározza a kerületi közgyűlés, hogy annak 
megállapítására, mi az oka az evangelikus intelligencia 
hanyatlásának s hogy miképen lehetne e bajon segíteni, 
egy bizottságot küld ki, amelynek tagjait a közgyűlés 
délutáni folyamán fogja kijelölni. A kiküldendő bizottság 
az evangelikus kereskedők és iparosok ügyével is fog-
lalkozni fog. 

63. Az iskolai bizottság bemutatja a népiskolai kerületi tan-
felügyelőnek a kerületi népiskolai ügyre vonatkozó 1917—1918. 
évi jelentését. 
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Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 

Amikor a székesfőváros tanácsa bevallani kénytelen, hogy 
Budapesten 26,000 tanköteles maradt beiskolázatlanul; amikor a 
vall. és közokt. m. k. miniszter rendeletileg utasítja közegeit, hogy uj 
tanítói állások szervezése tárgyában javaslatot ne tegyenek; amikor 
egyházmegyéink tanügyi jelentései kivétel nélkül panaszolják, hogy 
a tanítási eredmény nagy általánosságban csak kielégítő, mert a 
tanítók legnagyobb része hadbavonult, az itthonmaradottak pedig 
rekvirálásokhoz rendeltettek ki, úgy, hogy alig volt iskola, melyben 
a tanítás egész éven át zavartalanul folyt volna le; amikor tehát 
úgy az államnak, mint az egyháznak érdeke, hogy a rendkívüli 
viszonyokkal megalkudva, legalább a háború előtti állapotok fenn-
tartásáról gondoskodjék: akkor kell a Méltóságos és Főtisztelendő 
Egyházkerületi Közgyűlésnek oly tanügyi sérelmet bejelentenünk, 
mely még a legsötétebb üldöztetések idejében is megdöbbentette 
volna egyházunk vezetőségét. 

. Csanádvármegye közig, bizottsága, jobban mondva kir. tan-
felügyelősége már évekkel ezelőtt- Pitvaros, Nagybánhegyes és 
Csanádalberti iskoláinak államosítását tűzte ki céljául. E három 
gyülekezet közül Csanádalberti 5 évvel ezelőtt uj tanítói lakot, 
2 uj tantermet épített s a harmadik tantermét gyökeresen átalakí-
totta. Mindezt Csanádvármegye közig, bizottsága által jóváhagyott 
tervek szerint s a tantermeket az 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása 
tárgyában kiadott 76,000. számú utasítás rendelkezései szerint 
fölszerelte. Miután ezzel az iskola a törvényes követelményeknek 
megfelelt, tanítói részére a miniszter a fizetéskiegészítési államsegélyt 
folyósította. 1914-ben azonban Kárász tanító katonai szolgálatra 
vonult be, a másik kettőt pedig 1916. év elején a kir. tanfelügyelő 
áll. tanítónak neveztette ki. Az árván maradt iskolához 1916. év 
őszén Dubovszky Jánost választották meg, kinek megválasztását az 
iskolafenntartó kötelességszerűen hivatalos úton bejelentette részére 
a fizetéskiegészítési államsegély folyósítását kérte. Csanádvármegye 
közig, bizottsága azonban az ügyet úgy kezelte, mintha uj állam-
segély folyósításáról lenne szó és nem arról, hogy a miniszter az 
1907. évi XXVII. t.-c. 21. §-ban biztosított jogával élve a válasz-
tást vagy jóváhagyja, vagy megsemmisíti és azért a kiutalványo-
zást nem javasolta, és pedig a) azért, mert a tantermek elhelye-
zése, b) fölszerelése nem felel meg a törvényes követelményeknek 
és c) mert Dubovszky János minden tanítói munkára alkalmatlan. 

Az egyet, tanügyi bizottság kiküldetéséből 1917 május 1-én 
a helyszínén megjelentem és arról győződtem meg, hogy e vádak 
elseje és másodika minden alapot nélkülöz, mert a tantermek a 
legkényesebb igényeket is kielégíthetik, a fölszerelés pedig az 
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63. 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 76,000. sz. 
utasítás IV—V. függelékének teljesen megfelel, mit az iskolafenntartó 
a községi elöljáróság által fölvett leltárral is igazolt. A tanítási 
eredmény ugyan gyenge volt, de az nem esik teljesen a tanító 
rovására, mert 3 tanító helyett hosszabb-rövidebb megszakítással 
még csak V2 éve foglalkozott növendékeivel oly iskolánál, melynél 
a tanítás 3U évig szünetelt. Annak dacára, hogy az egyházi főhatóság 
mindezeket hiteles okiratokkal — közig, bizottságilag jóváhagyott 
építési terv, hivatalosan fölvett leltár — igazolta, a miniszter ahelyett, 
hogy a választást megsemmisítve uj választást rendelt volna el, az 
államsegély folyósítását megtagadta. 

Az ügynek ily elintézésében Püspök urunk meg nem nyugod-
hatott s azzal a kéréssel fordult a vall. és közokt. m. k. miniszter-
hez, hogy a szóban levő iskola ügyét központi közegével vizsgáltassa 
meg, annyival is inkább, mert Dubovszky Jánost, kit a tanfelügyelő 
mint felekezeti tanítót minden tanítói munkára alkalmatlannak minő-
sített, időközben állami tanítónak nevezték ki. A válasz ismét 
elutasító volt. 

A minisztériumnak egyoldalú állásfoglalása arra indította az egy-
házker. felügyelő úr Őméltóságát, hogy az ügyről magát a minisz-
tert személyesen tájékoztassa s neki a ker. tanügyi bizottság emlék-
iratát átnyújtsa. Ez emlékiratban a bizottság a minisztériumhoz 
már előzőleg fölterjesztett tervek, leltár s egyházkerületi tanfelügyelői 
jelentésekre való hivatkozással kimutatja, hogy az államsegély kiuta-
lásának megtagadása törvényellenes, mert ha Dubovszky megválasz-
tása ellen a miniszternek kifogása volt, jogában állt a választást 
megsemmisíteni s az iskolafenntartót az 1907. évi XXVII. t.-c. 
21. § -a alapján utasítani, hogy 60 napra terjedhető záros határidő 
kitűzése mellett más egyén megválasztásáról gondoskodjék. Ez 
azonban nem történt meg, hanem ahelyett az egyház — bár helyi 
forrásból díjlevelileg csak 200 koronát biztosított — kénytelen volt 
Dubovszky Jánosnak teljes fizetését kiszolgáltatni. 

De törvényellenesen járt el Csanádvármegye közig, bizottsága 
is, amikor a gyülekezetnek kegyes alapítványi tőkéjét lefoglaltatta 
s abból a tanító azon hátralékos követelését elégítette ki, mely állami 
segélyből lett volna fizetendő. 

Végül a legnagyobb méltatlanságot követte el a kir. tanfelügyelő-
ség, amikor Kárász, orosz hadifogoly tanító nejének államsegélyes 
nyugtáját nem láttamozta azzal, hogy az államsegély az összes 
csanádalbertii tanítóktól meg lesz vonva. Hogy a 3 év óta fogságban 
sínylődő tanító mivel érdemelte meg a büntetést, azt csak a kir. 
tanfelügyelő tudja! 

A memorandum benyújtása óta majdnem 3 hónap telt el s a 
válasz még mindig késik, aminek következménye, hogy a 3 tanerős 
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iskola az 1918/19. tanév küszöbén tanító nélkül áll és a tanítói 63. 
állásokat mindaddig be sem töltheti, míg a kényszer hatása alatt 
kifizetett harangbeváltási tőkéjét az államkincstár meg nem téríti 
s az iskolafenntartónak a már egyszer kiutalványozott államsegélyt 
továbbra nem biztosítja. 

Csanádvármegye közig, bizottsága fölbátorodva azon, hogy 
sikerült a csanádalbertii iskolafenntartót mintegy 8000 kor. erejéig 
megkárosítani s ezzel megfélemlíteni, f. é. júl. 19-én 736 1918. 
sz. a. azzal a kéréssel fordult a püspöki hivatalhoz, hogy „mivel 
Javornyik Mihály nagybánhegyesi tanító rendes tanítói törzsfizetését 
az iskolafenntartó nem fizeti, méltóztatnék az iskolaszéket soron-
kívül nyomatékosan utasítani, hogy a tanítói illetményeket azonnal 
szolgáltassa ki, mert az valóban tűrhetetlen állapot, hogy a mai 
nehéz megélhetési viszonyok mellett fixfizetésből élő tanító kény-
telen fizetése után várakozni. Az iskolafenntartó előírt törvényes 
kötelességének nem tett eleget, a tanító részére fizetéskiegészítő 
államsegély megadása nem véleményezhető, kérjük Méltóságodat, 
méltóztassék az iskolafenntartót utasítani, hogy a tanító fizetését 
most már a saját költségvetése terhére biztosítsa." Nem tudjuk 
ugyan, hogy a nagybánhegyesi egyház tanítójával szemben mire 
kötelezte magát s előírt kötelezettségének mennyiben nem tett 
eleget, de az az egy bizonyos, hogy a cél itt is ugyanaz, mint 
Csanádalbertiben: az államsegély megvonásával az iskolafenntartó 
megfélemlítése és az iskolának államosítása. 

Hogy Csanádvármegyében az ev. iskolák államosítása a burkolt 
cél, azt nyiltan beismerte a vármegye főispánja, aki a csanádalbertii 
küldöttséget azzal bocsátotta el, hogy ha iskolájukat államosítják, 
mindent elkövet, hogy a Dubovszkynak kifizetett összeget az iskola-
fenntartó visszakapja. 

Tekintettel arra, hogy Csanádvármegye közig, bizottsága hatás-
körét túllépte akkor, amikor a csanádalbertii iskolafenntartónak 
Dubovszky János megválasztására vonatkozó bejelentését véleményes 
javaslatával jóváhagyás, illetőleg jóvá nem hagyás végett föl nem 
terjesztette, hanem a törvény idevonatkozó szakaszát vagy nem 
ismerve, vagy szándékosan félremagyarázva, koholt vádak alapján 
egyszerűen az államsegély folyósításának megtagadását javasolta; 
továbbá tekintettel arra, hogy az egyházi főhatóság a vk. minisz-
tériumot többszörösen kérte, hogy a csanádvármegyei közig, bizottság, 
jobban mondva kir. tanfelügyelőség vádjainak tarthatatlan voltáról 
nem érdekelt kiküldött útján szerezzen meggyőződést, de mindig 
csak rideg elutasításban volt része; végül tekintettel arra, hogy a 
többször említett közig, bizottság fegyelmi vizsgálat kérése, illetőleg 
megejtése nélkül ugyanoly módon akarja Nagybánhegyest kény-
szeríteni, hogy iskoláit államosítsa, mint azt Csanádalbertiben tette: 

6* 
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a kerületi tanügyi bizottság javasolja, méltóztassék a kerületi 
elnökséget fölkérni, hogy a . csanádalbertii és nagybánhegyesi 
iskolák ügyében a vk. minisztert személyesen és kimerítő módon 
újra tájékoztassa, döntését és arra kérjék, hogy — kedvezőtlen 
válasz esetében — a vizsgálatot rendelje el és ennek foganatosí-
tásával, — mivel a csanádvármegyei közig, bizottság és tanfel-
ügyelőség pártatlanságához az előzmények után semmi reményünk 
nem lehet, — központi közeget bízzon meg, aki úgy a csanád-
albertii, mint a nagybánhegyesi iskolát az 1913. XVI. t.-c. 11. 
§-ára támaszkodólag az egyházi főhatóság megbizottjának jelen-
létében vizsgálja meg. Egyszersmind tiltakozzék az ellen, hogy 
bárki is önkormányzati jogunk súlyos megsértésével iskolafenntar-
tóinktól nagyobb anyagi megterhelés elvállalását követelje, mint 
amennyire azok magukat díjlevélileg kötelezték. Amennyiben e 
közbenjárás a kivánt sikerre nem vezetne, méltóztassék a ker. 
elnökséget fölhatalmazni, hogy a csanádalbertii iskolafenntartó 
anyagi kárának megtérítését közigazgatási bírósági úton kérel-
mezze. 

A túróci em. közgyűlése is kétrendbeli panasszal fordult a 
ker. közgyűléshez. Mikor a túrócbesztercei és suttói iskolákat álla-
mosították, a szerződő felek közösen abban állapodtak meg, hogy 
a kinevezendő tanítók mindenkor az ág. hitv. evang. vallást köves-
sék s hogy azok a hitoktatást díjtalanul végezni kötelesek. E hatá-
rozott kikötés dacára úgy Túrócbesztercén, mint Suttón róni. kath. 
vallású tanító van alkalmazva, akik ép ez oknál fogva tanítványaikat 
a hittanban oktatni nem képesek. 

Tekintettel arra, hogy itt a szerződés világos rendelkezésének 
megsértésével állunk szemben, tisztelettel javasoljuk: 

méltóztassék a sérelem orvoslása végett a vall. és közokt. 
m. k. miniszterhez feliratilag fordulni s egyszersmind a ker. elnök-
séget fölkérni, hogy a túróci evang. iskolák évek óta húzódó 
ügyének rendezését a vall. és közokt. m. k. miniszter figyelmébe 
ajánlják. (Túrócdívék, Lamosfalva és Nolcsó). 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 
Már mult évi jelentésünkben kénytelenek voltunk megemlé-

kezni arról a szomorú tapasztalatról, hogy iskoláinkban a tanítási 
eredmény többé nem az, ami a háború kitörése idejében volt. 
Természetes következménye ez annak, hogy tanítóink nagy része 
hadba vonult, s hogy itthon maradt tanítóinkat a mult tanévben 
fokozottabb mérvben vették igénybe a rekvirálásoknál. Egyházunk, 
ha azt a közjó kívánja, mindenkor készséggel hozza meg a tőle 
kívánt áldozatot, de mikor rekvirálás miatt oly gyülekezetekben, 
mint Bulkeszi, Torzsa, Urszentiván, Palánka a tanítás egész éven 
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át szünetelt, amikor olvassuk, hogy az egyik egyházmegyében 94 63, 
iskola közül csak 30-ban folyt rendes mederben a tanítás és hasonló 
panaszok a többi esperességben is fölmerülnek, kötelességünknek 
ismerjük, hogy e visszás állapot megszűnésére módot keressünk. 

A tanítók törzskönyve az egyházmegyék kimutatásai alapján 
elkészült és ezzel a tanítók névsora is helyesbítetett. 

A magyar nyelvet kerületünk iskoláiban az elmúlt tanévben is 
lelkiismeretesen és ügybuzgalommal tanították. Sajnos az eredményről 
1—2 em. kivételével ez idén is csak általános jelentéseket vettünk, 
pedig a tanítás sikerét éppen az állapítaná meg igazán, hogy a 
tankötelesek hány százaléka beszél és ír magyarul. 

A tanév megnyitása a legkülönbözőbb időre esik. Voltak iskolák, 
ahol a szorgalmi idő szeptember elején vette kezdetét s május— 
juniusig tartott; de voltak, ahol a szorgalmi idő alig terjedt ki 
2—3 hónapra, sőt arról is vannak jelentéseink, hogy a tanítás 
általában szünetelt. 

Az iskolák látogatása rendszeresen történt. Amidőn ezt be-
jelenteni szerencsénk van, nem hallgathatjuk el a túróci em. azon 
újítását, hogy az iskolákat egyes kiválóbb tanítókkal is megláto-
gattatja, kik tapasztalataikról az em. közgyűlésnek kimerítően be-
számolnak. Kívánatos, hogy e gyakorlatot a többi egyházmegyében is 
meghonosítsák s a tanítócenzorok nemcsak az évzáró vizsgán vegyenek 
részt, hanem a körzetükbe beosztott kartársaik működését évközben is 
ellenőrizzék. Anélkül, hogy derék tanítói karunk lelkiismeretes buz-
galmából valamit levonnának, iskoláink s tanítóink működésének 
fokozottabb figyelemmel való kísérését szükségesnek tartjuk, mert 
csak ily módon vehetjük elejét annak a visszaélésnek, hogy egyesek 

• a háborúra való hivatkozással semmi, vagy csak felületes munkát 
végeznek. 

A beérkezett jelentések szerint iskoláinkban tiltott taneszközöket 
vagy nem engedélyezett tankönyveket nem használtak. 

Ezeknek előrebocsátása után szerencsénk van a táblázatos 
kimutatásokat tisztelettel beterjeszteni. Ezek szerint 62.381 tan-
kötelesünkből a mi evang. népiskoláinkba 31.584, idegen iskolákba 
25.283 tanuló járt, 5514 pedig, vagyis a tankötelesek 8-8°/o-a nem 
részesült oktatásban. Iskoláinkat 1740 más vallású tanuló látogatta. 
Ezeknek iskoláztatási költsége á 37 kor. 65.380 kor. 

367 iskolánkban 364 rendes és 62 helyettes tanító működött, 
kiknek fizetésére 904.095 korona fizettetett ki. Iskoláink kiadása 
1,181.335 korona, mely összegből a tanítók fizetésén kívül építésre 
7831 kor., javításra 77.750 kor., felszerelésre 13.612 kor., egyebekre 
161.214 kor. és szegény tanulók fölsegélyezésére 16.833 kor. for-
díttatott. A költség fedezésére az egyház különböző forrásokból 
761.092 kor., az állam 339.164 kor., egyes községek 52.348 kor. 
és társulatok, magánosok 32.329 koronát áldoztak. 
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63. Midőn kérjük, hogy a technikai nehézségekre való tekintettel 
a mellékelt kimutatások kinyomatását ez idén mellőzni szívesked-
jék, tisztelettel javasoljuk: 

1. méltóztassék a csanádalbertii és nagybánhegyesi, nem-
különben a túróci iskolákra vonatkozó javaslatainkat elfogadni s 
a ker. elnökséget fölkérni, hogy ez ügyek sürgős voltára való 
tekintettel minél előbb a vallás- és közokt. m k. miniszternél sze-
mélyesen eljárni szíveskedjék; 

2. méltóztassék egyet, gyűlésünk útján a közélelmezési minisz-
tériumhoz azzal a kéréssel fordulni, hogy a tanügy jól felfogott 
érdekében a tanítókat szorgalmi időben a rekvirálási munkák vég-
zése alól lehetőleg mentesítve és egyébként is csak akkor s csak 
a község határain belül akkor vegye igénybe, ha a községben 
más arra alkalmas egyén nincsen; 

3. hívja fel a ker. közgyűlés az egyházmegyék figyelmét, hogy 
dekanusokként az iskoláknak évközben való meglátogatásával egyes 
kiválóbb tanítókat bízzon meg, akik tapasztalataikról az alesperesnek 
írásbeli jelentést tenni kötelesek; végül 

4. újítsa meg a ker. közgyűlés m. évi 5. pont alatt foglalt 
azon határozatát, hogy az em. tanügyi előadók jelentéseikben 
számszerűen jelezzék, hogy az iskolából kikerülő, nem magyar 
anyanyelvű tanulók hány °/o-a képes gondolatait szóval és írásban 
magyarúl kifejezni. 

Cinkota, 1918 szeptember 4. Blatniczky Pál 
egyházker. tanfelügyelő. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és 
a statisztikai táblázatok kivételével ennek egész terjedel-
mében való jegyzőkönyvbe iktatását elrendeli. 

A jelentésben foglalt és az iskolai bizottság által 
tett javaslatok nyomán a kerületi közgyűlés a következő 
határozatokat hozza: 

1. felkéri az elnökséget, hogy a csanádalbertii, nagy-
bánhegyesi és túróci iskolákra vonatkozólag — tekintettel 
az ügy sürgős voltára — a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternél mielőbb járjon el; 

2. megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy a köz-
élelmezési minisztériumnál tegyen lépéseket, hogy a tan-
ügy jól felfogott érdekében a tanítókat a szorgalmi időben 
a rekvirálási munkák végzése alól lehetőleg mentesítse 
és egyébként is csak akkor s csak a község határain 
belül vegye igénybe, ha a községben más, arra alkalmas 
egyén nem áll rendelkezésre; 
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3. felhívja az egyházmegyék figyelmét arra, hogy az 63—64. 
iskoláknak évközben való meglátogatásával dekanusok-
ként egyes kiválóbb tanítókat bízzanak meg azzal, hogy 
tapasztalataikról az alespereseknek írásbeli jelentést tar-
toznak tenni, végül 

4. megismétli a mult évi kerületi közgyűlésen hozott 
azt a határozatot, amellyel utasította az egyházmegyei 
tanügyi előadókat, hogy jelentéseikben számszerűleg jelez-
zék, hogy az iskolából kikerülő, nem magyar anyanyelvű 
tanulók hány százaléka képes gondolatait szóval és írásban 
magyarul kifejezni. 

64. A kerületi iskolai bizottság bemutatja a kerületi tanfel-
ügyelőnek az idegen tanintézetekbe járt tanulók vallásoktatásáról 
szóló 1917—1918. évi jelentését: 

Jelentés 
az idegen jellegű iskolákban végzett hitoktatásról. 

Tanköteleseinknek idegen intézetekben való hitoktatása az elmúlt 
tanévben akadálytalanul folyt le. Túrócbesztercén és Suttón a hit-
oktatást az áll. tanítóknak kellett volna végezniök, tekintettel azon-
ban arra, hogy a miniszter mindkét iskolához róm. kath. vallású tanítót 
nevezett ki, kikre a hitoktatást nem igen lehetett bízni, arról pedig, 
hogy az egyházközség e két népiskolánál a gyermekek vallásos 
neveltetéséről mikép gondoskodott, tudomásunk nincsen, kérjük 
méltóztassék az illetékes lelkészt fölhívni, hogy a főesperesi hivatal 
útján erre vonatkozó jelentését sürgősen a püspöki hivatalhoz ter-
jessze föl és addig, míg a miniszter a sérelmet nem orvosolja, a 
hitoktatás ellátásáról gondoskodjék. 

A középiskolákban végzett hitoktatásról alig kaptunk jelentést 
és azért e fontos kérdésről beszámolni nem tudunk. 

Egyébként tisztelettel jelentjük, hogy 161 község területén 
29.874 tankötelesünk 710 különböző intézetben s heti 1801 órában 
nyert a hittanban oktatást. E célra az egyház' 24.600, az állam 
61.940, a közalap 9045, egyes községek 44.650 és magántársulatok 
1790 koronát áldoztak. 

Tisztelettel kérem jelentésem tudomásulvételét s a táblázatos 
kimutatás kinyomatásának mellőzését. 

Cinkota, 1918 szept. 4. Blatniczky Pál, 
egyházker. tanfelügyelő. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és 
az iskolai bizottság javaslata értelmében illetékes espe-
rese utján felhívja azokat az egyházakat, amelyekhez a 
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64—66. turócbesztercei és suttói iskolák tartoznak, hogy sürgősen 
terjesszék fel a püspöki hivatalhoz jelentéseiket, miként 
gondoskodtak az evangélikus gyermekek vallásos nevel-
tetéséről. 

65. Az iskolai bizottság jelentése folytán 
a kerületi közgyűlés a horvát-szlavon egyházmegyét 

felhivja, hogy jövőben a hitoktatási tabellát pontosan ki-
töltve, kellő időben mutassa be és a végzett vallásoktatás 
eredményéről számoljon be, mert amennyiben kitűnnék, 
hogy e részben egyes lelkészek mulasztást követtek el, az 
illetőktől az általuk élvezett segélyek meg fognak vonatni. 

66. A bácsi egyházmegye hivatkozással arra, hogy sem a 
mindenkori kormányok méltánylásától, sem egyházközségeinktől nem 
várható hitoktató lelkészeink méltányos díjazása, fölterjesztést intéz 
az egyetemes közgyűléshez, hogy hittandíj, illetőleg „drágasági 
pótlék" szedhetésének kimondásával a kérdést következőleg sza-
bályozza : 

Mondja ki, hogy minden fokozatú iskolában, ahol az iskola-
fenntartó a hitoktatásért honoráriumot nem fizet, az evangélikus 
tanulók után fejenként évi 20 korona hittandíj szedhető, minden-
foku olyan iskolában pedig, ahol az iskolafenntartó a hitoktatásért 
honoráriumot fizet, de ez nem üti meg a kellő mértéket, az evan-
gélikus tanulók után. fejenként az egyetemes közgyűlés által meg-
határozandó külön „drágasági pótdíj" szedhető. 

Bár a kerületi közgyűlés a hitoktatók díjazását szégyen-
letesnek tartja, mégis tekintettel arra, hogy az A. E. 44. 
§ -a szerint az egyházközség tisztviselőinek járandóságait 
az egyházközségi közgyűlés állapítja meg, nem tartja 
lehetőnek, hogy az egyetemes közgyűlés az egyházközsé-
gek háztartásába ily mélyen belenyúlhasson. 

Minthogy azonban a kérdés méltányos rendezése a 
zsinat újbóli összehívásáig nem várhat, a kerületi köz-
gyűlés kimondja, hogy a közalapi s esetleg más e célra 
fordítható segélyekből első sorban a hitoktatók tisztelet-
díját kell emelni és pedig oly módon, hogy a lelkészi 
képesítéssel bíró hitoktatónak hetióránként legalább 200 
korona díjazás jusson. 

Az iskolai bizottság javaslatának nyomán a kerületi 
közgyűlés fölterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, 
kérve, hogy azoknak a hitoktatóknak, akiknek tiszteletdíja 
a fenti módon fedezhető nem volna, a tiszteletdíjat a ren-
delkezésére álló forrásokból a fenti összeg erejéig egé-
szítse ki. 
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67. Bemutattatott a bánsági egyházmegye fölterjesztése, amely 67 
szerint a resicabányai állami népiskolában oly kizárólagos római 
katholikus szellemű nevelést honosítottak meg, amely az evangelikus 
tanulóknak az állami iskolába való járást lehetetlenné teszi. Tekin-
tettel az esetnek gyakori megismétlődésére, az egyházmegye kéri, 
hogy a sérelem orvoslása végett a kerületi közgyűlés az egyetemes 
közgyűléshez fölterjesztést intézzen. 

A kerületi közgyűlés az iskolai bizottság jelentéséből 
örömmel veszi tudomásul, hogy a resicabányai egyház a 
fenti okból a megszűnt felekezeti iskolát újjászervezni 
kívánja. Miután azonban az ügyet a maga részéről sem 
tekinti ezzel elintézettnek, felhívja a resicabányai lelkészt, 
hogy a püspöki hivatalhoz intézendő fölterjesztésében 
tegyen jelentést arról, hogy miben áll az ottani állami 
iskolában a kizárólagosan római katholikus nevelés, mert 
csak konkrét adatok alapján lehet kilátás arra, hogy az 
egyetemes egyház a baj orvoslása iránt a szükséges lépé-
seket megtehesse. 

68. Tárgyaltatott a pestmegyei egyházmegyének a kerületi 
közgyűlés útján az egyetemes közgyűléshez intézett felterjesztése, 
hogy az iskolák részére szükséges fűtőanyag sürgős kiutalása érde-
kében a magyar királyi kormánynál járjon közbe. 

A kerületi közgyűlés az iskolai bizottság javaslatára 
az egyházmegye felterjesztését pártolólag terjeszti fel az 
egyetemes közgyűléshez, de egyúttal tekintettel az ügy 
rendkívüli sürgősségére, felkéri az elnökséget, hogy az 
iskoláknak fűtőanyaggal leendő ellátása érdekében a szük-
séges lépéseket a saját hatáskörében is sürgősen tegye 
meg. 

69. Tárgyaltatott Kapi Gyula nyug. tanítóképző intézeti igaz-
gatónak az evangelikus kántorképzés tökéletesítését célzó javaslata. 

A kerületi közgyűlés a javaslatot változatlanul elfo-
gadja és arról az egyetemes közgyűlést értesíteni rendeli. 

70. Tárgyaltatott a békési egyházmegye felterjesztése, hogy a 
kerületi közgyűlés azokat a kiváló tanítókat, akik a népnevelés és 
oktatás terén kiváló eredményeket értek el, a „címzetes igazgató"-i 
címmel tüntesse ki. 

A kerületi közgyűlés az iskolai bizottság javaslata 
nyomán felhívja az iskolai bizottságot, hogy az igazgató-
tanítók hatásköréről szabályzat-tervezetet készítsen és azt 
hozzászólás céljából a püspöki hivatal útján az egyház-
megyékhez kellő időben szállítsa le, mert bár a maga 
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70—73. részéről sincs észrevétele az ellen, hogy az egyes kiváló 
tanítók az igazgatói címmel tüntettessenek ki, mégis fon-
tosabbnak tartja, hogy a többtanítós iskolák élére vezető, 
illetőleg igazgató-tanítók állíttassanak. 

71. Tárgyaltatott Mayer Pál lelkész kérelme, hogy a kerületi 
közgyűlés az „Ifjúsági énekeskönyv" című tankönyvének kiadását 
vállalja el. 

Minthogy a tankönyv az engedélyezett tankönyvek 
között nem szerepel, minthogy továbbá a tankönyv kéz-
irata a kérvényhez sincs mellékelve és így használható-
ságáról véleményt alkotni nem lehet, a kerületi közgyűlés 
az iskolai bizottság véleményéhez képest a tankönyv 
kiadásának elvállalását csak az esetre helyezheti kilátásba, 
ha a szerző a tankönyv engedélyezéséről gondoskodik, 
ha a bírálat a tankönyvet minden tekintetben kiválónak 
minősíti és ha a kiadási költségek fedezését a kerület 
pénzügyi helyzete megengedi. 

72. Az iskolai bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés felhívja az iskolafenntartókat, 

hogy az illetékes esperesek útján terjesszék fel a püspöki 
hivatalhoz jelentéseiket az ellenséges országokban, illetőleg 
Oroszországban sínylődő tanító hadifoglyokról, annak jel-
zése mellett, hogy illetményeiket ki és mily alapon veszi fel ? 

73. Az iskolai bizottság bemutatja a kerületi tanfelügyelőnek 
a kerületi középiskolák, a szarvasi tanítónőképző és a polgári 
iskolák 1917—1918. tanévi állapotáról szóló jelentését. 

AJ Jelentés a polgári iskolákról. 

Az egyházkerület fennhatósága alatt álló aszódi és budapesti 
polgári leányiskolákban az elmúlt iskolai évben a tanulók száma 
az év elején 355, az év végén pedig 345 volt. Magántanuló volt 
Aszódon 16, míg Budapesten 192; utóbbiaknak nagy száma a 
háborús viszonyoknak tulajdonítható. Sajnálatos azonban, hogy 
Aszódon sem a háztartási, sem a kereskedelmi tanfolyam kellő 
számú növendék híján nem nyílhatott meg. Reméljük azonban, 
hogy a jövő tanévben ismét megnyílik a háztartási tanfolyam, mint-
hogy ezt egyházi nőnevelésünk egyik kiegészítő részének kell tekin-
tenünk. Vallásra nézve a 355 tanuló közül ág. h. ev. volt 151, 
ref. 24, unit. 1, r. kath. 45, gör. kel. 2, izr. 132. 
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Aszódon a vörhenyjárvány miatt november és december havá-
ban szünetelt a tanítás; a mulasztottakat úgy pótolta a testület, 
hogy a húsvéti szünetet megrövidítette s az általános szénszünet 
alatt is tanított. Az iskola élete, fegyelmi és tanulmányi tekintetben 
teljesen megfelelő volt. A tanítványok közül tandíj- és ellátási ked-
vezményben 7 növendék részesült, azonkívül a Scholtz- és Králik-
féle alapítvány kamatait 3 növendék élvezte. Jutalomban 12 tanít-
vány részesült. Jótékony célokra 1489 K-t gyűjtöttek, egyúttal hadi 
kézimunkákat is készítettek. 

Budapesten a testület két tagja van katonai szolgálatban; a 
távollevők teendőit helyettes tanerők végezték. Az iskola életében 
örvendetes eseménynek tekinthető, hogy az iskola felügyelőjévé br. 
Radvánszky Albert választatott meg. Elhunyt az intézet nyugalma-
zott igazgatója Falvay Antal, aki 30 évig állott ez iskola élén és 
felvirágoztatásában jelentékeny része volt. Tandíjkedvezményben 
52 növendék részesült, jutalomban és ösztöndíjban pedig 17. Jóté-
kony célokra 4428 K-t gyűjtöttek. Itt is nagy buzgósággal készítettek 
hadi kézimunkákat. 

Mindkét iskolában értékes és buzgó munka folyt a vallásos, 
hazafias szellemű nevelés és tanítás szolgálatában. 

Mindkét intézet vagyona is jelentékenyen gyarapodott új ala-
pítványokkal. 

Aszódon Podmaniczky Géza báró és neje, sz. Degenfeld-
Schomberg Berta grófnő aranylakodalmuk alkalmából 20.000 K-ás 
alapítványt tettek; Esztergály Dezső és neje sz. Kovácsy Camilla 
pedig 1000 K-ás alapítványt. 

Budapesten a növendékek a Scholtz Margit alapot 5288 K-val 
7000 K-ra növelték, a Windt József alap pedig 300 K-ra növekedett. 

Polgári leányiskoláink átmeneti időt élnek. Azt tapasztaljuk, 
hogy a legutóbbi időkben leánynövendékeink egyre nagyobb szám-
ban iratkoznak be a gimnáziumokba. Kerületünk öt gimnáziumában 
az elmúlt tanévben a leánymagántanulók száma már 183-ra növe-
kedett. Az általános óhajoknak engedve a budapesti testvéregyházak 
képviselőtestülete elhatározta, hogy a polgári leányiskolát 1919. 
szept. 1-től kezdve leánygimnáziummá fejleszti. Aszódi iskolánk is 
előreláthatólag ebben az irányban fog fejlődni. 

B) Jelentés a szarvasi tanítóképzőről. 

Az intézőbizottság jelentése a kerületi gyűlés jegyzőkönyvében 
teljesen közöltetik. Itt csak elismeréssel említhető meg, hogy a tanári 
testület a háborús viszonyok nehézségei között is áldozatkész önzet-
lenséggel teljesítette nehéz feladatát. 
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73, Cl Jelentés a középiskolákról. 

Az elmúlt iskolai évben az egyházkerület fennhatósága alatt 
az öt főgimnáziumban az év elején felvett tanulók száma 2211 volt. 
E folyton növekedő létszám azt bizonyítja, hogy gimnáziumaink 
a kor színvonalán állva, hűen teljesítik vallásos és hazafias köte-
lességüket, másrészt pedig mindinkább növekedő állami közokta-
tási feladatot végeznek. A leánynevelés terén is növekedik jelentő-
ségük, mert míg az előző tanévben a leánymagántanulók száma 
csak 118 volt, e szám a legutóbbi tanévben már 183-ra növeke-
dett. A beiratkozott 2211 tanuló következőképen oszlik meg: 
Aszód 263, Besztercebánya 285, Békéscsaba 480, Budapest 669, 
Szarvas 514. A magántanulók összes száma 342; ezek közül leány-
növendék 183. A leánymagántanulók létszáma az egyes intézetek-
ben következő: Aszódon 33, Besztercebányán 28, Békéscsabán 81, 
Budapesten 1, Szarvason 40. Örvendetes tudomásul szolgál a 
a szarvasi igazgató ama jelentése, hogy a leányok bejárása nem 
nehezítette meg a fegyelmezést és hogy következetes és tapintatos 
ellenőrzés mellett nincs ok semminemű aggodalomra sem. 

Vizsgát tett 2080 tanuló. Ezek közül ág. hitv. ev. vallású 
859, ref. 173, unit. 5, r. kath. 422, g. kath. 4, g. kel. 22, izr. 595. 
Szüleik társadalmi állását tekintve legtöbb kisiparosnak (270), pap, 
tanár, tanítónak (196) és különféle értelmiséginek (195) gyermeke. 
A tanulók közül magyar anyanyelvű volt 1970. Illetőségre nézve 
helybeli 1303, megyebeli 473, más törvényhatóságból való 302, 
horvátországi 2. 

Rendkívüli tárgyat tanultak: szabadkézi rajzot 62, éneket 368, 
egészségtant 83, gyorsírást 181, vívást 35. A tanárok jelentékeny 
része óratöbbletekkel van megterhelve a háborús viszonyok nehéz-
ségei folytán. Görögpótlós 435 tanuló volt. Egy órát sem mulasz-
tott 232 tanuló. Az igazolt mulasztások száma 58,679, az igazo-
latlanoké 208. Betegségi eset volt: 4553 könnyű, 211 súlyos, 55 
járványos. Meghalt 5 tanuló. 

Erkölcsi magaviseletére nézve volt: 1433 jó, 342 szabályszerű, 
7 kevésbé szabályszerű. Igazgatói megrovást kapott 32, tanárkarit 
27 tanuló. Kizárás nem történt. Tanulmányi előmenetelre nézve 
volt: 164 jeles, 351 jó, 1105 elégséges, 177 egy tárgyból, 157 két 
tárgyból, 126 több tárgyból kapott elégtelen osztályzatot. 

A jótékonyság szolgálatában szép munkát teljesítettek gimná-
ziumaink az elmúlt évben is. Nagyrészt hadi jótékonysági célokra 
gyűjtöttek 11,917 koronát. Az ifjúsági belmissziói társulatok s 
gyámegyletek mindenütt szép sikerrel működtek a jótékonyság és 
belmisszió terén. Hadikölcsönre a testületek buzdítására ebben a 
tanévben is jelentékeny jegyzések történtek. Érettségit tett 180 tanuló; 
ezek közül a theologiai pályát választotta 6, a bölcsészetit 8. 
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A tanárok száma 108 volt; 60 rendes, 8 helyettes, 7 rendes 73. 
vallástanár, 16 bejáró vallástanár, 9 bejáró óraadó, 3 tornatanító 
és 5 rendkívüli tárgyat tanító. Örvendetes tudomásul szolgál, hogy 
Besztercebányán ifj. Rosenauer Lajos építészmérnök és Soltz Sándor 
állami főmérnök díjmentesen vállalkozott tanításra. Szarvason pedig 
dr. Déri Henrik végezte díjtalanul az iskolaorvosi teendőket. Az 
osztálytermek száma 41 volt. Az intézetek vagyona 4.283,235 korona, 
mintegy 130,000 koronával nagyobb, mint tavaly. Bevétel és kiadás 
egyenként 1.091,056 korona, körülbelül 200,000 koronával több, 
mint tavaly. A bevételhez az állam 468,364 koronával, az egyház 
44,847 koronával járult; tandíjból-és beíratási díjból 172,803 kor. 
folyt be. A kiadásból 690,527 kor. személyi kiadás, a többi dologi 
kiadás. Iskolaépületeink még ebben az évben sem állottak teljesen 
rendelkezésünkre. Besztercebányán a főgimnázium a régi algimná-
ziumi épületben szorong. Békéscsabán az iskolaépület még mindig 
katonai kórházul szolgál s az intézet nélkülözte összes szertárait 
és tornatermét. Budapesten az István-úti állami főgimnázium kará-
csony előtt költözött ki gimnáziumunk épületéből. Szarvason a 
főgimnázium a katonaságtól visszakapta tornacsarnokát s felszabadult 
a vendég polgári leányiskolától is. 

A társadalom jóindulatú érdeklődéssel kísérte iskoláink mun-
káját. Készséggel vett részt főgimnáziumaink, valamint többi isko-
láink ünnepélyein. Ez ünnepélyek között mindenütt kiemelkedő 
jelentőségű volt a Reformáció 400 éves emléknapjának megünneplése. 

Főgimnáziumaink jóakarói sok adományt juttattak az iskolák 
nemes céljaira, de ezenkívül több jelentékeny alapítvány is bizony-
ságul szolgál arra, hogy a társadalom mennyire méltányolja isko-
láink nemes törekvéseit s mennyire együttérez tanulóifjúságunkkal 
és annak tanáraival. 

Aszódon dr. Gál Adolf járási tisztiorvos 6000 koronás alapít-
ványt tett. 

Besztercebányán ifj. Török Lajos emlékére 400 K-ás alapít-
vány létesült, Dr. Soltész Vilmos emlékére pedig 2200 K-ás ala-
pítvány. Horváth Emil emlékére tisztelői 1100 K-ás alapítványt 
tettek. A reformáció 400-éves évfordulójára 1400 K-ás ösztöndij-
alapítvány létesült. 

Békéscsabán Báró Solymosy Lajos Árpád fia tanulóskodásának 
emlékére 3000 K-ás alapítványt tett; Dr. Pándy István és Kálmán 
1000, Fábry Károly hősi halált halt fia emlékére 2000 K-ás ala-
pítványt tettek; a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesület ösztöndíj-
alapítványát 100 K-val 1400 K-ra emelte. 

Budapesten Kéler Napoleon 2000 K-át adott iskolai célra, mint 
az iskola állandó jóltevője. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesület 600 K-át adományozott negyedik 3000 K-ás ösztöndíj-
alapítványának negyedik részletéül. Dr. Fonyó János 1000, Kanitz 
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74. Henrik 1000, Wigner Antal 1000 K-ás alapítványt tettek. Wolfinger 
- Miksa hősi halált halt fia emlékére 3000 K-ás alapítványt létesített. 

Szarvason Melis György és neje emlékére 7182 K 24 fillér 
összegű alapítvány tétetett. Báró Solymosy Lajos 3000 K-ás ala-
pítványt tett; Rapos Samu hősi halált halt fia emlékére 160 K-t, 
Harsányi Pál 200 K-t, özv. Ponyiczky Györgyné 2000 K-t tett le 
alapítványul; végül özv. Elefánt Jánosné 200 K-t. 

A felekezeti együttérzés szép bizonyságai azok a sorok, melyek-
kel a szarvasi főgimnázium igazgatója emlékszik meg Klinghammer 
Miklósról, a főgimnázium korán elhunyt közszeretetben álló római 
katholikus hitoktatójáról. 

Bár főgimnáziumaink falain belül és kívül egyre növekednek 
a háboruokozta nehézségek, tanári testületeink lankadatlan buzga-
lommal iparkodtak arra, hogy a rájuk bízott ifjúságot, a Haza 
reménységét vallásosságra, hazaszeretetre, erényes életre neveljék 
és tudásukat, ismereteiket gazdagítsák. 

Budapest, 1918 szeptember 4. Qr / / / / / ^ / ^ Ödön 
ker. tanfelügyelő. 

Tudomásul szolgál. ' 

74. Az első ponttal kapcsolatban Báró Radvánszky Antal 
beterjeszti a következő indítványát: „Mondja ki a kerületi közgyű-
lés, hogy sajnálattal állapítja meg, hogy nagyobb városi egyházaink, 
amelyek többféle állami, községi stb. iskolákban tartoznak a hit-
oktatásról gondoskodni, mily nehézségekkel kell, hogy megküzdje-
nek hitoktatóik órabeosztásánál a kultuszminiszter megszorító intéz-
kedései folytán. 

Nagyobb városainkban, például Budapesten is, a középisko-
lákban működő hitoktatóink az esetben, ha ily középiskolákban a 
megkívánt minimális 16 órát meg is adják, de ezenfelül valamely 
alacsonyabb rendű, például polgári iskolában is adnak hittanórákat 
egyházi felsőbbségeik utasítására, ugy ez esetben a középiskolai 
hitoktatókat megillető 180 koronás állami fizetéskiegészítés redukáló-
dik minden órája után 120 koronára. 

Tekintettel pedig az élet gyakorlati követelményeire, nagy 
városban a nagy távolságokra s a nagyszámú különféle tipusu isko-
lákra, amelyek egy-egyében azonban egy hitoktató teljes működési 
alapot nem is találhat a protestáns tanulók nem kellő számánál 
fogva, hanem iskolánkívül való csoportos összevonások válnak 
szükségessé és nemkülönben szükségessé válik gyakran, hogy az 
egyház hitoktatóit különféle tipusu iskolában foglalkoztassa ugy a 
munkaerők jobb kihasználása, mint más gyakorlati oknál fogva: 
azzal a kéréssel fordul a kerület az egyetemes közgyűléshez, hogy 
élne felterjesztéssel ez ügyben a kultuszminiszterhez fenti fonák és 
nem méltányos helyzet megváltoztatása végett." 
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A kerületi közgyűlés Báró Radvánszky Antal indítványa 74 
folytán felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez. 

75. Az iskolai bizottság beterjeszti a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 173.007. számú leiratát, amely szerint a szarvasi tanítónő-
képző építési terveinek bemutatására kiszabott határidőt 1919. évi 
március végéig meghosszabbítja. 

A kerületi közgyűlés a leiratot tudomásul veszi és az 
elnökséget felkéri, hogy a miniszternél a tervek bemuta-
tására kitűzött határidőnek 1920. évi március hó végéig 
leendő meghosszabbítását kérelmezze. 

76. Az iskolai bizottság beterjeszti a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter leiratát, amellyel közli, hogy nem emel kifogást az ellen, 
hogy a szarvasi tanítóképző összes osztályai az 1917/18. iskolai 
év végén beszüntettelek s a tanítónőképző mind a négy osztálya 
az 1918'19. iskolai év elején megnyílik. 

A miniszter egyidejűleg értesítést kér a tett intézkedésekről. 
Tudomásul szolgál. 

77. Az iskolai bizottság beterjeszti a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter leiratait, amelyek szerint a szarvasi tanítóképző építési 
segélye csak építési célokra használható fel s internátusi célokra 
nem fordítható; továbbá, hogy fedezet hiányában az internátus 
céljaira államsegélyt nem utalhat ki, végül hogy ugyancsak fedezet 
hiányában a szarvasi tanítónőképző építési segélye fejében eddig 
kiutalt évi 10.000 koronát fel nem emelheti. 

A kerületi közgyűlés a miniszteri leiratokat sajnálat-
tal veszi tudomásul és egyidejűleg felkéri az elnökséget, 
hogy a minisztertől az építési államsegélynek az interná-
tusi felszerelésekre való felhasználhatását kérelmezze 

Egyúttal utasítja a kerületi közgyűlés a tanítónőképző 
igazgatóját, hogy gyűjtse össze azokat az adatokat, amelyek 
igazolják, hogy a miniszter más iskoláknak internátusi költ-
ségekre engedélyezett államsegélyeket, az elnökséget pedig 
felkéri, hogy ez analógiákra való hivatkozással az inter-
nátus céljaira újból kérjen államsegélyt. 

Végül felkéri a kerületi közgyűlés az elnökséget, hogy 
a minisztertől az eddig engedélyezett építési államsegély-
összegek felemelését is kérelmezze. 

78. Az iskolai bizottság jelentését, hogy Békés vármegye fő-
ispánja hajlandó odahatni, hogy a vármegye törvényhatósága a szarvasi 
tanítónőképző-intézetet egy-két ingyenhely létesítésével támogassa, 

a kerületi közgyűlés örvendetesen tudomásul veszi. 
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79. 79. Az iskolai bizottság beterjeszti a szarvasi tanítónőképző-
intézet intézőbizottságának az 1917—1918-ik iskolai évre vonatkozó 
következő jelentését: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 
Egyházkerületünk szarvasi tanítónőképző-intézetének 1917—18. 

évi működéséről van szerencsénk jelentésünket az alábbiakban 
előterjeszteni: 

1. Intézőbizottságunk a mult évi egyházkerületi jegyzőkönyv 
17. és 109. számú határozata értelmében megalakult és 1917. évi 
október hó 5-én tartotta első gyűlését, de már működésének első 
évében is fájdalmas veszteség érte, amennyiben egyik tagja: Csepregi 
György arad-békési esperes elhunyt. A bizottság mélyen érzett 
fájdalmának és részvétének jegyzőkönyvileg adott kifejezést. 

2. A lefolyt tanév elején nyílt meg intézetünk első osztályával 
tanítónőképző-intézetünk. A Il-ik, a III-ik és a IV-ik osztályba fiú-
növendékek vétettek fel, — így vette kezdetét az átszervezés. 

Felvétetett az I-ső osztályba 44 növendék, és pedig 40 ev., 
2 róm. kath., 1 ref. és 1 izr. vallású. A tanév folyamán kimaradt 
két tanuló, volt tehát az év végén 42; ezek közül 12 helybeli, 30 
pedig az internátusban lakott. 

A II. és III. osztályba 10—10, a IV. osztályba 5 növendék 
jelentkezett felvételre. A többi hadbavonulván, tényleges katonai 
szolgálatot teljesít. A beiratkozottak közül 23 ev., 1 gör. kath. és 
1 izr. vallású. E két más vallású Il-od éves növendék, míg a III-ad 
és IV-ed éves növendékek mind ev. vallásúak voltak. 

Kimaradt a tanév folyamán nyolc növendék, kik közül kettő 
eltanácsoltatott, hat pedig hazafias kötelességét teljesítendő, hadba-
vonult. Maradt tehát a három fiúosztályban 17 növendék, még 
pedig 9 Il-od, 7 III-ad és 1 IV-ed éves. 

A rendes vizsgálatok f. é. május hó 27-ike és június hó 15-ike 
között folytak le. Az eredmény az első évfolyamban kiváló, a II-ban 
gyenge, a III. és IV. osztályban közepes. 

A gyakorlóiskolába beiratkozott 65 tanuló, még pedig az I-ső 
osztályba 12, a II-ba 20, a III-ba 15, a IV-be 15 és az V-be 4. 
Vallásra nézve 65 ev. vallású és egy Il-od osztályú, róm. kath. 
vallású volt 

A tanév szeptember 8-án tartott értekezlettel nyílt meg s a 
tanítás 10-én vette kezdetét. 

A VKM.-től nyert szabályszerű engedéllyel magánvizsgálatot 
tett 17 első éves (16 leány, 1 fiú) 1 másodéves, két harmadéves, 
kik közül egy a tanév folyamán rendes tanuló volt és végül egy 
negyedéves. A magántanulók összes száma 21. Ezek közül 11 
javitó-vizsgálatra, 4 pedig osztályismétlésre utasíttatott. 

E tanév folyamán a VKM. és a püspök úr rendelkezése folytán 
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három izben tartatott tanfolyam, a már hadban lévő és hadba- 79. 
vonuló növendékek részére, és pedig az első február és március, 
a második április és a harmadik május hónapban. 

Az első tanfolyamon két hadbavonuló harmadéves vett részt 
(Forgács és Gulyás). 

A második tanfolyamon az intézet azon volt rendes növendékei, 
az előbb említett két tanulóval együtt, kik 1, 2, sőt 3 év óta tel-
jesítenek katonai szolgálatot, még pedig külön tanfolyamon 8 har-
madéves és külön 10 negyedéves növendék. 

A harmadik tanfolyamon azok vettek részt, kik a másodikat 
sikerrel végezték s katonai parancsnokságuktól szabadságot kaptak. 

Képesítő-vizsgálatot tett összesen 18 jelölt, még pedig 1 rendes 
és 1 magántanuló, valamint a tanfolyamok végeztével 16 hadban-
lévő katonanövendék. 

3. A vizsgálatokra vonatkozólag van szerencsénk az igazgató 
alábbi jelentését előterjeszteni: 

E vizsgálatokon és a f é. tanfolyamokon sajnálattal kellett 
tapasztalnunk, hogy a katonanövendékek készültsége távol áll azok-
nak a színvonalától is, akik hasonló minőségben a mult, különösen 
az azelőtti tanfolyamokon vettek' részt; szorgalmuk és igyekezetük 
sem volt olyan, mely a fáradó tanárt kielégíthette volna. 

E sajnálatos körülmény oka nemcsak az ifjúság, hanem a 
helyzet, illetőleg az a rendszer, ahogyan a növendékek tanítása és 
vizsgáztatása történik. 

Az ezévi 16 katonanövendék, akik a IV. évfolyamot végezték, 
legnagyobbrészt olyanok, kik 2—3 év óta teljesítenek tényleges 
katonai szolgálatot, ami egyértelmű azzal, hogy a tanítóképzőnek 
csak I-ső osztályát végezték mint rendes növendékek s azóta, rész-
ben mint magántanulók, részben mint 4 hetes tanfolyam hallgatói 
végezték a következő osztályokat. Egy évi anyagot 4 hét alatt 
végeznek, egy év eltelte után a következő osztályt megint 4 hét 
alatt és igy tovább. Lélektani lehetetlenség, hogy az. ily rendszer 
mellett még az úgynevezett minimális színvonalat is elérni lehessen, 
pedig a bizonyítvány egyenlő értékű azokéval, akik esztendőkön 
keresztül fáradságos munkával érik el céljukat. Természetes, hogy 
ezt az oktatás ügye meg fogja érezni. 

Miután a rendszerben van a hiba, azon kell változtatni. 
A tanulókat nem lehet azzal büntetni, hogy azért, mert a haza 

védelmében legszentebb hazafias kötelességüket teljesítik, itthon-
lévő társaiktól elmaradjanak és 2, 3, sőt 4 évet is veszítve, annyi 
idővel később jussanak ahhoz az oklevélhez, melyet joguk lett 
volna megszerezni akkor, amikor annak ideje elkövetkezett. Tehát 
oly megoldást kell keresni, mely egyfelől a katonatanulók jogos 
érdekeit nem sérti, másfelől megadja a lehetőséget ahhoz, hogy az 

7 
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. illetők a szükséges szakképzésben részesüljenek s tanulmányaikat 
rendesen folytathassák és befejezhessék. 

Kormányrendelettel lehetne esetleg akként a kérdést megoldani, 
hogy mindazok, akik a tanítóképző-intézetből bevonultak, csak a 
háború végeztével, ill. katonai kötelezettségük megszűnése után 
folytatnák államköltségen tanulmányaikat ott ahol hadbavonulásuk 
idején félbeszakították, még pedig rendszeresen, minden osztályt 
egy évig végeznének, és azokat az éveket, melyeket mint katonák 
töltöttek el, az állam úgy működési éveikbe, tehát fizetési előmene-
telükbe, valamint a nyugdíjba is beszámítaná. 

4. A tanári karban, a mult évi létszámhoz viszonyítottan, vál-
tozás állott be, amennyiben a kerületi elnökség 1917. évi szep-
tember 25-én kelt 2959. számú leiratával Krcsmárik Endre tanárt 
az E. A. 324. §-ának h. pontjába ütköző fegyelmi vétség miatt 
állásától felfüggesztette. Nevezett, miután felmentési jogcíme meg-
szűnt, 1917 december 1-én hadbavonult, de csakhamar félévre 
szabadság.oltatott. Ennek folytán intézkednünk kellett nevezett tanár 
ideiglenes helyettesítéséről, október 5-étől megbízást adván Zachar 
Ilona okleveles math. és természettudományra képesített tanítónő-
nek, ki azonban december 21-én eltávozott. A második félévben 
a tanári kar végezte a helyettesítés munkáját. Arra az esetre, ha 
nevezett állásába vissza nem helyeztetnék, a hasonló képesítésű 
Moór Lenkét alkalmaztuk f. é. szeptember 1-étől havi 200 korona 
javadalmazással a helyettesítés tartamára. Utóbbi f. é, január 4-étől, 
mint nevelőnő volt intézetünkben alkalmazva, mert elődje, Kaszap 
Margit, 1917 december hó 27-én eltávozott. 

Zámbory Endre, Supper Frigyes és Remenyik László még ez 
idő szerint is hadiszolgálatot teljesítenek. 

Helyettesítésüket az igazgató és a tanári kar itthon lévő tagjai, 
minden külön díjazás nélkül, hazafias kötelességből látták el, bár 
az igazgatónak 21, a tanároknak 23—28 volt ebből kifolyólag a 
heti óraszámuk. 

A mult tanévben ideiglenesen egy évre s -tanári minőségben 
alkalmazott Preuss Máriát állásában véglegesítettük s alkalmazta-
tásához a VKM. úr f. é. február hó 21-én kelt 18911. számú ren-
deletével hozzájárult, 1917 szeptember 1-től visszamenőleg s fize-
tését ez időponttól kezdve, a fizetéskiegészítési államsegélyről szóló 
szabályzat értelmében kiegészítette. Ennek következményeként neve-
zett f. é. április 8-án 3 0 6 7 2 K-t a pénztárba visszafizetett. 

Az 1917. évi 109. számú határozattal a vallástanári állás 
szervezését méltóztatott kimondani, az ugyanazon évi rendkívüli 
közgyűlésen részletesen szabályozván a javadalmazás kérdését, ennek 
alapján 1918 szeptember hó 1-től kezdődőleg megválasztottuk 
rendes vallástanárrá Terényi György okleveles lelkészt. Nevelőnőkül 
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Lányi Mária és Bcser Jolán okleveles tanítónőket választottuk meg. 79. 
Előbbit f. é. augusztus hó 1-i, utóbbit szeptember 1-i kezdettel. 

Tisztelettel jelentjük, hogy a VKM. úr a lefolyt tanévben a 
következő tanárokat léptette e lő: Krcsmárik Endrét 1917 szeptem-
ber 1-től a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába, Remenyik Lászlót 
1917 november 1-től a IX fizetési osztály 3. fokozatába. Levius 
Ernőt 1918 március 1-től a VII. fizetési osztály l-ső,.Kiss Sándort, 
Tömörkényi Dezsőt és Zámbory Endrét ugyancsak f. é. március 
hó 1-től a IX. fizetési osztály első fokozatába. Ezenkívül az intézet 
minden családos tanára részére megállapította a VKM. úr 1917 
októberben, de ugyanazon év julius 1-től visszamenő hatállyal 
folyósította a fejenkénti évi 400—400 korona családi pótlékot min-
den gyermek után. 

5. Tisztelettel jelentjük, hogy gróf Bolza Alfonz dr. a mult év 
nyarán s akkori értékeléssel, 2000 korona értékű zongorát adomá-
nyozott az intézetnek. 

Br. Solymossy Lajos 4000 K-s alapítványa a f. é. rendkívüli 
közgyűlésen bejelentetett. 

Elefánt Jánosné férje emlékére 200 K-s alapítványt tett intéze-
tünknél. 

A fentieken kívül több kisebb adomány is befolyt. 
E helyen említjük meg, hogy a szarvasi nemes egyház a mult 

évben tett két ingyenhely alapítványát a f. évben még kettővel 
gyarapította, tehát ez idő szerint már négy ingyenhely alapítványa 
van intézetünknél a szarvasi egyháznak. 

Tanítóképzőnk ifjúsága az intézet tanárainak és a közönség 
támogatásával Nikelszky Zoltán alapítványt létesített, mely a be-
mutatott alapítólevél szerint 660 K-t tett ki. Ez összeget Nikelszky 
Zoltán igazgató 1000 K-ra egészítette ki. 

A bizottság az alapítólevelet csatoltan felterjeszti az egyház-
kerületi elnökségnek, az igazgató buzgó működésének és az intézet 
létesítése körül szerzett érdemeinek elismerése mellett az alapítványt 
köszönettel elfogadni javasolja, az alapítólevél még egy eredeti 
példányban benyújtandó. 

Az összes adományozókkal szemben köszönetét fejezte ki a 
bizottság. 

6. A mult évi kerületi közgyűlés 109. számú határozata értel-
mében van szerencsénk a bizottsági szabályzat módosítására az 
alábbi javaslatot tisztelettel előterjeszteni: 

„Intéző-bizottság helyett használtassák a Felügyelő-bizottság 
elnevezése. 

Miután a m. é. ker. kgy. ikerelnökséget szervezett, a szabály-
zatban elnök helyett mindenütt elnökség legyen, valamint tanító-
képző helyett tanítónőképző vétessék be. 

A 11. 5. a), b) és c) pontoknak az alábbiak szerinti módo-
7* 
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79. sítása javasoltatik: Az egyházkerületi közgyűlés hat évre hat vidéki 
és hat helybeli tagot választ. Hivatalból tagjai a bizottságnak: a 
Békés-, Arad-Békés és a Csanád-csongrádi egyházmegyék, mint 
átadó egyházmegyék mindenkori főesperesei, a helybeli rendes 

"lelkészek, az intézet igazgatója, pénztárosa és ellenőre. Az intézet 
tanári kara pedig két tagját küldi a Felügyelő-bizottságba, ugyancsak 
hat évi megbízással. 

A Felügyelő-bizottságnak ikerelnöksége van, melynek legalább 
egyik tagját a helybeli tagok közül választja a közgyűlés. 

Az ikerelnökség tagjainak helyettesítésére az egyházkerületi 
közgyűlés egy egyházi és egy világi helybeli alelnököt is választ, 
kik az illetőket akadályoztatásuk esetén helyettesítik. Jegyzőjét a 
bizottság a tagok sorából maga választja. 

Pénztári tisztség helyett mindenütt pénztáros és ellenőr irandó. 
A 22, pontba beveendő, hogy az ellenőrt is a bizottság választja. 

A 22. pontba „szolgaszemélyzet" helyett „véglegesen alkalmazott 
szolgákat" veendő. Az intézőbizottság 1917 jul. 19-i határozata 
értelmében. 

A 32. pont helyébe veendő az újabb keletű Rendtartási Sza-
bályzat 75. § - a értelmében: „Ezen Helyi Bizottság határoz a tanító-
képzők rendtartásának 75. § -a értelmében a növendékek kizárása 
vagy kitiltása tárgyában". 

Az intézőbizottsági szabályzatnak a javaslatba hozott módosí-
tott szövegét feltüntető egy példányát van szerencsénk oly kére-
lemmel felterjeszteni, miszerint ezt a módosított szabályzatot jóvá-
hagyni s egyúttal a kerületi ügyrendnek a szarvasi tan. képző bizott-
ságáról is szóló 22. §-ának 4. bekezdését megfelelően módosítani 
méltóztassék. 

Az intézetnek vízzel való ellátása végett, vízvezeték bekapcso-
lása útján, a szükséges intézkedéseket megtettük, mert a jelen 
viszonyok között az intézetnek vízzel való ellátása évről-évre oly 
összeget igényel, hogy a tervezett bekapcsolás — amennyiben 
keresztülvihető — parancsoló szükségnek mutatkozik. 

8. A kényszerítő körülmények folytán elhatároztuk az intézet 
közélelmezőjének létesítését. Halaszthatatlanul kellett a terv meg-
valósításához hozzáfognunk, mert egyfelől növendékeink létszáma 
a jövő tanévtől kezdődőleg megháromszorozódik, másfelől a főgim-
názium, éppen az említett ok miatt, már nem lesz abban a hely-
zetben, hogy növendékeinket élelmezze. Fedezetről, részben azesz-
közlendő megtakarítások, részben a magántanulók díja és részben 
a felvételi vizsgát tevők díja terhére gondoskodtunk. Szeptember 
1-én már e szerint saját étkezőnkben nyernek növendékeink ellátást. 

9. A 200 K-s ötödéves korpótlék megadását illetőleg a követ-
kezőket határoztuk: 

Az intéző bizottság a következő tanerők részére az alább ki-
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tüntetett időpontoktól kezdődőleg állapítja meg az újabb 200 K-s 79. 
korpótlékuk esedékességét: 

a) Levius Ernő tanár részére, aki harmadik korpótlékát az 
1915. évi január havi kerületi közgyűlés 121. sz. határozata értel-
mében 1913. évi szeptember 1-től kezdődőleg élvezi, a negyedik 
korpótlékot 1918. évi szeptember hó 1-vel, 

b) Tömörkényi Dezső tanár részére, aki első korpótlékát az 
1915. évi január havi kerületi közgyűlés 133. sz. határozata értel-
mében 1913. évi szeptember hó 1-től kezdődőleg élvezi, a második 
korpótlékot 1918. évi szeptember hó 1-vel, 

c) Remenyik László gyakorlóiskolai tanító részére, aki első 
korpótlékát az 1915. évi január havi kerületi közgyűlés 121. sz. 
határozata értelmében 1913 szeptember hó 1-től kezdődőleg élvezi, 
habár hadbavonulása folytán a korpótlék folyósítása iránt kérvényt 
nem adott be, a második korpótlékot 1918. évi szeptember hó 1-ével. 

10. Kimondtuk, hogy az elemi gyakorló-iskolába jelentkező 
fiú- és leánytanulók közül vegyesen legalább 40, de legfeljebb 50 
vehető fel. 

11. Megvizsgáltuk az új épület felépítésének céljára a Szarvas 
nagyközség által felajánlott telkeket, de azok közül különböző okok 
miatt egyet sem találtunk teljesen megfelelőnek, miért is egy általunk 
kiszemelt s mindenben teljesen megfelelő telek megadása iránti 
kérelem benyújtását határoztuk el. 

12. Miután gyakorló-elemi iskolánk tanítója még mindig had-
ban van és intézetünket a szarvasi egyház egy rendes tanítójának 
hozzánk való átengedésével segítette ki, őt azonban helyettessel 
pótolta, mint a múltban, most is kéri az egyházközség a felmerült 
helyettesítési költséget, mely a 10 hóra havi 80.— K mellett összesen 
800 K-t tesz ki. 

13. Szrnka Pálné szolga és 10 tagú családja részére f. é. 
julius 1-től egy évre eddig élvezett 1120 K évi javadalmához 240 
korona drágasági pótlékot- állapítottunk meg. 

14. A mult évi pénztári számadási kimutatást, valamint a 
számvizsgáló jelentéseket és az összes számadásokat, — mint kívánni 
méltóztattak — felterjesztettük a jövő évi költségvetéssel együtt. 
Ezekkel a Helyi bizottság, mint számvevőszék f. é. május 4-én 
foglalkozott, az Intéző bizottság pedig a számvizsgáló és a Helyi 
bizottság jelentése alapján, mely szerint az összes számadások 
rendben találtattak, javasolja a pénztári tisztség részére a felmentés 
megadását. 

A költségvetési javaslat szerint 1884 korona hiány mutatkozik. 
Ennyivel lenne a rendkívüli hozzájárulás mult évi összege pótlandó. 

Miután a költségvetési javaslat f. é. május hó 4-én állapíttatott 
meg, az ezen jelentésben indokoltan előterjesztett kiadások abba 
felvehetők nem voltak, miért is Levius Ernő, Tömörkényi Dezső 
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80. és Remenyik László 200—200 K-s korpótléka, valamint a Piliszky 
János helyettesítéséért fizetendő díj és a Szrnka Pálné 240 K-s 
drágasági segélye külön megállapítást és utalványozást igényelne. 

15. Arra való tekintettel, hogy intézetünk Szarvason már fél-
század óta teljesít egyházi és hazafias kulturmissziót, a bizottság 
nyomatékosan kiván oda hatni, hogy ez intézet szerzett ősi jogán 
mint tanítónőképző is Szarvason tartassék fenn, a kerületi köz-
gyűlésnek egyébként is már kimondott ily határozata értelmében. 

Mély tisztelettel kérjük a Méltóságos és Főtisztelendő Egyház-
kerületi Közgyűlést, hogy jelentésünket tudomásul venni, intézkedé-
seinket jóváhagyni és javaslatainkat elfogadni méltóztassék. 

Kelt Szarvason, az 1917. évi október hó 5-i és 1918. évi 
julius hó 1-i intéző bizottsági ülésből. 

i 
Bartos Pál Dr. Gerhauser József 
egyházi elnök. világi elnök. 

Nikelszky Zoltán 
igazgató. 

A közgyűlés a jelentést helyeslőleg tudomásul veszi, 
de a jelentés befejező részével ellentétben, egyelőre nem 
hoz végleges határozatot arra nézve, hogy az intézet 
Szarvason állandósíttassék. 

Minthogy pedig a jelentéssel a jogügyi bizottság, 
amelynek a jelentés javaslattétel céljából szintén ki szo-
kott adatni, nem foglalkozhatott, mert a jelentés rendel-
kezésére nem bocsáttatott és így — különösen a költség-
vetésre vonatkozólag — észrevételeit nem tehette meg, a 
kerületi közgyűlés kimondja, hogy a folyó iskolai évre 
is a mult évre megállapított költségvetés lesz irányadó. 
Tekintettel azonban arra, hogy a költségvetés egyes tételei 
előreláthatólag változást fognak szenvedni, a kerületi köz-
gyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy az intézőbizottság 
indokolt előterjesztésére a netáni kiadási többleteket utal-
ványozhassa. 

80. Az iskolai bizottság bemutatja a szarvasi tanítónőképző 
intézet intézőbizottságának jelentésével együtt a bizottság szabály-
zatára vonatkozólag beterjesztett tervezetet. 

A kerületi közgyűlés a szabályzatnak javasolt módo-
sításait elfogadja azzal a pótlással, hogy a nevelőnőket 
az igazgató megkérdezése után az elnökség alkalmazza 
és erről utólag tesz a felügyelő-bizottságnak jelentést. 

Egyúttal kimondja, hogy az ügyrendnek azok a sza-
kaszai, amelyek a szarvasi tanítónőképző intézeti intéző-
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bizottság összeállítását tárgyazzák, a szabályzat értelmében 80 
módosítandók lesznek. 

Végül a tanítónőképző intézet igazgatójának előterjesz-
tésére elhatározza a kerületi közgyűlés, hogy az intézetnél 
alkalmazott nevelőnőknek adandó fizetéskiegészítő állam-
segély utalványozása tárgyában felterjesztést intéz az 
egyetemes közgyűléshez, kérve, hogy a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternél az 1909. évi 46,447. számú ren-
delettel kiadott szabályzatának olyképen leendő módosí-
tását kérelmezze, hogy a felekezeti intézeteknél alkalmazott 
nevelők és nevelőnők javadalmazása az állami hasonló 
minősítésű alkalmazottak fizetésével államsegély útján 
egyenlő összegűvé egészíttessék ki. 

81. Az iskolai bizottság bemutatja az egyetemes tanügyi bizott-
ság részéről véleménynyilvánítás céljából a kerületekhez leszállított 
„Az evangelikus leánygimnázium szervezet és rendtartása" című 
tervezetet és felhatalmazást kér arra, hogy a javaslatra vonatkozó 
észrevételeit közvetlenül tehesse meg az egyetemes tanügyi bizott-
ság ülésén. 

A kerületi közgyűlés az előterjesztett kérelem folytán 
hozzájárul ahhoz, hogy a kerületi iskolai bizottság a terve-
zetre vonatkozó észrevételeit az egyetemes tanügyi bizott-
sághoz közvetlenül terjeszthesse be. 

82. Az iskolai bizottság beterjeszti a szarvasi tanítóképző intézet 
tanári karának javaslatát, hogy az intézetben tanítandó nemzetiségi 
nyelv gyanánt a német nyelv állapíttassák meg és ezért a német 
nyelv a 177,370. számú miniszteri rendeletben megszabott módo-
zatok mellett az eddigi heti két óra helyett négy órában taníttassák. 

A kerületi közgyűlés a most folyó iskolai évre próba-
képen elrendeli, hogy a tanítónőképzőben a nemzetiségi 
nyelv gyanánt ä német nyelv taníttassék és e célból e 
tantárgy óraszáma felemeltessék. 

A kerületi közgyűlés egyidejűleg felhívja az intézet 
igazgatóját, hogy terjessze elő javaslatát, miként lehetne 
a jövő iskolai évben a tót nyelvet is tanítani és végül 
kimondja, hogy amennyiben egyes tanárok a kötelező 
óraszámon felül adnának órát, ezért óránként 150 korona 
óradíjazásban fognak részesülni. 

83. Az iskolai bizottság beterjeszti a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek a leányközépiskolák részére kibocsátott tanítási tervét 
és az ezt módosító későbbi rendeleteit. 

Tudomásul szolgál. 
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86. 84. Az iskolai bizottság beterjeszti a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek 83,688. számú rendeletét, amellyel a tanításra nem 
alkalmas tanárok és tanítókról szóló kimutatások beterjesztését kéri. 

A kerületi közgyűlés a miniszteri rendeletet tudomásul 
veszi az iskolai bizottság azzal a jelentésével együtt, hogy 
az egyházmegyék jelentése szerint a kerületben rokkant 
tanerők nem tanítanak. 

85. Az iskolai bizottság az aszódi főgimnázium igazgatójának szó-
beli jelentése alapján jelenti, hogy a vallás-és közoktatásügyi miniszter 
nem helyeselte a főgimnázium első osztályába leánymagántanulók 
felvételét, mert Aszódon evangelikus polgári leányiskola van. 

Tekintettel az egyetemes közgyűlésnek 1912. évi 
81. jegyzőkönyvi pont alatt hozott és azóta évről-évre 
érvényesített határozatára, hogy ahol leánygimnázium nincs, 
a leánymagántanulók a főgimnáziumainkba felvehetők: 
a kerületi közgyűlés .nem tartja megokoltnak az egyhá-
zunkra nézve egységesen megállapított rendtől való eltérést 
s ezért megengedi, hogy a leánymagántanulók az aszódi 
főgimnázium alsó osztályaiba is felvétessenek. 

A kerületi közgyűlés ugyanezt az engedélyt megadja 
a békéscsabai főgimnáziumnak is és felterjesztést intéz az 
egyetemes közgyűléshez, kérve, hogy ezt az ügyet végle-
gesen rendezze, az esetet pedig mint sérelmet, a közös 
protestáns bizottsághoz tegye át. 

86. Az iskolai bizottság bemutatja Majba Vilmos lelkésznek 
az evangelikus fegyencek, rabok és foglyok, valamint a kiskorú 
bűntettesek lelki gondozásáról szóló jelentését. 

» 

Jelentés a letartóztatottak lelki gondozásáról. 
Fogház-missziói jelentés beérkezett: 1. a m. kir. gyűjtőfogház. 

2. a rákospalotai kir. leányjavitó-intézet. 3. a szegedi kir. kerületi 
börtön evang. letartóztatottak lelki gondozásáról. 

A szegedi kir. börtönben az igazgatóság rendelkezése folytán a 
kisebb létszámú vallásfelekezetek lelkészei híveikkel sem istentiszte-
letet, sem hitoktatást nem végeztek, mert a letartóztatottak állandóan 
a vidéken mezei munkára alkalmaztattak. A budapesti m. kir. 
gyűjtőfogházban és a m. kir. rákospalotai javítóintézetben rendszeresen 
folyt a lelki gondozás. Ezen intézetekből is kihelyeztek egyeseket, 
de a létszám nagyobb volta miatt az intézetben maradottakkal az 
illetékes lelkész rendszeresen végezhette a hétköznapi hitoktatást 
és a vasárnapi istentiszteletet. A szabadulók segélyezéséről a patro-
nage-egylet gondoskodott. M a j b ( J W m o s g k 

Tudomásul szolgál. 
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87. Ezután olvastatott a báró Baldácsy-alapítvány jövedelmének 87. 
felosztására kiküldött bizottság által felvett következő 

Jegyzőkönyv. 
Felvéve Budapesten, 1918. évi szeptember hó 4-én, a báró Baldácsy-
alapítványból a bányai egyházkerületre eső tiszta jövedelem kiosztása 

tárgyában kiküldött bizottság ülésén. 

Jelen voltak: Kaczián János esperes és Dr. Gerhauser József 
a csanád-csongrádi ev. egyházmegye felügyelőjének elnöklete alatt 
Wagner G. Adolf, Doleschall Lajos, Bakay Péter főesperesek, 
Sztehlo Gerő, Frint Lajos, Hprtay György, Skrovina Otto lelkészek, 
Dr. Vanovits János esp. felügyelő és Sárkány Béla ker. főjegyző, 
mint előadó. 

1. Dr. Gerhauser József üdvözölvén a megjelenteket, bejelenti, 
hogy a folyó évben a báró Baldácsy-alapból 15.000 K osztalék 
áll a bizottság rendelkezésére. 

2. A bizottság az áldott emlékű végrendelkező akaratához s 
az eddigi gyakorlathoz képest azt javasolja, hogy a 15.000 koro-
nából fordíttassák: 

a) a püspök úr tiszteletdíjára V3 rész . . . 5000 K 
b) pusztuló, ínséges vagy építkező egyházak 

segélyezésére 3328 „ 
c) szűkölködő lelkészek segélyezésére . . . . 3300 „ 
d) szegény papözvegyek és árvák segélyezésére 3300 „ 
e) bélyeg és postadíjakra 72 „ 

Összesen 15000 K 
3. Segélyért folyamodott 52 egyház. 
Ezek közül segélyre ajánltatnak: 
az arad-békési egyházmegyéből. Arad, Apatelek 2 ; 
a bácsi egyházmegyéből: Csurog, Szabadka, Begecs, P a l á n k a t 4; 
a bánsági egyházmegyéből: Tiszaszentmiklós, Versec, Orsova, 

Resicabánya = 4 ; 
a békési egyházmegyéből: Csorvás, Gádoros — 2 ; 
a budipesti egyházmegyéből: Vác, Rád = 2 ; 
a csanád-csongrádi egyházmegyéből: Makó, N.-Szentmiklós — 2; 
a horvát-szlavon egyházmegyéből: Slatina, Grabic 2 ; 
a pestmegyei egyházmegyéből: Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza, 

Nagypáli, Csengőd 4 ; 
a túróéi egyházmegyéből Túrócdivék, Túrócbéla 2 ; 
a zólyomi egyházmegyéből: Zólyomkecskés, Garamszeg-
Hajnik = 2 ; 
Összesen 26 egyház 128 K-val = 3328 K. 
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87. 4. A lelkészek közül folyamodtak 48-an. 
Ezek közül segélyre ajánltatnak: 
az arad-békési egyházmegyéből: Fröhlich Győző, Knyihár 

Károly, Bánszky György 3 ; 
a bácsi egyházmegyéből: Lombos Alfréd, Derner G. Adolf, 

Stefanik Igor; Fábry J. Bertalan 4 ; 
a bánsági egyházmegyéből: Lenhardt Frigyes, Chovan Zsig-

mond, Francz Ede, Turcsányi László ===' 4 ; 
a békésmegyei egyházmegyéből: Csermák Elemér, Russ Zoltán, 

Sípos András = 3 ; 
a budapesti egyházmegyéből: 
a csanád-csongrádi egyházmegyéből: Thomay József, Kalmár 

Pál, Rimár Jenő = 3 ; 
a horvát-szlavon egyházmegyéből: Klein Pál, Lackó János, 

Szablic Rudolf, Walter, Antal ^ 4 ; 
a pestmegyei egyházmegyéből: Banczik Aladár, Rácz Gyula, 

Szeberényi Lajos, Bódy Pál 4-; 
a túróci egyházmegyéből: Holly Ferencz, Bibza Miloszlav = 2 ; 
a zólyomi egyházmegyéből: Kovács Dániel, Hrivnyák Samu, 

Sterba János = 3. 
Összesen 30 lelkész 110 K-val = 3300. 
5. A papi özvegyek és árvák közül segélyért folyamodtak 40-en. 
Ezek közül segélyre ajánltatnak: 
az arad-békési egyházmegyéből: Gálik Mátyásné, Liffa Jánosné, 

Csepregi Györgyné = 3 ; 
a bácsi egyházmegyéből: Kutlik Félixné, Unger Vilmosné, 

Hornyánszky Gusztávné, Wallach Mihályné, Jeszenszky Irén, Róth 
Irén = 6 ; 

a bánsági egyházmegyéből: Bukva Endréné, Bán Miksáné, 
Jeszenszky Nándorné, Ambrózy Irma 4. 

a békési egyházmegyéből Zvarinyi Jánosné, Scholtz Gyuláné, 
Freytag Jánosné = 3 ; 

a budapesti egyházmegyéből: Kemény Ödönné, Klaár Füíöpné, 
Kemény Dezsőné = 3 ; 

a csanád-csongrádi egyházmegyéből: Leszich Lászlóné = 1; 
a horvát-szlavon egyházmegyéből: Abaffy Miklósné, Weber 

Ida = 2 ; 
a pestmegyei egyházmegyéből: Horeczky Laura, Urbánszky 

Jánosné — 2 ; 
a túróci egyházmegyéből: Klimo Vilmosné, Brózik Tituszné 2; 
a zólyomi egyházmegyéből: Molitórisz Jánosné, Kiiment Lajosné, 

Jancsó-Mihályné, Lukács P á l n é = 4 . 
Összesen 30 özvegy, illetve árva 110 K-val 3300 K. 
6. Az összes folyamodókat újból figyelmeztetjük, hogy saját-

kezüleg aláírt kérvényeiket az illetékes esperesek útján a püspök 
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úrhoz idején terjesszék fel, a kerületi pénztári hivatal pedig utasít- 87. 
tátik, hogy a segélyek kifizetésekor erre a segélyezetteket külön is 
hívja fel. 

7. Az özvegyek és árvák kérvényei azon esperes által foga-
dandók el, kinek egyházmegyéjében az illető folyamodó lakik. 
Amennyiben a folyamodó más egyházkerületben telepedett volna le, 
kérvényét az illetékes lelkész magyarnyelvű láttamozás után azon 
egyházmegye espereséhez tartozik beküldeni, akinek egyházmegyéjé-
ben elhalt férje, illetőleg atyja működött. 

8. Az esperesek utasíttatnak, hogy az egyházmegyei gyűléseken 
tárgyalják a kérvényeket és azokat jegyzőkönyvi kivonattal, de 
egyszersmind külön-külön megerősítő záradékkal, illetőleg az I., 
II., III. helyen való ajánlással terjesszék fel. 

9. A bizottság az egyházkerületi papözvegyek, illetőleg árvák 
kérvényeit is tárgyalván megállapítja, hogy a kerületi segélyért 13-an 
folyamodtak, és pedig: az arad-békési egyházmegyéből: Liffa Jánosné, 
Csepregi Györgyné; a bácsi egyházmegyéből: Jeszenszky Irén, 
Mrva Györgyné, Hornyánszky Gusztávné, Walach Mihályné, 
Jancsuskó Lászlóné, Róth Irén; a bánsági egyházmegyéből: Bukva 
Endréné; a pestmegyei egyházmegyéből: Urbánszky Jánosné, 
Horeczky Laura; a zólyomi egyházmegyéből: Krcsméry Bozsena, 
Molitórisz Jánosné. 

Minthogy a folyamodó papözvegyek közül Liffa Jánosné, Csep-
regi Györgyné, Mrva Györgyné és Jancsuskó Lászlóné az egyetemes 
nyugdíjintézettől nyugdíjat élveznek, kerületi segélyben nem része-
sülhetnek. A bizottság ennélfogva csak a többi 9 özvegyet, illetőleg 
árvát ajánlja segélyre, és pedig a rendelkezésre álló 1200 koronából 
egyenként 133 korona segélyre, annak kiemelésével, hogy Hor-
nyánszky Gusztávné e segélyben csak rendkívül súlyos anyagi 
helyzetére való tekintettel kivételesen részesül. 

Kmft. 

Sárkány Béla s. k. Kaczián János s. k. dr. Gerhauser József s. k. 
ker. főjegyző, előadó esperes, egyházi elnök. esp. felügyelő, vil. elnök. 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 1. pontját tudo-
másul véve, a 2—5. pontokban foglalt javaslatokat elfo-
gadja, határozati erőre emeli, utasítván egyfelől a kerületi 
pénztárost, hogy a megszavazott segélyösszegeket fizesse 
ki, másfelől az egyházakat, hogy a nyert segélyösszeget 
hovafordításáról illetékes egyházmegyéjük elnökségének 
számoljanak be. 

Egyben kimondja a kerületi közgyűlés, hogy az összes 
folyamodóknak a nekik aláírás végett küldendő nyugta-
űrlaphoz a pénztáros által külön figyelmeztetés is csatol-



108 

tassék, amely a folyamodókat kérvényeik helyes felszere-
lése és kihez leendő felterjesztése iránt tájékoztassa. 

Felhívja a közgyűlés az egyházmegyéket, hogy az 
egyházak, lelkészek és lelkészözvegyek, illetőleg árvák 
segélykérvényei közül mindig legfeljebb hármat terjesz-
szenek fel ajánlólag a kerülethez. 

A kerületi segélyért folyamodó kerületi papözvegyek 
és árvák közül a közgyűlés a bizottság által 9. jzkvi pont 
alatt segélyezésre ajánlott 9 papözvegynek, illetőleg árvá-
nak egyenként 133 korona segélyt szavaz meg, utasítván 
a pénztárost, hogy a megszavazott segélyösszegeket az 
illetékes lelkész által láttamozott nyugtákra fizessék ki. 

88. A Székács-alapból segélyért folyamodtak: Friedrich Zsig-
mond bajai, Ábrahám Vilmos alsópincédi, Pántyik János resicai 
nyugalmazott lelkészek, Csepregi Györgyné és Liffa Jánosné lelkész-
özvegyek. 

A kerületi közgyűlés a Székács-alapból Friedrich 
Zsigmond, Ábrahám Vilmos és Pántyik János részére 
200—200 korona segélyt kiutal. 

89. A Geitz-féle segélyért folyamodtak: Friedrich Zsigmond 
bajai nyug. lelkész és Kovács Dániel felsőszabadi beteg lelkész. 

A közgyűlés a kérvényügyi bizottság javaslata alapján 
Friedrich Zsigmondnak és Kovács Dánielnak a Geitz-
alapból 140—140 koronát megszavaz. 

90. Lenhardt Frigyes vársomlyói beteg lelkész gyógykezelés 
céljára a kerülettől rendkívüli segélyt kér. 

A közgyűlés a kérelmet fedezet hiányában nem tel-
jesítheti. 

91. A külföldi egyetemeken tanuló theologusok segélyezésére 
szolgáló összeg elnyeréséért eddig egy pályázó sem jelentkezett. 

A kerületi közgyűlés feljogosítja a püspököt, hogy 
amennyiben kellő minősítéssel biró theologusok a segély 
elnyeréséért folyamodnának és magukat térítvényileg köte-
leznék arra, hogy visszaérkezésük után a kerületben a 
püspök által kijelölendő lelkész mellett segédlelkészi állást -
fognak vállalni, valamint arra is, hogy amennyiben e 
részbeni kötelezettségüknek eleget nem tennének, az általuk 
élvezett segélyt a kerületi pénztárba vissza fogják téríteni, 
e jelentkezőknek egyenként 100 korona segélyt engedé-
lyezhet. Ha pedig az 1918. évi november 30-ig jelent-
kezett lelkészjelöltek segélyezése nem merítené ki az e 

87—91. 
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célra a költségvetésbe beállított 600 koronát, a kerületi 91 
közgyűlés felhatalmazza a püspököt, hogy a fennmaradó 
összeget a fenti határidőn belül jelentkezett lelkészjelöltek 
között egyenlő részletekben feloszthassa. 

92. A kerületi számvevőszék bemutatja Szeberényi Lajos lelkész-
nek, akit a számvevőszék egyházi elnöke a távollévő számvevő 
helyett az egyházmegyei számadások átvizsgálására felkért, alábbi 
jelentését : 

Mélyen tisztelt számvevőszék! 

A kerületi számvevő úr akadályoztatása folytán az egyház-
megyék számadásainak felülvizsgálását a számvevőszéki elnökség 
reám bízta, mely munkám eredményéről a következőkben számolok be: 

1. Arad—békési egyházmegye. 

Az 1917. évi zárószámadás szerint bevétele 17,53179 kor. 
kiadása 12,27879 „ 

Maradvány 5,253-— kor. 

A jóváhagyott jövedelem- és költségelőirányzat egy tételénél 
9-54 kor. bevételi többlet mutatkozik, míg más tételeknél 532 53 
kor.-val nagyobb a kiadás, mint az előirányzott összeg. Ez részint 
a fölemelt napidíjakból, de főleg abból ered, hogy az egyházmegye 
a jubileumi alapra előirányzott 500 kor. helyett 1000 kor.-át adott, 
ami azonban a közgyűlés jóváhagyásával történt. 

A vagyonmérleg 9253 kor. vagyonnal szemben 2000 kor. 
terhet mutat, a tiszta vagyon tehát 7253 kor. 

Az 1918. évre szóló jövedelem- és költségelőirányzatát nem 
terjesztette be. 

A mult évi kerületi gyűlés azon fölhívására, hogy az egyház-
megye igazolja a ker. számvevőszék előtt, vájjon cselekvő vagyo-
nának 5000 koronát meghaladó része az E. A. által megkívánt 
módon van-e elhelyezve: jelenti az egyházmegye, hogy az összeg 
a folyó szükségletek fedezésére szolgáló forgótőke, s mint ilyent, 
nem helyezheti el ingatlanban vagy nehezen hozzáférhető érték-
papírokban, hanem a teljes biztonságot nyújtó „Mezőberényi Gaz-
dasági Takarékpénztár iban kezelteti; a pozsonyi és eperjesi theo-
logusok otthonára tett 2000 koronás alapítványt pedig a közgyűlés 
határozata értelmében az 1919-ik évben fogja a birtokában levő 
hadikölcsön-kötvényekkel befizetni. 
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2. Bácsmegyei egyházmegye. 

A pénztár készpénzbevétele 37,678*45 kor. 
kiadása . . . . . 33,722*40 „ 
Maradvány . . . . 3,956*05 kor. 

Tűzbiztosítási jutaléka ezúttal mint külön tétel úgy a bevételi, 
mint a kiadási rovatban el van számolva. 

Vagyoni állapota: vagyon 33,126*62 kor. 
teher 3,300*46 „ 
Tiszta vagyon . . . 29,826*16 kor. 

Az 1918/19. évre szóló költségvetés szerint 
a szükséglet . . . 22,885*86 kor. 
a fedezet . . . . 23,171*35 „ 
a várható maradék . 285*49 kor. 

Úgy a számadást, mint a költségvetést jóváhagyta a f. évi 
június 27-én tartott közgyűlés. 

3. Bánsági egyházmegye. 

A közigazgatási pénztár bevétele . . . 5,650*57 kor. 
kiadás . . . . . . 4,096*17 „ 
Maradvány . . . . 1,554*40 kor. 

A missziói pénztár bevétele 12,681*19 kor. 
kiadása . . . . . 3,998*09 „ 
Maradvány . . . . 8,683*10 kor. 

A közigazgatási pénztárnak vagyonkimutatása nincs; ellenben 
a missziói pénztár . . . 9,510*50 kor. vagyont, 
teher gyanánt pedig . . . 950*— kor.-t mutat, 
a tiszta vagyon tehát . . 8,560*50 kor. 

Megjegyzendő, hogy a vagyonkimutatásban a hadikölcsön-köt-
vény annak vételára szerint 3900 koronának van föltüntetve, holott 
névértéke 4000 korona; a tiszta vagyon helyesbített értéke tehát 
8660*50 korona. 

A közig, pénztár előirányzata az 1918. évre 
szükséglet gyanánt . . . 5,068*— koronát, 
fedezet gyanánt . . . . 6,254*40 koronát tüntet fel, 
a remélhető maradvány tehát 1,186*40 korona. 
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A tűzbiztosítási jutalék úgy a számadásban, mint az előirány- 92. 
zatban fel van tüntetve. / 

A számadást és költségvetést a f. évi május 29-én tartott esp. 
közgyűlés jóváhagyta. 

4. Békési egyházmegye. 

Esperességi gyűlés jegyzőkönyvi kivonata alakjában terjesztette 
be számadását, mely szerint 

bevétel készpénzben. 33,82741 kor. 
kiadás „ . 33 ,18997 „ 
Maradvány . . . . 6 3 7 4 4 kor. 

Értékekben bevétel . 43 ,14872 kor. 
„ kiadás . 17,390"— „ 

Maradvány . . . . 25 ,75572 kor. 

Vagyon 30,371-45 kor. 
Teher . . . . 5 ,32951 „ 
Tiszta vagyon . . . 25,041 94 kor. 

ami az 1916. évi vagyonnal szemben 878-93 korona gyarapodást 
jelent. 

A számadás külsőleg rendben volna, de kifogás alá esik, hogy 
az egyházmegye, dacára a mult évi kerületi gyűlés határozott uta-
sításának, a bevételt és kiadást címek szerint nem részletezte, hanem 
csak végösszegeiben tüntette föl, s így egyáltalán nem nyújt bete-
kintést a vagyonkezelésbe s a költségvetés tételeivel sem lehet a 
bevételt és kiadást összehasonlítani. A vagyonkimutatásból azonban 
megállapítható, hogy aránytalanul sok s több ezer koronára megy 
az egyes egyházközségektől be nem folyt hátralék, ami a vagyon-
ban mint követelés szerepel. 

Az 1919, évre szóló költségvetés 7994-— kor. szükséglettel 
szemben fedezetül csak 6854-69 kor.-t állít be; a várható 1139 31 kor. 
hiányra nézve az államsegély felemelését szándékozik kérni, addig 
pedig a hiánynak a közpénztárból való fedezését közgyülésileg 
elhatározza, ami homlokegyenest ellenkezik az E. A. 288. §-ában 
foglalt rendelkezéssel, miért is a számvevőszék e költségvetés jóvá-
hagyását a ker. közgyűlésnek nem javasolja. 

5. Budapesti egyházmegye. 

Bevétel . . 11,619-47 kor. 
Kiadás . . 11,970-42 „ 
Túlkiadás . 350*65 kor. 

ami a vagyonnak ugyanilyen csökkenését jelenti. 
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92. Vagyoni állapota . . . 10,047*02 kor. vagyonnal szemben 
teher gyanánt . . . 1,754'— „ terhet mutat; 
tiszta vagyon tehát . . 8,293'02 kor. 
Ehhez járul a Káldy-alap . 8,600'— 

Összesen . 16,893 02 kor. 

Előirányzata 10,809'— kor. szükségletet s ugyanannyi fedezetet 
tüntet fel. 

A számadás és költségvetés közgyűlési jóváhagyást nyert. 

6. Csanád—csongrádi egyházmegye. 

Bevétele . . 9,375'64 kor. . 
Kiadása . . 9,126'78 „ 
Maradvány . 248'86 kor. 

Vagyon a számadás szerint 2 7 0 2 4 4 korona, de minthogy a 
2200 kor. névértékű hadikölcsön a befizetési árban, vagyis 2130 kor.-
ban van feltüntetve, a helyesbítés után a vagyon 2772'14 koronát 
tesz ki. A mult évi állapothoz képest a vagyon 296*26 korona 
gyarapodást mutat. 

A közpénztár vagyonán kívül megtakarított pénzekből eredő 
Luther Márton alapja is van, melynek célja a Németországban tanuló 
theologusok segélyezése. Ez az alap áll 1000 kor. hadikölcsön-
kötvényből, 121*29 kor. szelvénykamatból és 353 65 kor. takarék-
betétből, összes értéke tehát 1475*04 kor. 

A segélyegylet vagyona az 1917. évben 499*12 koronával 
gyarapodott s az év végén 36,642*68 koronából állt. 

Jövedelem- és költségelőirányzata az 1919. évre 4580*— kor. 
szükséglettel szemben 4716*06 koronát mutat ki fedezetképen. 

A mult évi kerületi gyűlés kifogásolta, hogy a vagyonkimuta-
tásban a visszafizetett 4000 kor. tőke újból való kihelyezése nem 
foglaltatik. Erre nézve az egyházmegye azon megnyugtató magya-
rázatot adja, hogy a szóban levő összeg nem a törzsvagyon egy 
részét képezi, hanem az év elején érkező államsegélyt szokta ideig-
lenesen kihelyezni, hogy felhasználásáig is ne heverjen haszon 
nélkül s az év folyamán a szükséghez képest ismét bevonja. 

7. Horvát-szlavon egyházmegye. 
» 

Bevétele . 13,301*71 kor. 
Kiadása. . 8,245*37 „ 
Maradvány. 5,056*34 kor. 
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Megjegyzendő, hogy az 1916. évi maradvány gyanánt 6862'60 92. 
koronát mutat a számadás, holott a számvevőszék a mult évben 
6863-07 kor. maradványt állapított meg. 

Az 1918. évi előirányzat szerint a szükséglet 9050-— kor., a 
fedezet, (beleértve 2056*34 koronát a maradványból) 9100-17 kor. 

A mult évi kerületi gyűlés utasította az egyházmegyét, hogy 
számadásába a vagyonkimutatást is illessze be; vagyonkimutatás 
azonban az 1917. évi számadásban sincs s úgy látszik, az egyház-
megye egész vagyona a pénztári maradványképen feltüntetett 
5056-34 kor., melyből 3000 kor. hadikölcsönben van elhelyezve, a 
többi 2056'34 kor. pedig az 1918. évi költségek fedezésére van 
előirányozva. Ez az eljárás pedig nem engedhető meg, mert ilyen-
formán csekély vagyonát két-három év alatt fölemészti s azontúl 
nem lesz fedezete a szükséges költségekre. Az E. A. 288. § -a a 
fedezet elégtelensége esetén az egyházközségek megadóztatását 
rendeli el. 

Túlköltség, mely a vagyont terheli . . 23401 kor. 

A túlköltség főleg a megdrágult nyomdai kiadásból eredt. 
A közigazgatási pénztár vagyona 12,523 89 kor. Apadás a túlköltség 
folytán 234-01 kor 

Ezenkívül van három határozott célú alapítványa, amelyeknek 
számadásai mind jövedelemtöbblettel s így vagyongyarapodással 
zárultak. A négy pénztár vagyona együttesen 18,500 61 kor. 

Előirányzat az 1918. évre: szükséglet 7117-93 kor., fedezet 
ugyanannyi. 

Bemutatja özvegy-árva-segélyegyletének számadását is, amely 
szerint özvegyek és árvák segélyezésére kiosztott 18,225 koronát, 
a vagyon ismét emelkedett 6638-48 kor.-val s így 314,192-03 koro-
nát tesz ki. 

A számadás és előirányzat közgyűlési jóváhagyással van ellátva. 

8. Pestmegyei egyházmegye. 

A közigazgatási pénztár jövedelme . . . 6,385-28 kor. 
költsége . . . 6,619-29 „ 

9. Túróci egyházmegye. 

Pénztári bevétel 
Kiadás . . . 
Túlkiadás . . 

12,932-30 kor. 
13,487-54 „ 

555-24 kor. 

Vagyon az 1917. év végén . . 11,097 57 kor. 
Ezt terheli a túlkiadás . 
Tiszta vagyon . . . . 10,542-33 kor. 

555-24 

8 
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Ezenkívül határozott célú alapjai kitesznek 15,014*63 koronát 
s az egyházmegye monográfiájára félretett összeg 6 4 2 7 4 koronát. 
Összes vagyona tehát 25,199 70 korona. 

Előirányzata az 1918. évre 7699 80 kor. szükségletet s ugyan-
annyi fedezetet mutat. 

A számadás és az előirányzat közgyülésileg van jóváhagyva. 

10. Zólyomi egyházmegye. 

A közigazgatási pénztár bevétele . . . 18,237*63 kor. 
kiadása . . . 18,237*42 „ 
Maradvány . . —*21 kor. 

A közig, pénztár vagyona 12,673*91 kor. (gyarapodás 445*32 
kor.), ezenkívül van 11 határozott célú alapja. Az összes alapok 
va'gyonszaporulata 6704*99 kor. volt az 1917. évben, a vagyon 
főösszege 169,329*30 kor., ami pénzintézeti betétekben, értékpapí-
rokban és hadikölcsönökben van elhelyezve. 

Jövedelem- és költségelőirányzata az 1919. évre 15,660 kor. 
szükségletet s ugyanannyi fedezetet tüntet fel. 

Úgy a számadás, mint az előirányzat közgyűlési jóváhagyást nyert. 
Budapest, 1918 szeptember 4. 

Szeberényi Lajos 
számvevősz. tag. 

A kerületi közgyűlés helyeslőleg tudomásul veszi, 
hogy az egyházmegyék zárszámadásaikat, költségvetéseiket 
és vagyonkimutatásaikat kellő időben felterjesztették és a 
számvevőszék előterjesztése folytán 

1. tudomásul veszi, hogy az arad-békési egyház-
megye a mult évi kerületi közgyűlés határozata folytán 
elhatározta, hogy a pozsonyi és eperjesi theologusok 
otthona javára tett 2000 koronás alapítványát 1919. évben 
be fogja fizetni és hogy a vagyonának 5000 koronát meg-
haladó része forgótőke, amely ez okból nem helyezhető 
el az E. A.-ban megjelölt értékpapírokba; 

2. felhívja a békési egyházmegyét, hogy tegyen eleget 
a mult évi kerületi közgyűlésnek az egyházmegyéhez inté-
zett felhívásnak és 1918. évi december 31-ig terjessze fel 
zárszámadásának kiadási és bevételi tételeit; 

3. nem hagyja jóvá a békési egyházmegye bemutatott 
költségvetését és felhívja az egyházmegyét, hogy 1918. évi 
december 31 -ig egy új költségvetést mutasson be a számvevő-
széknek, amelyben a szükségleti tételekre megfelelő fede-
zetet mutat ki; 
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4. felhívja a horvát-szlavon egyházmegyét, hogy a 92 
bevételek elégtelensége esetén jövőben a fedezetről az 
E. A. 288. § -a értelmében gondoskodjék; 

5. végül elismerését fejezi ki a kerületi közgyűlés 
Szeberényi Lajos lelkésznek, aki a kerületi számvevő 
akadályoztatása folytán a számvevői jelentést volt szives 
elkészíteni. 

93. A pénzügyi bizottság bemutatja a kerületi pénztárnak az 
1918. évről szóló számadását s jelenti, hogy a számadást meg-
vizsgálta s teljesen rendben lévőnek találta. 

E számadások szerint a bevételek összege 405,967 K 64 f, 
a kiadások összege 382,694 K 93 f s a maradvány új számlára 
23,272 K 71 f volt. A tőkeállomány 1917 december 31-én a szá-
madás szerint következőképpen állott: 

a) a kerület tőkéje 1917. január 1-én volt . . 
a kerület tartalékalapja 1917. 

január 1-én volt . . . 5,377 K 20 f 
az 1917. évi hiány fedezésére 

fordíttatott . . . . . 5,341 „ 54 „ 
a tartalékalap tiszta értéke tehát . . . . 
a tőkevagyon 1917. december 31-én . . . 

262,251 K 84 f 

35 „ 66 „ 
262,287 K 50 f 

b) a Mokossini-alap bevételei az 1917. évben, a 
mult évi maradvánnyal együtt . . . 

kiadásai pedig 
tettek ki, a kezelési felesleg tehát . . . 
a tőkevagyon állaga 1917. december 31-én 

c) a Geitz-féle alap tőkevagyona volt 1917. év 
január 1-én 

az 1917. évi jövedelem . . 371 K 22 
az 1917. évi kiadás . . . 302 „ — , 
tehát a tőkevagyon 1917. dec. 31-én volt 

d) a Székács-alap tőkevagyona 1917. január 1-én 
volt . . 7 

1917. évi jövedelem . . . 1,258 K 43 
1917. évi kiadás . . . . . 603 „ — , 
a szaporulat tehát volt 
az alaptőke vagyona 1917. december 31-én 

1,295 K 95 f 
1,196 „ - „ 

99 K 95 f 
28,339 „ 45 „ 

8,940 K 60 f 

69 „ 22 „ 
9,009 K 82 f 

29,780 K 98 f 

655 » » 

30,436 K 41 f 
8* 
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93. e) a 40,000 K-ás Zsedényi alap 
1917. évi bevétele a mult 
évi maradvánnyal együtt . 2,141 K 11 f 

az 1917. évi kiadása . . . 1,600 „ — „ 
a kezelési maradvány . . . 541 K 11 f 
a tőkevagyon változatlanul 40,000 K — f 

f ) a 10,000 K-ás Zsedényi-alap 
1917. évi bevétele a mult 
évi maradvánnyal együtt . 1,310 K 48 f 

az 1917. évi kiadása . . . 400 „ — „ 
a kezelési maradvány . . . 920 K 48 f 
a tőkevagyon 1917. december 31-én. . . 10,154 K 30 f 

g) a Német István-féle alap tőkevagyona . . 6,999 K 07 f 
az 1917. évi bevétel . . 312 K 97 f 
az 1917. évi kiadás . . . 252 „ — „ 
a szaporulat 60 „ 97 „ 
tehát a tőkevagyon 1917. december 31-én . 7,060 K 04 f 

h) a br. Baldácsy-alap 1917. évi bevétele a mult 
évi áthozattal 15,056 K 38 f 

a kiadás » 15,022 „ 60 „ 
a maradvány új számlára 33 K 78 f 

i) a br. Prónay Szilveszter Gábor-féle alap 
tőkevagyona volt 5,215 K 50 f 

az 1917. évi bevétel 230 „ 46 V * ̂  V 
tehát a tőkevagyon 1917. december 31-én 5,445 K 96 f 

k) a Szelényi Gizella-féle ösztöndíjalap tőke-
vagyona volt . . . . 

az 1917. évi bevétel . . 
az 1917. évi kiadás . . 

2,280 K 32 f 
104 K 41 f 
80 — „ 

24 „ 41 „ a szaporulat 
tehát a tőkevagyon 1917. december 31-én 2,304 K 73 f 

l) a Búsbak Ádám-féle alap tőkevagyona 
1917. január 1-én volt 5,000 K — f 

az 1917. évi bevétel 200 koronát tett ki, 
amely összeg az aszódi leánynevelőinté-
zetre fordíttatott; 
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m) a közalap számláján az egyetemes pénztárba 93. 
beszolgáltatott 20,148 K — f 

az egyházmegyéknek befizetései a mult évi 
maradvánnyal kitesznek 18,645 K 40 f 

a kerület által előlegezett összeg . . . . 1,502 K 60 f 

n) a püspöki nyugdíjalap számláján mult évi 
tőkemaradvány 765 K 22 f 

az 1917, évi kiadás . . . 52 K — f 
az 1917. évi bevétel . . . 38 „ 95 „ 
a többletkiadás 23 K 05 f 
tehát a tőkevagyon 1917. december 31-én 742 K 17 f 

o) a lelkészi kongrua folyószámláján az 1917. 
évi kiadás 35,420 K 09 f 

az 1917. évi bevétel . : 34,822 „ 76 „ 
a kerület által előlegezett összeg . . . . 597 K 33 f 

p) a segédlelkészi kongrua folyószámláján 1917. 
január 1-én a kezelési maradvány kitett 875 K 27 f 

az egyetemes pénztárból kapott járulék 7,705 „ 84 „ 
az 1917. évi összes bevétel . . . . . 8,581 K 11 f 
az 1917. évi kiadás 7,952 „ 97 „ 
jelentkezik mint kezelési maradvány . . . 628 K 14 f 

q) az aszódi leánynevelő-intézet „Scholtz Gusz-
táv-alap" számláján 1917. január 1-én volt 17,906 K 37 f 

az 1917. évi bevétel: 
kamatokban 809 K 19 f 
adományok és gyűjtésekből 550 „ 75 „ 

összesen 1359 K 94 f 
az 1917. évi kiadás volt . . 750 „ — „ 
a szaporulat 609 K 94 f 
tehát a tőkevagyon 1917. december 31-én . 18,516 K 31 f 

r) a tanári fizetések kiegészítésére szolgáló 
államsegély folyószámláján az 1917. évi 
bevétel a mult évi maradvánnyal . . . 90,448 K 46 f 

az 1917. évi kiadás 85,950 „ 74 „ 
jelentkezik mint kezelési maradvány . . . 4497 K 72 f 
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93. s) a Fabiny Teofil arcképalap vagyona volt 
1916 december 31-én 628 K 10 f 

az 1917. évi kamatbevétel 18 „ 84 „ 
tehát a tőkevagyon 1917 december 31-én volt 646 K 94 f 

t) a túrócszentmártoni gimnáziumi alap tőke-
vagyona 1917. évi január 1-én volt . . 19,452 K 50 f 

az 1917. évi bevétel . . . 886 K 67 f 
az 1917. évi kiadás . . . 400 „ — „ 
a bevételi többlet 486 „ 67 „ 
tehát a tőkevagyon 1917. december 31-én . 19,939 K 17 f 

u) a néhai dr. Králik Lajos alap tőkevagyona 
1917. január 1-én volt 5,694 K 07 f 

az 1917. évi bevétel 5,426 „ 57 „ 
tehát a tőkevagyon 1917. december 31-én . 11,120 K 64 f 

s - - -

v) a Gál Erzsébet ösztöndíjalap tőkevagyona 
1917. január 1-én volt 1,130 K 80 f 

az 1917. évi bevétel . . . 48 K 92 f 
az 1917. évi kiadás . . . 40 „ — „ 
a szaporulat 8 „ 92 „ 
tehát a tőkevagyon 1917. december 31-én . í~,139 K 72 f 

w) a lelkészi korpótlék folyószámlán az 1917. 
évi kiadás, a multévi tartozással . . . 112,266 K — f 

az 1917. évi bevétel 111,600 „ 60 „ 
a kerület által előlegezett összeg . . . . 665 K 40 f 

x) az Oeschger Adél alap tőkevagyona 1917. 
január 1-én volt 5,293 K 50 f 

az 1917. évi kamatjövedelem és adomány . 308 „ 80 „ 
tehát a tőkevagyon 1917. december 31-én . 5,602 K 30 f 

y) a bácsi egyházmegye jubiláris Luther-alapít-
ványa 20,000 K — f 

1917. évi bevétel . . . . 575 K — f 
1917. évi kiadás . . . . 191 „ 66 „ 
a szaporulat 383 „ 34 „ 
a tőkevagyon 1917. december 31-én . . . 20,383 K 34 f 
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Miután a számadások ellen észrevétel nem tétetett, 93—96. 
a kerületi közgyűlés a bemutatott 1917. évi szám-

adásokat jóváhagyja és úgy Bendl Henrik ker. pénztáros, 
mint néhai Liedemann Rezső örökösei, illetőleg Szelényi 
Gyuía ker. ellenőrnek a szokásos fenntartással a jelzett 
időre a felmentést megadja. 

94. A pénzügyi bizottság bemutatja a bácsi egyházmegye fel-
terjesztését, amely szerint a torzsai egyház a torzsai árva- és 
szeretetházzal járó jogokat és kötelességeket 1918. évi március 20-án 
tartott közgyűlésében átvette. 

Tekintettel arra, hogy a torzsai egyház fenti határo-
zata folytán a torzsai árva- és szeretetház jogi helyzete 
tisztázást nyert, a kerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság 
javaslata folytán helyt ad a torzsai árva- és szeretetház 
ama kérelmének, hogy az 1910. évi kerületi közgyűlés 
által az árva- és szeretetháznak engedélyezett 5000 kor. 
kamatmentes kölcsönt engedje el, illetve azt, mint a sze-
retetház javára tett alapítványt alakítsa át. 

A kerületi közgyűlés fenti határozata folytán megbízza 
a kerületi ügyészt, hogy a vonatkozó alapítólevelet készítse 
el és azt a jogügyi bizottság útján mutassa be a jövő évi 
kerületi közgyűlésnek. 

95. A pénzügyi bizottság bemutatja a szarvasi tanítónőképző-
intézet igazgatójának előterjesztését, amelyben 13,000—15,000 kor. 
engedélyezéséi kéri arra a célra, hogy az utalványozandó összegen 
az intézeti III—ik: évfolyambeli növendékek internátusa megfelelően 
felszerelhető legyen. 

A kerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslata 
• értelmében felhatalmazza az elnökséget, hogy a szóban-

forgó internátusi költségek fedezhetésére a kerület tulaj-
donát képező értékpapírokat lombardkölcsönnel megter-
helhesse és a kölcsön kamatainak, valamint a kölcsön 
törleszthetése céljából a tanítónőképző intézet növendékei-
nek tartásdíját a szükséghez képest 1500 koronára fel-
emelhesse. 

A kamatok fedezésére és a kölcsön törlesztésére a 
tartásdíj 20°/o-a lesz fordítandó. 

96. A pénzügyi bizottság bemutatja azokat az egyházmegyei 
közgyűlési határozatokat, amelyek a szarvasi tanítónőképző támo-
gatása végett az egyházmegyékhez intézett elnökségi felhívásrahozattak. 

A kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy a békési 
egyházmegye jóváhagyta a szarvasi egyház ama határo-
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96—99. zatát, amellyel az általa már létesített alapítványi helyek 
számát kettőről négyre emelte fel, hogy a bácsi egyház-
megye az intézet részére évi 200 kor. segélyt szavazott 
meg, valamint örömmel veszi tudomásul, hogy a nyitrai 
ev. egyházmegye évi 450 kor. segélyt szavazott meg. 

Sajnálattal veszi a kerületi közgyűlés tudomásul, hogy 
a többi egyházmegyék, hivatkozással kedvezőtlen pénzügyi 
helyzetükre, csak az e tárgyban hozott multévi határoza-
taikat ismételhették meg s miután a mai viszonyok mellett 
nincs kilátás arra, hogy az egyházmegyék a tanítónő-
képzőt hathatósabban támogassák, a kerületi közgyűlés 
egyelőre a kérdésnek nyilvántartását rendeli el. 

97. A pénzügyi bizottság bemutatja Wallrabenstein Jakab 
lelkésznek a „Ne csüggedj" című vallásos alkoholellenes lap támo-
gatása iránti kérvényét. 

A kerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatára 
felkéri a püspököt, hogy amennyiben meggyőződik arról, 
hogy a segélyért folyamodó lap az egyháziasságot moz-
dítja elő, úgy a lapot az irodalom támogatására rendel-
kezésére bocsátott összegből lehetőség szerint támogatni 
szíveskedjék. 

98. A pénzügyi bizottság bemutatja Holcsik Sámuel pozsonyi 
theologusnak az „Előre" című, az evangelium terjesztését célzó lap 
támogatására irányuló kérvényét. 

A kerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslata 
nyomán, tekintettel arra, hogy a röpiratszerü lap főleg a 
harctéren küzdő katonák között kerül kiosztásra, a lap 
kiadásainak fedezésére ez évre 200 kor. segélyt szavaz 
meg azzal, hogy jövőben a lap egy példánya a püspöki 
hivatalnak is megküldendő lesz. 

99. A pénzügyi bizottság bemutatja Bezegh Sámuel püspöki 
irodavezetőnek segély engedélyezése iránti kérvényét. 

A kerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság előterjesz-
tése alapján a püspöki irodavezető kérelmét méltányosnak 
találván, részére 19^8. január 1-től havi részletekben 
fizetendőleg a folyó évre 2400 kor. háborús segélyt utal-
ványoz ki és utólagosan jóváhagyólag tudomásul veszi, 
hogy Scholtz Gusztáv püspök Bezegh Sámuelnek, aki az 
állam részéről ruhasegélyben nem részesült, a kerületi 
pénztárból az ennek a segélynek megfelelő összeget utal-
ványozott ki. 

Elfogadja a kerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság-
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nak azt a javaslatát is, hogy 1918. január 1-től kezdődőleg 99 
dr. Varsányi Mátyás püspöki másodlelkésznek 600 kor. 
háborús segélyt szavazzon meg, és pedig azzal, hogy ez 
az összeg is havi részletekben lesz a másodlelkésznek 
kifizetendő. 

Tekintettel továbbá arra, hogy a püspöki irodavezető 
kétségtelenül azért nem részesül azokban a segélyekben, 
amelyekben az állam a többi lelkészeket részesíti, mert 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium illetékes ügy-
osztálya nem tudja, hogy a püspöki irodavezető szintén 
lelkész: a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez, kérve, hogy az irodavezető 
részére ugyanazokat a segélyeket utalja ki, mint amelyek-
ben az állam a többi lelkészeket részesíti. 

Minthogy pedig célszerűnek mutatkozik, ha a püspöki 
irodavezető és másodlelkész más elnevezést kapjanak, a 
ker. közgyűlés végül felkéri a püspököt, hogy az erre, 
valamint a munkaerők uj beosztására vonatkozó javas-
latait a jövő évi közgyűlés elé terjeszteni szíveskedjék. 

100. A pénzügyi bizottság bemutatja a besztercebányai egyház 
kérvényét, amelyben a főgimnáziumi költségek fedezésére továbbra 
is 1500 kor. segély megszavazását kéri. 

Tekintettel arra, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az egyházzal szemben a szerződésileg magára 
vállalt kötelezettségének, hivatkozással a háborúra, eleget 
nem tett, a kerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javas-
latának megfelelően a besztercebányai egyháznak az 
1500 kor. segélyt az 1919-ik évre is megszavazza. 

101. A pénzügyi bizottság jelentéséből 
a kerületi közgyűlés sajnálattal állapítja meg, hogy 

az arad—békési egyházmegye az 1918. évi április hó 
25-iki rendkívüli közgyűlésének a cathedraticum újbóli 
szedése tárgyában hozott határozatát megfellebbezte. A jog-
orvoslattal megtámadott határozatát a kerületi közgyűlés 
ugyanis abban a reményben hozta meg, hogy a kerület 
egyházmegyéi méltányolni -fogják a kerület nehéz pénz-
ügyi helyzetét, mely indokolttá tette a sürgős, az E. A. 
rendelkezéseinek talán nem egészen megfelelő intézkedé-
sét, különösen [tekintettel arra, hogy a kerület a folyton 
fokozódó drágaság következtében az általa fenntartott két 
iskola szükségleteit egyébként fedezni nem tudta. 

A kerületi közgyűlés egyébként is úgy véli, hogy a 
többi egyházmegyék által tudomásul vett határozatával 
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101—106. nem egy új adót vetett ki az egyházmegyékre, hanem egy 
régebben hosszú időn át szedett adónak újbóli fizetésére 
hívta fel az egyházmegyéket. 

A kerületi közgyűlés egyidejűleg elhatározza, hogy 
az esetben, ha a fellebbező egyházmegye fellebbezését 
vissza nem vonná, vagy az egyetemes közgyűlés a rend-
kívüli közgyűlésnek fellebbezéssel megtámadott határozatát 
feloldaná, a cathedraticum szedésétől el fog tekinteni, de a 
közigazgatási államsegélyből az egyházmegyéknek átenge-
dett összegből fog oly összeget levonásba hozni, amely 
megfelel annak az összegnek, amelyet a kivetett cathedra-
ticum címén lennének kötelesek a kerület pénztárába 
beszolgáltatni. 

Az 1918. évi cathedraticum 1918. évi december 31-ig 
lesz a kerület pénztárába beszolgáltatandó. 

102. A pénzügyi bizottság jelentését, hogy a mult évi kerületi 
közgyűléstől nyert ama megbízatásának, hogy amennyiben a kerü-
leti számadások felesleggel záródnának, Benka Gyula nyug. igaz-
gatónak és nyugdíjas tanártársainak megfelelő segélyt utalványozzon 
ki, eleget nem tehetett, mert a kerületi zárszámadásokhiánnyal záródtak, 

a kerületi közgyűlés sajnálattal tudomásul veszi. 

103. A pénzügyi bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés az eperjesi Theologusok Ottho-

nának eddigi segélyét 100 koronáról 200 koronára5emeli fel. 

104. A pénzügyi bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés a budapesti deáktéri ág. hitv. 

ev. testvéregyházak által a pénztári hivatal tisztviselőinek 
megszavazott drágasági pótlékhoz való hozzájárulásként 
915 kor. 19 fillért szavaz meg a folyó pénztári év terhére 
és utasítja a pénztári hivatalt, hogy a megszavazott ösz-
szeget utalja át a testvéregyházak pénztárába. 

105. Tárgyaltatott a békési egyházmegye felterjesztése, amely-
ben újból kéri, hogy a szarvasi tanítónőképző intézet növendékei 
részére eddig megszavazott 200 korona ösztöndíjat a kerületi köz-
gyűlés 400 koronára emelje fel. 

A kerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság előterjesz-
tésének megfelelően nem lát indokot arra, hogy az e tárgy-
ban hozott korábbi határozatait módosítsa. 

106. A pénzügyi bizottság bemutatja az 1919. évi kerületi 
költségvetést. 
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A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület 1919. évi költségvetése 
összehasonlítva az 1918. és 1917. évi költségvetésekkel és az 1917. 

évi eredménnyel. 

1919. évi 1918. évi 1917. évi 1917. évi 
költség- költség- költség- ered -

Szükséglet. 
vetés vetés vetés meny 

Szükséglet. 

I. É v i s e g é l y e k : 
1 Pozsonyi íheológia akadémiának 1200 — 1200 — 1200 — 1200 — 

2 Szarvasi tanitónőképzőnek, beleértve 
a közalapból várható 2400.— K 12020 — 12020 — 12020 — 12020 — 

3 Ugyanannak rendk.szüks. fedez.-re 15000 — 14641 66 13952 — 17267 66 
4 „ „ ingyenhelyalapra . . 3000 — 3000 — : 3000 — 3000 — 

5 Kerületi segélyző intézetnek . . 1200 — 1200 — 1200 — 1200 — 

6 Ugyanannak rendkívüli segély . . 2000 — | 2000 — 2000 — 2000 — 

7 Papi özvegyeknek 1200 — 1200 — 1200 — 1200 — 

8 Pozsonyi theol. akad. szakkönyvtár 40 — 40 — 40 — 40 — 

9 „ ' „ „ Otthon „ 2675 — 2200 — 1850 — 2675 — 

10 Luther-társaságnak 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 

11 Az egyet, theol. akad.-nak fenntart. 6072 50 6072 50 6072 50 6072 50 
12 A M. E. L. E.-nek : 300 — - 300 — 300 — 300 — 

13 Eperjesi theologusok Otthonának 200 - 100 — 100 — 200 — 

14 Luther-Otthonnak 2 kedvezményes 
helyre 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 

15 Rendkiv. id. segély, Beszterceb. 
1000 

gimn.-nak 1500 — 1500 1500 — 1500 — 

16 A 3 theologia akad. fenntartására 9404 — 9405 9405 — 9404 ' — 

17 A kerületi tanító egyesületnek. . — 300 300 — — — 

18 A „ missziói bizotts. rendel-
kezésére 1000 — 1000 — 1000 375 — 

19 Lelkészek rendkiv. segélyezésére . 2000 — 2000 — — — 3100 — 

20 Háborús államsegélyből lelkészi 
karnak — 50000 — — — 50000 - -

21 Háborús ruhasegély leik. karnak 93500 — 

É v i f i z e t é s e k : 
II . 1 Püspök ur tiszteletdija . . . . 7300 — 7300 — 7300 — 7300 — 

2 „ „ uti és iroda átalánya . 4000 — 4000 — 4000 — • 4000 — 

3 Kerületi másodlelk. (missionárus) 5200 — 5200 — 5200 — 5200 — 

háb. segélye 400 300 — 

4 Püspöki irodavezető (5200-j-400 
szem. pótl.) 5600 — 5600 — 5600 5600 — 

Püspöki irodavezető háb. pótléka 1200 2050 — 

5 Püspöki irodai segéderők díjazása 1200 — 1300 — 1200 1200 — • 

6 Egyházi jegyző 200 — 200 — • 200 — 200 — 

7 Világi jegyző 200 -—, irödaátalány 
800"— K 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 

8 2 aljegyző á 100 — K . . . . 200 _ 200 — - 200 — 200 — 

9 Kerületi levéltáros . . . . . . . 100 — 100 — 100 100 — 

10 2 tanügyi bizottsági előadó á 
200-— K 400 — 400 — 400 — 400 37 

11 Pénztáros 594 37 K, fizetési pót-
lék 400-— K, szem. pótl. 400-— K 1394 37 1394 37 1394 37 1394 — 

12 Ellenőr 436'— K, fizetési pótlék 
300"— K 736 — 776 — 776 i — 776 — 

13 Pénztári irodatiszt 800 — 800 — 800 - 800 — 

14 Pénztári tisztviselők 50% háborús 
pótléka 915 18 

Püspöki iroda szolga 120 — 120 — ' 120 — 120 — 

Deáktéri iskola szolga . . . . 50 — 30 — 30 — 50 — 

Pénztári iroda szolga 50 — 30 — 30 i — 50 — 

• 

Átvitel . . 91677 05 138629 53 85489 87 237794 53 
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VI. 
VII. 

VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Athozat . . 

S á r k á n y S á m u e l p ü s p ö k ö z v e -
g y é n e k k e g y d í j a 

III. 

IV. N a p i d i j a k é s ú t i k ö l t s é g e k 
a kerületi és egyetemes közgyű-
lés, valamint a működő bizott-
ságok pap és tanár tagjainak . 

V Ö s z t ö n d í j a k r a : 
1 Papjelölteknek 100 — K-val 
2 Besztercebányai főgimnáziumnak 
3 Békéscsabai főgimnáziumnak 
4 Szarvasi 
5 „ tanítóképző intézetnek 
6 Aszódi főgimnáziumnak 

H á z b é r a l e v é l t á r i h e l y i s é g é r t 
M a g y . P r o t . Ii o d . T á r s . - n a k 

a l a p . k a m a t * 

N y o m t a t v á n y o k é s k i s e b b k i a -
d á s o k 

E l ő r e n e m l á t h a t ó k i a d á s o k 
E g y h á z i i r o d a l m i c é l o k r a . . 
I l l e t é k e g y e n é r t é k 
A s z ó d i k e r . n ő n e v e l ő i n t é z e t n e k 

beszámítva a közalapból vár-
ható 4500-— K-t 

V a l l á s o k t a t ó k n a k s z e g é n y e g y -
h á z a k é s m i s s z i ó k n a k a k ö z -
a l a p s e g é l y b ő l 

a pesti magy. egyháznak vallás-
tanításra 

1 B á r ó B a l d á c s y p r o t . a l a p b ó l : 
2 Püspök urnák l/a része . . . . 

Egyházak, lelkészek és leik. özve-
gyeinek . 

U j e g y h á z a k a l a p í t á s a , s z ó r v á -
n y o k g o n d o z á s a 

E g y h á z m e g y é k n e k k ö z i g a z g . 
c é l o k r a : 

1 Arad-békési egyházmegyének 
2 Bácsi „-
3 Bánsági „ 
4 Békési „ 
5 Budapesti „ 
6 Csanád-csongrádi „ 
7 Horvát-szlavon „ 
8 Pestmegyei „ 
9 Turóci „ 

10 Zólyomi „ 
xvii F e l e m e l t 1 8 4 8 / X X . á l l a m s e g é y -

ből a zsinati költségek fedezé-
sére 

xviii. | T a r t a l é k a l a p r a a k ö l t s é g v e t é s i 
ö s s z e g 2° /o -a (1912. évi kgy. jkv 
90. p. értelmében. . . . . . 

1919. évi 
költség-

vetés 

91677 

1200 

12000 

600 
400 
400 
400 
200 
400 

800 

50 

7000 
13130 

1000 
387 

14000 

05 

1918. évi 
költség-

vetés 

138629 

— 1200 

53 

1917. évi 
költség-

vetés 

85489 

1200 

— 7500 — 7500 

— 600 
— 400 
— 400 
— 400 
— 200 
—! 400 

— 800 

50 

20 

80 

4320 
1000 
1000 
387 

— 14000 

24000 

5000 

5000 — 

10000 — 
12000 

450(1 — 
5000 — 
4600 — 
5000 — 
3600 — 
4000 — 
3500 
5000 
3900 
4900 

49721 35 

24000 

5000 

5000 

10000 
12000 

4500 
5000 
4600 
5000 
3600 
4000 
3500 
5000 
3900 
4900 

5516 

59 

80 

600 
400 
400 
400 
200 
400 

800 

50 

4000 
1000 
1000 
387 

87 

— 15000 

23500 

5000 

5000 

10000 

12000 

4500 
5000 
4600 
5000 
3600 
4000 
3500 
5000 
3900 
4900 

08 

2685 

4592 

80 

1917. évi 
ered-
mény 

237794 

12C0 

9581 

800 
400 
400 
400 
200 
400 

800 

50 

911 
920 
900 
387 

—1| 20656 

24300 

5000 

5000 

10000 

12199 

4500 
5000 
4600 
5000 
3600 
4000 
3500 
5000 
3900 
4900 

28 

05 

53 

70 

29 

80 

75 

96 

Ö s s z e s s z ü k s é g l e t 2 4 8 6 1 7 40 275804 224605! — 375382; 03 
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-

1919. évi 
költség-

vetés 

1918. évi 
költség-

vetés 

1917. évi 
költség-

vetés 

1917. évi 
ered-
mény 

Fedezet 

I. K a m a t o k b ó l 14000 — 15000 * — 15800 — 14118 99 

II. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

E g y h á z m e g y é k t ő l 5 f i l l é r l é l e k -
s z á m s z e r i n t . 

Arad-békési egyházmegye . . . 
Bácsi egyházmegye 
Bánsági egyházmegye 
Békési egyházmegye 
Budapesti egyházmegye . . . . 
Csanád-csongrádi egyházmegye . 
Horvát-szlavon egyházmegye . . 
Turóci egyházmegye 
Pestmegyei egyházmegye. . . . 
Zólyomi egyházmegye 

2744 
3472 
2000 
3363 
2400 
1285 
1691 
1382 
3214 
2258 

25 
95 
75 
15 

70 
45 
85 
70 
05 

— 

III. M o k o s s i n i M i h á l y a l a p k e z e l é s i 
d i j a 100 — 100 100 — 100 — 

IV. B á r ó B a l d á c s y p r o t . a l a p í t v á n y -
b ó l 15000 — 15000 — • 15000 — 15000 — 

V. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

E g y e t e m e s e g y h . p é n z t á r t ó l : 
Szarvasi tanítónőképző int. javára 
Aszódi ker. nőnevelő „ „ 
Lelkészek rendkív. segélyezésére 
Segédlelkészek segélyezésére . . 
Háborús államsegély a leik. karnak 

„ ruha „ „ „ „ 

2400 
4500 
2G00 z~ 

2400 
4500 
2000 

50000 

2400 
4500 

2400 
4500 
2000 
2000 

50100 
92200 

z 

VI. 
1 
2 

3 

E g y e t e m e s e g y h . k ö z a l a p b ó l : 
Vallásokt. egyház, és missziók jav. 
A pesti magy. egyh. részére vallás-

tanításra 
Ker. másodleikész (misszionárus) 

24000 

5000 
2400 

24000 

5 00 
2400 

24000 

5000 
2400 

1 24300 

5000 
, 2400 

— 

VII. Á l l a m s e g é l y b ő l 68500 — 68500 — 68500 — 68500 — 

VIII. R e n d k í v . á l l a m s e g é l y b ő l . . . 9404 9404 ' — 9405 — 9404 — 

IX. 1 8 4 8 : X X . á l l a m s e g é l y b ő l . . . 75000 75000 - 75000 — 75000 — 

X. E g y e t . a d ó a l a p b ó l m i s s z . c é l o k r a 2000 — 2000 2000 — 2000 — 

XI. V e g y e s e k b ő l . 500 — 500 — 500 — 1117 50 

Ö s s z e s f e d e z e t 248617 85 275804 — 224605 — 370040 49 

XII. T a r t a l é k a l a p b ó l a h i á n y f e d e -
z é s é r e 5341 54 

248617 85 275804 — 224605 — 375382 03 

Budapest, 1918 május 14 én. 

S z e l é n y i G y u l a s . k. 
p. ellenőr. 

B e n d l H e n r i k s . 
ker. pénztáros 

k. 



126 

106-109. A kerületi közgyűlés a 248,617 kor. 85 fillér szük-
séglettel összeállított költségvetést tudomásul veszi és 
megállapítja. 

. * •
 4 

107. A pénzügyi bizottság bemutatja az egyetemes egyház 
1917. évi zárszámadását. 

A kerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslata 
értelmében a zárszámadásokat tudomásul veszi. 

108. Bemutattatott az egyházmegyéknek a missziók^működé-
séről szóló jelentése. 

A ker. közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul, 
hogy kerületünknek a nagy kiterjedésű diaszpórában lakó 
hívei a missziói körök lelkészei által az elmúlt közigaz-
gatási évben is a kedvezőtlen közlekedési viszonyok s a 
háborús állapotokkal összefüggő egyéb nehézségek dacára 
a lehetőséghez képest hü lelkipásztori gondozásban ré-
szesültek. 

A békési és horvát-szlavon egyházmegyékhez tartozó 
azok a missziói körök, amelyek a mult évben végzett 
missziói tevékenységről szóló s kötelező évi jelentéseiket 
az 1915., 1916. és 1917. évi ker. közgyűlések jegyző-
könyveiben foglalt többrendbeli utasítás dacára sem küldték 
be, ismételten s utoljára fölhívatnak, hogy jelentéseiket 
az illetékes egyházmegyék útján a püspöki hivatalhoz 
1918. december hó 31-ig pótlólag annál is inkább terjesz-
szék föl, mert ellenkező esetben a részükre a f. évi ker. 
közgyűlés által megszavazott missziói segélyek nem fog-
nak kiutaltatni. 

Végül elhatározza a ker. közgyűlés, hogy miután a 
missziói körök működéséről szóló évi jelentések az ille-
tékes egyházmegyék közgyűlési jegyzőkönyveiben rend-
szerint amúgy is egész terjedelmükben közzététetnek, a 
nyomdai előállítási költségek és a papíranyag nagymérvű 
megdrágulására való tekintettel a f. évben is eltekint attól, 
hogy a kerülethez beérkezett amúgy sem teljes '.számú 
missziói jelentések kivonatai a ker. közgyűlés jegyző-
könyvébe fölvétessenek. 

109. A segélyügyi bizottság beterjeszti a missziói segély 
felosztása tárgyában tartott üléséről felvett következő jegyző-
könyvet : 
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Jegyzőkönyv . 109 

felvétetett Budapesten, a bányai ág. h. ev. ker. egyházkerület 
1918. évi szept. hó 4-én tartott segélyügyi bizottsági ülésében. 

Jelen voltak: Dr. Gerhauser József ehm. felügyelő és Kaczián 
János főesperes mint helyettesített elnökök elnöklete alatt Doleschall 
Lajos, Wagner G. Adolf, Frint Lajos, Bakay Péter, Dr. Vanovits 
János, Sárkány Béla és Sztehlo Gerő biz, előadó. 

1. Elnökség szívélyesen üdvözölvén a bizottság megjelent tag-
jait, az ülést megnyitódnak nyilvánítja és fölhívja a bizottság elő-
adóját a segélyfelosztási tervezet előterjesztésére. 

2. Előadó jelenti, hogy a missziói segély felosztási tervezetét 
elkészítette. E célra a folyó évben 12,000 kor. áll rendelkezésre. 

A bizottság a bemutatott segélyfelosztási tervezetet 
némi módosítással elfogadja s a ker. közgyűlés elé terjeszti. 

3. Több tárgy nem lévén, elnökség a bizottság ülését befeje-
zettnek nyilvánítja. 

Kmft. 

Kaczián János s. k. Dr. Gerhauser József s. k. 
h. e. elnök. h. v. elnök. 

Sztehlo Gerő s. k. 
ker. e. aljegyző, biz. előadó. 

110. Ezután az aszódi leánynevelőintézeti bizottság jelentése 
kerül napirendre, amelynek kapcsán beterjeszti a leánynevelőintézet 
számadásait és az 1919. évi költségvetést. 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 

Az aszódi leánynevelőintézet 1917/18. évi működéséről az 
alábbiakban van szerencsénk jelentésünket megtenni: 

A beiratásokat a rendes időben tartottuk meg. A polgári isko-
lába beiratkozott 76 bennlakó, 67 bejáró növendék és 16 magán-
tanuló. A háztartási tanfolyam és az egyéves női kereskedelmi 
szaktanfolyam kellő számú növendék híján nem nyílhatott meg. 

A tantestület tagjai közül Kováts Ilona, oki. gazdasági tanítónő 
3 évi működés után február 1-én állásáról lemondott, mert a székes-
fővárosi kertgazdasági szabadiskolában nyert alkalmazást. Tekin-
tettel arra, hogy a háztartási tanfolyam szünetelt, állása az év 
folyamán nem töltetett be. 

Az egyik üresedésben levő zongoratanítónői állásra Szappanos 
Gizella zongoratanítónő hivatott meg. A nyelvmesternői állást csak 



128 

110. november hó 1-én sikerült betölteni Landt Mária oki. nyelvmester-
nővel. Óráit addig Kézmárszky Hermin, Plaszky Aranka és Scholtz 
Aranka tanítónők látták el. 

A tanítás a miniszteri tanterv keretében és egyházunk szel-
lemében haladt. 

Az érzelmi nevelés eszközéül szolgáltak azok a vallásos és 
hazafias ünnepélyek, amelyeket az iskolai év folyamán tartottunk. 
Október 31-én a reformáció négyszázados évfordulója alkalmából 
rendeztünk ünnepélyt, az ünnepély után gyüjtöttünk az egyetemes 
ev. egyház szeretetháza javára 328 kor. 49 fillért. November 2-án 
az elesett hősök emlékére tartottunk gyászünnepélyt, amely alkalom-
mal az elesett hősök sírjainak gondozására 171 kor. 90 fillért 
gyüjtöttünk. Megünnepeltük március 15-ét, május hó 10-én pedig 
Zita királynénk legmagasabb születésnapját ünnepeltük meg, amely 
utóbbi alkalommal a Zita-Otthon javára 480 kor. 75 fillér gyűlt 
össze. Június hó 3-án Wallrabenstein Jakab homokosi lelkész tar-
tott belmissziói előadást. 

Növendékeink egészségi állapota kedvező volt, eltekintve attól, 
hogy az országszerte föllépett vörhenyjárvány intézetünket sem 
kerülte el, úgy hogy november és december hónapokban kény-
telenek voltunk a tanítást szüneteltetni. Hogy a mulasztottakat 
pótoljuk, az általános szénszünet ideje alatt tanítottunk és a húsvéti 
szünetet is megrövidítettük s így a tananyagot feldolgoztuk. 

Az egyházkerület részéről az elmúlt iskolai- évben hat benn-
lakó növendék részesült tartásdíjkedvezményben és 1 bejáró növen-
dék élvezett tandíjmentességet. A Scholtz püspök-féle alapítvány 
kamatait két növendék, a dr. Králik-féle alapítvány kamatait pedig 
egy növendék élvezte. 

A Scholtz-féle alapítvány gyarapítására Meder Dániel 50 K-t, 
Sárkány László 28 K 01 fillért adományoztak. — Az Oeschger-féle 
alapra M. Varga Imréné 40 K-t, Friedrich Béláné 50 K-t, Kadlicskó 
Györgyné, Újlaki Izidorné és Györk Árminné 10—10 K-t adtak. 
— A békési egyházmegyei gyámintézet 8 K-t, a szabadkai egyház-
község 5 K-t, a garamszegi gyámintézet 30 K-t adott az intézet 
céljaira. 

Példás magaviseletű növendékek megjutalmazására ad tak: 
Dr. Scherer János 200 K-t, Podmaniczky Gyuláné bárónő 10 K-t, 
Sárkány Ernő 30 K-t, Dr. Liedemann Frigyes 20 K-t, Blumenau 
Alfréd 100 K-t, Dr. Gál Adolf 4 drb jutalomkönyvet. 

Több szülő kisebb-nagyobb mennyiségű élelmiszert küldött 
az intézetnek. 

Növendékeink az iskolai év folyamán a következő összegeket 
adták jótékony célra: a katonák karácsonyára 72 K-t, a dombovári 
ev. templom javára 20 K-t, a székesfehérvári ev. templom javára 
15 K-t, az elesett hősök emlékét Aszódon megörökítendő szoborra 
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88 K-t, a fogságból hazatérő foglyok gyámolítására 186 K 60 f-t, 110. 
a torzsai árvaháznak 66 K 72 f-t, egy beteg leánykának 35 K-t, 
az országos postás kórházalapra 25 K-t. Ezenkívül az országos 
anya- és csecsemővédő egyesület által kiadott levelező-lapokból 
vásároltak 201 K értékben. Kötöttek a katonák részére 165 pár 
meleg harisnyát. 

Vizsgálatot ez évben nem tartottunk. Az utolsó tanítási órák 
június hó 10-én voltak. A tanévet június 12-én évzáró ünnepség-
gel fejeztük be. 

Bár a folyton fokozódó drágaság indokolttá tette volna, a 
tartásdíjak további készpénzbeli emelésétől egyelőre még eltekin-
tettünk, de kimondtuk, hogy a vidéki tanulók 6 kilogramm zsirt 
és 5 kilogramm szappant kötelesek magukkal hozni, azok a növen-
dékek pedig, akik a városból kerülnek az intézetbe és így a fenti 
cikkeknek magukkal hozása nehézségbe ütközne, ezeknek ellen-
értékeként 200 koronát kötelesek az intézet pénztárába befizetni. 

A zongoradíjak felemelésétől azonban nem zárkózhattunk el, 
azokat mérsékelten 150 koronáról 200 koronára emeltük. 

Kimondtuk, hogy a háború tartama alatt a tartásdíjkedvez-
mények engedélyezése iránti kérvények május hó 15-ig adandók be. 

Micsinyay Gizella zongoratanítónő a részére egészségének 
helyreállítására engedélyezett egy évi szabadságot nem vette igénybe, 
mert azalatt az idő alatt, amely alatt az intézetet a vörhenyjárvány 
miatt be kellett zárni, egészsége tökéletesen helyreállott. 

A fokozódó drágaságra való tekintettel mindazoknak a tanító-
nőknek, akik az államtól háborús pótlékban nem részesülnek, 
továbbá az internátus vezetőjének, a házvezetőnőnek, ruhakezelő-
nőnek és ápolónőnek 1918. évi január 1-től kezdődőleg 50°/o-os 
háborús segélyt szavaztunk meg; kérjük ennek az intézkedésünknek 
utólagos jóváhagyását. 

Őszinte hálás köszönetünknek adtunk kifejezést Sárkány Ernő-
nek azokért a szives fáradozásaiért, amelyeknek köszönhető, hogy az 
intézet élelmezése körül fennakadás nem volt. Levélileg tolmácsoltuk 
az egyház köszönetét Báró Schossberger Lajosnak, aki a háború 
kitörése óta mérsékelt áron tejjel látta el az intézetet. 

Kérjük jóváhagyólag utólagosan tudomásul venni, hogy az 
internátus vezetőjének, Petrik Vilmának 200 korona tiszteletdíjat 
engedélyeztünk azon a címen, hogy négy hónapon keresztül heti 
hat órában elméleti tantárgyat is tanított. 

Sajnálattal jelentjük, hogy az intézeti vízvezeték csőhálózatá-
nak kijavításakor többletmunka merült fel, mert az eredetileg terve-
zettnél több cső kicserélése vált szükségessé. A javítási összkölt-
ségek ezáltal 4040 K-ra emelkedtek. Kérjük utólagosan tudomásul 
venni, hogy a fenti összeget utalványoztuk. 

A mult évi kerületi közgyűlés ama utasításának, hogy Horváth 
9 
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A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület aszódi 
— 

Korona fillér Korona fillér 

B e v é t e l . 

I . R e n d e s b e v é t e l e k : 

1. Bennlakók ellátása és tandíja . . . 85310 61 
2. Bejáró növendékek tandíja . . . . 10928 — 

3. Zongoradíjak 6995 — 

4. Beiratási díjak 2862 — 

5. Bennlakó növendékek gyógydíjai . . 1500 — 

6. Magánvizsgadíjak 600 — 

7. Bérbeadott helyiség után 300 
8. Vegyesekből 3324 36 
9. Tanerők állami fizetéskiegészítése . . 5933 33 117753 30 

I I . É v i a d o m á n y o k : 

1. Egyetemes közalapból 4500 — 

2. E. E. E. gyámintézet a Leopoldia-
numból 500 — -

3. Bácsi ev. egyházmegyétől . . . . 200 — 

4. Bpesti Deák-téri testvéregyházaktól . 300 — 

5. Pesti ev. magyar egyháztól . . . . 120 — 

6. Budai ev. egyháztól 40 — 

7. Bpesti kerepesi-uti egyháztól . . . 40 — 

8. Busbak Ádám alapból . " . . . . 200 — 

9. Scholtz Gusztáv alapból 3 féldíjas 
helyre . . . 750 — 

10. Földmüvelésügyi m. kir. Ministeriumtól 600 — 

11. Csanádalberti ev. egyház adománya . 5 — 7255 — 

I I I . A z e g y h á z k e r ü l e t p é n z t á r á b ó l a h i á n y 
16156. 75 f e d e z é s é r e 16156. 75 

Összes bevétel . . . 141165 05 

9 

Budapest, 1917 december 31-én. 
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leánynevelőintézet 1917. évi számadása. 

Korona fillér Korona fillér 

K i a d á s . 

I . A n e v e l ő i n t é z e t f e n n t a r t á s á v a l j á r ó 

r e n d e s k i a d á s o k : 

1. Tanerők javadalmazása 25661 54 
2. Felügyelő-személyzet 1805 — 

3. Cselédbérek, házvezetőnő . . . . 6297 12 
4. Élelmezés 65017 27 
5. Mosás és tisztogatás 5708 28 -

6. Tüzelőanyag, fa és szén 15294 53 
7. Világítás 2860 53 
8. Irodai kiadások és nyomtatványok . 1281 48 
9. Orvos, gyógyszerek és betegápolás . 1939 77 

10. Folyóiratok és könyvtár 318 30 
11. Tanügyi felügyelő tiszteletdíja és úti-

költsége 242 — 

12. Leltári tárgyak javítása és pótlása 5338 08 
13. Vegyesek 2535 18 134299 08 

I I . D o l o g i r e n d e s k i a d á s o k : 

1. Adó 156 69 
2. Tűzkár elleni biztosítás 152 25 
3. A M. Jelz. Hitelbanknál fizetett kamat 1340 98 
4. Járulék az orsz. tanítói nyugdíjalapra 2843 — 4492 92 

I I I . É p ü l e t f e n n t a r t á s é s j a v í t á s . . . . 2373 05 

Összes kiadás . . . 141165 05 

. 

Ben dl H enrik s k 
ker. pénztáros. 

5* 
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A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület aszódi 

Korona iillér Korona fillér 

B e v é t e l . 

I . R e n d e s b e v é t e l e k : 

• 

L 

1. Bennlakók ellátási díja 134600 — 
• 

2. Bejáró növendékek tandíja . . . . 15000 — 

3. Bennlakó keresk. növendékek tandíja 2550 — 

4. Zongoradíjak 14000 — 

5. Beiratási díjak 3800 — v 

6. Bennlakó növendékek gyógydíja . . 1960 — 

7. Keresk. növendékek irógéphasználati 
díja 560 — 

8. Magánvizsgadíjak 1280 — 

9. Bérbeadott helyiség u t á n . . . . . . 500 — 

10. Vegyesekből . . . 3000 — 

-

11. Tanerőkfizetéskiegészítési államsegélye 7200 — 184450 — 

11. É v i a d o m á n y o k : 

1. Egyetemes közalapból 4500 
2. E. E. E. gyámintézet a Leopoldia-

numtól 400 — 

3. Budapesti Deák-téri testvéregyháztól 300 
4. Pesti magyar egyháztól 100 — 

5. Budapesti kerepesi-úti egyháztól . . 40 — 

6. Budai egyháztói 40 — 

7. Búsbak Ádám alapból 200 — 

8. Scholtz Gusztáv alapból 800 — 

9. Králik-féle alapból 400 — 

10. Br. Podmaniczky Géza-féle alapból . 800 — 7580 

Összes bevétel . . . 192030 
• 

i 
Aszódon, 1918 augusztus hóban. 
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leánynevelőintézete költségvetése az 1919. évre. 

K i a d á s . 

I . A n e v e l ő i n t é z e t f e n n t a r t á s á v a l j á r ó 

r e n d e s k i a d á s o k : 

1. Tanerők javadalmazása 
2. Felügyelőszemélyzet fizetése és cseléd-

bérek 
3. Élelmezés 
4. Mosás és t isztogatás . . 
5. Tüzelőanyag, fa és szén . 
6. Világítás 
7. Irodai kiadások és nyomtatványok 
8. Gyógyszerek, orvos és betegápolás 
9. Folyóiratok és könyvtár . . . . 

10. Tanügyi felügyelő tiszt, díja és úti-
költsége 

11. Leltári tárgyak javítása és pótlása 
12. Vegyesek 

I I . D o l o g i r e n d e s k i a d á s o k : 

1. Adó 
2. Tűzkár elleni biztosítás 
3. A M. Jelz. Hitelbanknál fizetett kamat 
4. Járulék az orsz. tanári nyugdíjalapra 

I I I . É p ü l e t f e n n t a r t á s é s j a v í t á s 

Összes kiadás 

Bevételek összege 

Kiadások összege 

Fedezetlen túlkiadás 

Korona fillér 

30700 

15000 
136000 

15000 
12000 
3000 
2000 
2000 

200 

300 
4000 
2000 

170 
160 

1300 
3200 

Korona fillér 

192030 

231030 

39000 

222200 — 

4830 

4000 

231030 

Petrik Sarolta s. k. 
igazgató. 
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110. János által tartásdíjkedvezmény engedélyezése iránt beadott kér-
vénye tárgyában hozott határozatunkat vegyük revízió alá, nem 
tehettünk eleget, mert folyamodó leányát az intézetből kivette és 
így a határozat revizió alá vétele tárgytalanná vált. 

Jelentjük, hogy a folyó iskolai évre 81 polgári iskolai 
növendék a kereskedelmi iskolába pedig 17 bennlakó növen-
dék jelentkezett, ugy hogy ez évben a kereskedelmi szaktanfolyamot 
ismét megnyithattuk. A szaktanfolyam kiadásait a 6970 koronányi 
bevételek fedezik. 

Tekintettel a nagy számban jelentkezett növendékekre, egy 
bejáró zongoratanítónőt kellett szerződtetnünk. A zongoratanítónők 
óratöbbleti díját egy növendék után 150 koronában állapítottuk meg 
és kimondottuk, hogy a zongoratanítónők az intézeten kívül csak 
az esetben vállalhatnak órákat, ha az intézetben nincsen reájuk 
szükség. 

Kérjük, hogy 1918. évi szeptember 1-től kezdődőleg Linder 
Vilmát és Széli Arankát az első, Petrik Saroltát pedig a harmadik 
ötödéves korpótlék élvezetébe előléptetni méltóztassék. 

Kérjük tudomásul venni, hogy tekintettel arra, hogy a kézi-
munkatanításhoz szükséges anyagot beszerezni nem lehet, a kézi-
munkaórák számát háromról kettőre szállítottuk le, amely időt a 
növendékek a ruhájuk javítására használják fel. 

Elhangzott óhajoknak engedve, felhatalmaztuk az intézet igaz-
gatóját, hogy a növendékeknek engedélyt adhasson arra, hogy a 
hazulról esetleg küldendő élelmiszert tartalmazó csomagokat át-
vehessék, amit egyébként az intézet házirendje nem enged meg. 

Végül van szerencsénk az intézet 1919. évi költségvetését 
bemutatni, amely, sajnos, ez évben is tetemes hiányt tüntet fel. 

Hitrokoni tisztelettel 

Budapesten, 1918. évi szeptember hó 3-án. 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k. -Scholtz Gusztáv s. k. 
kerületi felügyelő. püspök. 

Dr. Liedemann Frigyes s. k. 
ker. v/7. főjegyző. 

A kerületi közgyűlés az aszódi leánynevelő-intézeti 
bizottság jelentését helyeslőleg tudomásul veszi és az 
előterjesztett indítványok értelmében 

1. jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a bizottság 
bizonyos élelmi cikkeknek természetben leendő beszol-
gáltatására kötelezte a növendékeket azzal, hogy azok a 
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növendékek, akik városokból kerülnek az intézetbe, ezek- 110. 
nek ellenértékeként 200 koronát kötelesek az intézet pénz-
tárába beszolgáltatni; 

2. jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az intézet 
felügyelőjét a bizottság felhatalmazta, hogy szükség ese-
tére a tartásdíjat 50°/'-kai felemelhesse; 

3. jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a zongora-
díjak mérsékelten 150 K-ról 200 K-ra emeltettek; 

4. jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a bizottság 
mindazoknak a tanítónőknek, akik az államtól háborús 
pótlékban nem részesülnek, továbbá az internátus vezető-
nőjének, a házvezetőnőnek, ruhakezelőnőnek és ápolónő-
nek 1918. évi január 1-től kezdődőleg 50° o-os háborús 
segélyt szavazott meg; 

5. a maga részéről is hálás köszönetét fejezi ki Sárkány 
Ernő intézeti Ií-od felügyelőnek azokért a fáradozásaiért, 
amelyeknek köszönhető, hogy az intézet ellátása körül 
fennakadás nem volt; 

6. jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a bizottság 
az internátus vezetőjének 200 korona tiszteletdíjat szava-
zott meg azért, hogy négy hójiapon át heti hat órában 
elméleti tárgyat is tanított; 

7. utólagosan utalványozza a vízvezetéki csőhálózat-
nak kijavításakor szükségessé vált többmunkával járt ki-
adásokat ; 

8. örvendetesen tudomásul veszi, hogy a folyó iskolai 
évre a növendékek oly szép számban jelentkeztek, ami 
lehetővé tette a kereskedelmi szaktanfolyam újbóli meg-
nyitását ; 

9. tudomásul veszi, hogy a bizottság egy bejáró 
zongoratanítónőt alkalmazott, hogy a bizottság csak az 
esetre engedte meg a bennlakó zongoratanítónőknek, hogy 
az intézeten kívül órákat vállaljanak, ha az intézetben 
nincs reájuk szükség és végül, hogy a zongoratanítónők 
óratöbbleti díját egy növendék után 150 koronában álla-
pította meg; 

10. 1918. évi szeptember 1-től kezdődőleg Petrik 
Sarolta igazgatónak a 111-ik 200 koronás, Linder Vilma 
tanítónőnek az első 200 koronás és Széli Aranka rajz-
tanítónőnek az első 200 koronás ötödéves korpótlékot 
utalványozza ; 

11. tudomásul veszi, hogy a bizottság a kézimunka-
órákat háromról kettőre szállította le azzal, hogy e két 
órát a növendékek a ruhájuk javítására használják f e l ; 4 

12. jóváhagyja a bizottság intézkedését, amellyel 
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110—112. engedélyt adott arra, hogy az intézet növendékei részére 
élelmiszer-csomagok küldethessenek, ami a házirend értel-
mében eddig tiltva volt; 

13. a fogságból hazatért intézeti szolgának fizetését 
500 koronáról 1200 koronára emeli fel; végül 

14. megerősíti az intézet 1919. évi, a bizottság 
részéről mellékelve bemutatott költségvetést. 

111. A kerületi levéltáros bemutatja a következő jelentését: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi [Közgyűlés! 

Van szerencsém mély tisztelettel jelenteni, hogy a lefolyt köz-
igazgatási évben a következő ügyiratokat vettem át : 

Az 1917. évi szeptember 20—21-én és 1918. év április 25-én 
tartott közgyűlések jegyzőkönyvét és mellékleteit, a csanád-csongrádi 
és békési egyházmegye 1917. ~évi közgyűlési és a budapesti és 
pestmegyei egyházmegye 1918. évi közgyűlési jegyzőkönyvét, a 
besztercebányai egyházközség a főiskolai ifjúság segélyezésére vonat-
kozó és 1918. évi június 16-án kelt memorandumát és a „Protestáns 
Szemle" füzeteit. 

Budapest, 1918. évi szeptember 1-én. 
Kiváló tisztelettel a Mélt. és Főtiszt. Egyházkerületi Közgyü-

lésnek készséges szolgája: B r o s M o M o l f g R 

T , , . . . lévéltáros. 
Tudomásul szolgai. 

112. Olvastatott a pozsonyi Evang. Theologusok Otthona fel-
ügyelőjének következő jelentése : 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 

Tisztelettel előterjesztem az Evang. Theologusok Otthonáról 
szóló jelentésemet. 

A bányakerület alapítványi helyeit az 1917/18. évben a követ-
kezők élvezték: 1. Szeberényi Zoltán IV. é. (Pestm.), 2. Valent 
Márton IV. é. (Pestm.), 3. Rapos Mihály IV. é. (Bánság), 4. Leb-
herz Henrik I. é. (Bács), 5. Trúcz Károly I. é. (Békés). A három 
első pályáját elvégezvén, a szabályzat értelmében a bányakerület-
ben vállalt segédlelkészi szolgálatot. 

Egyéb alapokból a következő bányakerületi ifjak élveztek 
ingyenes helyeket: 1. Kiss Kálmán IV. é. (Bánság), 2. Horváth 
János II. é. (Turóc), 3. Fromm Rezső I. é. (Bánság), 4. Péter 
Henrik I. é. (Bács), ez utóbbi félingyenes. 
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Kisebb kedvezményben részesült 3. 112—113. 
Tisztelettel kérem a Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerü-

leti Közgyűlést, hogy hivja fel a kerületbeli egyházak, egyház-
megyék és gimnáziumok figyelmét arra, hogy a vallás- és köz-
oktatásügyi magyar királyi miniszter úr intézkedése folytán a 
pozsonyi theol. akadémia hallgatói a helybeli Erzsébet tudomány-
egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karára rendes 
hallgatókul beiratkozhatnak, vizsgálatokat tehetnek, doktori oklevelet 
szerezhetnek, tandíjmentességet is élvezhetnek s ily módon tanul-
mányaikat mélyíthetik. 

Az Otthon tőkéje immár meghaladta a hetvenezer koronát. 
A háborúokozta drágaság következtében azonban reászorul a hívek 
és gyülekezetek hathatós támogatására. Alázattal kérem a Méltó-
ságos és Főtiszt. Egyházkerületi közgyűlést, hogy az Otthon évi 
járulékát 1919. évre is az 1918. évre kiutalt összegben méltóztas-
sék megállapítani s egyúttal felhívni az egyházmegyéket és gyüle-
kezeteket az Otthon közhasznú intézményének anyagi támogatására. 

Jelentésemet és kérelmemet a Méltóságos és Főtiszt. Egyház-
kerületi Közgyűlés kegyes jóindulatába ajánlva, maradtam mély 
tisztelettel 

Pozsony, 1918. évi augusztus 24. 
Alázatos szolgája: 

Dr. Kovács Sándor s. k. 
a Theol. Otthon felügyelője. 

A kerületi közgyűlés örömének adva kifejezést, hogy 
az Otthon tőkéje immár a 70.000 koronát meghaladja, 
a jelentést tudomásul veszi és felhívja az egyházak, egyház-
megyék és főgimnáziumok figyelmét arra a körülményre, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelkezése 
folytán a pozsonyi theologiai akadémia hallgatói a pozsonyi 
egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karára 
rendes hallgatókul beiratkozhatnak, vizsgálatot tehetnek, 
doktori oklevelet szerezhetnek, tandíjmentességet élvez-
hetnek s ily módon tanulmányaikat mélyíthetik. 

Végül az Otthon felügyelőjének kérelmére és hivat-
kozással a háborúokozta nagy drágaságra, a kerületi köz-
gyűlés felhívja az egyházakat és egyházmegyéket, hogy 
az Otthon közhasznú intézményét lehetőség szerint támo-
gassák. 

113. Olvastatott a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület segélyző-
intézetének közgyűléséről felvett következő jegyzőkönyve: 
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113. Jegyzőkönyv 
felvétetett a bányai ág. h. ev. egyházkerület segélyzőintézetének 
Budapesten 1918. évi szeptember hó 6-án méltóságos és főtiszte-
lendő Dr. Raffay Sándor püspök úr elnöklete alatt megtartott rendes 

évi közgyűlésén. 
Jelen voltak: Doleschall Lajos, Wagner G. Adolf, Bakay Péter, 

Dr. Szeberényi Lajos Zs., Frint Lajos, Hurtay György, Kaczián 
János, Sztehlo Gerő s. int. tagok és Bendl Henrik pénztáros. 

1. Dr. Raffay Sándor püspök úr szívélyesen üdvözölvén a meg-
jelent tagokat, a közgyűlést megnyitódnak nyilvánítja s a jegyző-
könyv vezetésére Sztehlo Gerő ker. egyházi aljegyzőt kéri fel. 

2. Elnöklő püspök úr előterjeszti a segélyző intézet szám-
vizsgáló bizottságának 1918. évi május hó 31-én megtartott ülésé-
ről szóló jelentését, mely szerint a ker. s. intézet tőkevagyona 
1917. évi december hó 31-én 269.813 K 90 f-t tett ki. Az 1917. 
évi összes bevétel 18.148 K 88 f, az összes kiadás pedig 19.843 K 
75 f volt s így 1576 K 93 f túlkiadás mutatkozik, amely az 1918. 
évi rendkívüli bevételi segélyben fedezetet talál. 

A közgyűlés az előterjesztett zárszámadást és vagyon-
állást jóváhagyólag tudomásul veszi, Bendl Henrik s. int. 
pénztárosnak a vagyon lelkiismeretes kezeléséért elismerő, 
igaz köszönetet szavaz és részére az 1917. évre a szoká-
sos pénztári felmentvényt, a szokott óvások fenntartása 
mellett, készséggel megadja. 

3. A számvizsgáló-bizottság jelentése szerint az 1918. évre 
tagsági díjakból, kamatokból, rendkívüli ker. segélyből és egyéb 
forrásokból körülbelül 20.000 K jövedelem várható, mely összeg-
ből a költségek levonása után csak 18.500 K fog rendelkezésre 
állani és mivel a segélyezendők száma 122-ről 118-ra apadt, 
javaslatára 

a közgyűlés az 1918 évre a segélyösszeget ismét 
csak 150 K-ban állapítja meg azzal, hogy a 2000 K 
rendkívüli ker. segélyből az előző években kimutatott 50 
legszegényebb segélydíjas 150 K segélyét 170 K-ra egé-
szíti ki. 

4 Dr. Szeberényi Lajos Zs. és Doleschall Lajos s. int. tagok-
nak a kölcsöntőkék elhelyezése és a kamatok beszedése körül 
kifejtett négy évi ügybuzgalmáért 

a közgyűlés jegyzőkönyvi elismerő köszönetét fejezi ki. 
5. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a s. int. tagok száma 

az 1917. év végén 109-ről 106-ra, a segélyt élvezők száma pedig 
122-ről 118-ra apadt. 
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6. Több tárgy nem lévén, elnöklő püspök úr 
a közgyűlést berekesztettnek nyilvánítja. 

113—119. 

Kmft. 
Sztehlo Gerö s. k. 

ker. e. aljegyző. 
Dr. Raffay Sándor s. k. 

püspök, elnök. 

A kerületi közgyűlés a segélyzőintézet közgyűlése 
által tett intézkedéseket és hozott határozatokat tudomásul 
veszi. 

114. Bemutattatott a kerületi lelkészegyesület 1918. évi április 
hó 24-iki és 1918. évi szeptember 4-iki rendes közgyűléséről fel-
vett jegyzőkönyv. 

A kerületi közgyűlés elrendeli, hogy mindkét jegyző-
könyv függelékként a kerületi közgyűlés jegyzőkönyvébe 
felvétessék. 

115. Bemutattatott a kerületi gyámintézetnek 1918. évi szep-
tember hó 5-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyv. 

A kerületi közgyűlés elrendeli, hogy a közgyűlési 
jegyzőkönyv függelékként a kerületi közgyűlés jegyző-
könyvébe felvétessék. 

116. A mult évi jegyzőkönyv 28. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy a zólyomi 

egyház eddig nem nyilatkozott a kerületi közgyűlés által 
hozzá intézett az iránti felhívására, hogy mily kedvez-
ményeket volna hajlandó adni arra az esetre, ha a szarvasi 
tanítónőképző Zólyomba helyeztetnék át. 

117. A mult évi jegyzőkönyv 41. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy Szarvas 

községtől nem érkezett még be újabb ajánlat a tanítónő-
képző költségeihez való hozzájárulása tárgyában. 

118. A mult évi jegyzőkönyv 97. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy a bácsi 

egyházmegye jubiláris alapítványainak vagyonállagát a 
kerületi pénztár átvette kezelésébe. 

119. A mult évi jegyzőkönyv 114. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az orsovai 

ügyben a tárgyalások megindultak és az ügyet továbbra 
is nyilvántartani rendeli. 



120. A mult évi jegyzőkönyv 118. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Mokry-

féle alapítvány-alapítólevél példányait a kerületi elnökség 
a jóváhagyási záradékkal ellátta. 

1 2 1 . A mult évi jegyzőkönyv 119. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy a háború 

következtében a bánsági és békési egyházmegyei tanító-
egyesületek ez évben s'em alakulhattak meg. 

0 

122. A mult évi jegyzőkönyv 120. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés a theologiai fakultás ügyét továbbra 

is nyilvántartani rendeli. 
t 

123. A mult évi jegyzőkönyv 121. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés az amerikai egyházmegye ügyét 

továbbra is nyilvántartani rendeli. 

124. A mult évi jegyzőkönyv 126. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés a sérelmes tanítói pályázatok 

' ügyét továbbra is nyilvántartani rendeli. 

125. A mult évi jegyzőkönyv 129. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy a katonai 

szolgálatot teljesítő egyházi tisztviselők névjegyzékének 
összeállításával Kruttschnitt Antal alesperes foglalkozik. 

126. A mult évi jegyzőkönyv 23. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

t emesközgyű lé s a katonák lelki gondozása tárgyában 
felterjesztést intézett a hadügyminiszterhez és a kérdés 
előkészítésére bizottságot küldött ki. 

127. A mult évi jegyzőkönyv 24. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés a lelkészek fizetésrendezése tárgyában 
felterjesztést intézett a kormányhoz. 

128. A mult évi jegyzőkönyv 25. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés a lelkészek ruhabeszerzése ügyében az 
intézkedést nem látja szükségesnek, mert a püspökök ez 
ügyben tettek már lépéseket. 
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129. A mult évi jegyzőkönyv 26. pontja kapcsán 129-135. • 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés a horvát-szlavon egyházmegye lelkészei-
nek segélyezése tárgyában felterjesztést intézett a horvát 
bánhoz és elhatározta, hogy amennyiben ez eredményre 
nem vezetne, a tartalékalapból fog az érdekelt lelkészeknek 
500 K segélyt kiutalni. 

130. A mult évi jegyzőkönyv 29. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés a felállítandó leánygimnázium 

ügyét továbbra is nyilvántartja. 

131. A mult évi jegyzőkönyv 30. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy felter-

jesztése folytán az egyetemes közgyűlés a trónváltozás 
folytán az iskolai ünnepélyek napját a miniszteri rendelet-
ben jelzett napokra állapította meg és egyidejűleg kimon-
dotta, hogy jövőben az iskolai igazgatók évenként csak 
egy szünnapot adhatnak. 

132. A mult évi jegyzőkönyv 33. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egyete-

mes közgyűlés a polgári iskolai tanulóknak a latin nyelvből 
teendő magánvizsgája tárgyában tett felterjesztése fölött 
napirendre tért. 

133. A mult évi jegyzőkönyv 35. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy a romániai 

és szerbiai ev. honfitársaink lelki gondozását az egyetemes 
közgyűlés a béke megkötése után sürgős feladatának fogja 
tekinteni. 

134. A mult évi jegyzőkönyv 36. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés az iskolai alapítványok után követelt tőke-
kamatadó ügyében felterjesztést intézett a pénzügyminisz-
terhez. 

135. A mult évi jegyzőkönyv 37. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés a gyermekmenhelyi gyermekek temetési 
költségeire vonatkozó belügyminiszteri rendeletet meg-
nyugvással vette tudomásul. 
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136-142. 136. A mult évi jegyzőkönyv 45. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés az alapítványokról szóló szabályrendelet 
módosítása tárgyában hozzája intézett felterjesztésre ki-
jelentette, hogy a javaslatba hozott módosítástól eltekint. 

137. A mult évi jegyzőkönyv 46. és 49. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés a kerületi lelkészválasztási szabályrendelet 
egyes rendelkezéseinek elhatározott módosításait jóváhagyta. 

138. A mult évi jegyzőkönyv 48. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés a terménybeli járulékok megváltása 
ügyében felhívta az egyházmegye elnökségeket, hogy ahol 
bármelyik fél a változott viszonyok folytán nagyobbmérvű 
károsodást szenvedne, igyekézzék a megállapodásnak békés 
úton való revízióját keresztülvinni, — továbbá, hogy 
szükségesnek tartja, hogy a megváltás mindenkor csak 
az illető tisztviselőre birjon kötelező erővel és legfeljebb 
öt-öt évre szóljon. Az öt évi időtartam lejárta után bár-
melyik fél kívánhatja, hogy a terménybeli szolgáltatásokra 
visszatérjenek. 

139. A mult évi jegyzőkönyv 51. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés Űrnapjának hivatalos ünneppé tételének 
sérelmes ügyét áttette a közös protestáns bizottsághoz. 

140. A mult évi jegyzőkönyv 56. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés az egyetemes jellegű lelkészválasztási 
szabályrendelet megalkotásával a jogügyi bizottságot bízta 
meg. 

141. A mult évi jegyzőkönyv 57. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés a közgyűlési határozatok sürgősebb 
expedíciója tárgyában az intézkedés szükségét nem látja 
fennforogni. 

142. A mult évi jegyzőkönyv 58. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés a fennforgó rendkívüli körülményekre 
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való tekintettel "hozzájárult ahhoz, hogy a tápiószelei egy- 142-149. 
ház Domony Máriának az utóbbi által létesített alapítvány 
vagyonállagát az alapítványttevőnek visszaadhassa. 

143. A mult évi jegyzőkönyv 61. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés a dunamelléki református egyházkerület 
átirata folytán megállapította azokat az irányelveket, amelyek 
a nagygerezsdi egyezség felbontása következtében jövőben 
a két testvérhitfelekezet közötti viszonyt szabályozni fogják. 

144. A mult évi jegyzőkönyv 64. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés a nem államsegélyes iskolák tanerőinek 
segélyezése tárgyában tett felterjesztés felett napirendre tért. 

145. A mult évi jegyzőkönyv 65. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés a kántori javadalmak szétválasz-

tásának ügyét továbbra is nyilvántartani rendeli. 

146. A mult évi jegyzőkönyv 66. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés a hitoktatói tiszteletdíjak felemelése tár-
gyában felterjesztést intézett a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez. 

147. A mult évi jegyzőkönyv 70. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés a kántorok családi pótléka tárgyában 
felterjesztést intéz a val lás-és közoktatásügyi miniszterhez. 

148. A mult évi jegyzőkönyv 72. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés az iparostanoncok vallásoktatása és 
templombajárása tárgyában felterjesztést intéz a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez. 

149. A mult évi jegyzőkönyv 73. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egye-

temes közgyűlés a szarvasi állami polgári iskolai tanerők 
kinevezése körül tapasztalt sérelmek tárgyában tett fel-
terjesztést tanulmányozás és javaslattételre kiadta az egye-
temes ügyésznek. 
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15CM54. 150. A mult évi jegyzőkönyv 128. pontja kapcsán 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Zpevnik-

alapot kezelő bizottság 1917. évi jelentése be nem érkezett. 

151. Kruttschnitt Antal előadó jelenti, hogy a háború folytán a 
politikai községek beosztása, de főleg a kerületi cím- és névtárra 
vonatkozó helyesbítések tárgyában ez évben sem terjesztheti elő 
szokásos jelentését. 

Tudomásul szolgál. 

152. A 62. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata folytán 
a kerületi közgyűlés a szóbanforgó bizottságba a 

kerületi elnökség elnöklete alatt Bárdy Ernő, Wagner G. 
Adolf, Doleschall Lajos, Kovács Andor, Zsigmondy Dezső, 
dr. Gerhauser József, Kruttschnitt Antal, Ivánka Pál, dr. 
Vanovics János, ifj. Rosenauer Lajos, báró Radvánszky 
Antal és dr. Szigethi Lajos közgyűlési tagokat küldi ki. 

153. Elnöklő egyházmegyei felügyelő megállapítja, hogy a 
közgyűlés napirendje ki van merítve és egyrészt 

köszönetét fejezi ki a közgyűlési tagoknak szíves 
érdeklődésükért, másrészt a közgyűlés nevében úgy a 
bizottságoknak, valamint azok előadóinak, nemkülönben a 
jegyzői karnak szíves fáradozásukért őszinte hálás köszö-
netét és elismerését fejezi ki. 

154. Ezután dr. Rafíay Sándor püspök őszinte sajnálattal emlé-
kezve meg. arról, hogy a kerületi közgyűlés dr. Zsigmondy Jenő 
ker. felügyelőnek bölcs tanácsait váratlanul bekövetkezett megbete-
gedése folytán ez évben nélkülözni volt kénytelen, kiemeli elnök-
társának tapintatos bölcsességét, türelmét és; kitartását, amely-
lyel az ezévi rendes közgyűlést volt szíves vezetni, anélkül, 
hogy a tárgyalás alá kerülő ügyeket ismerte volna. Ezután dr. Vano-
vics János egyházmegyei felügyelő a püspök buzgó imája után a 
kerületi közgyűlést bezárja. 

Dr. Vanovics János s. k. Dr. Raffay Sándor s. k. 
elnöklő egyházm. felügyelő. püspök. 

Dr. Liedemann Frigyes s. k. Sárkány Béla s. k. 
ker. világi főjegyző. ker. egyh. főjegyző. 

Dr. Scholtz Oszkár s. k. Sztehlo Gerő s. k. 
ker. világi aljegyző. ker. egyh. aljegyző. 

Hitelesítették: 
Ivánka Pál s. k. Broschko G. Adolf s. k. 
Br. Radvánszky Albert s. k. Geduly Lajos s. k. 
Dr. Szelényi Aladár s. k. Kaczián János s. k. 
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L FUGGELEK. 

Jegyzőkönyv 

felvétetett a bányakerületi ág. h. ev. leikészegyesületnek Budapesten 
1918. évi április hó 24-én tartott közgyűlésében. 

1. Kovács Andor egyesületi elnök buzgó imája után, mivel az 
egyesület jegyzője nincsen jelen, a jegyzőkönyv vezetésére Licskó 
Samu tagot kéri fel. 

2. Tartalmas megnyitó beszédében az egyesület elnöke első-
sorban megemlékezik Scholtz Gusztáv püspök úr Őméltóságának 
lemondásáról. Szívből jövő, meleg szavakkal ecseteli távozó püspö-
künk szeretetreméltó egyéniségét, aki a kerület papságával mindig 
igazi testvéri szeretetben, benső közösségben élt. Az egyesület 
őszintén sajnálja távozását s változatlan szeretetéről és ragaszko-
dásáról továbbra is biztosítja. 

További szavaiban reámutat a lelkészeknek háború okozta 
nehéz anyagi helyzetére. Mivel az állam segítése késik, felhívja a 
lelkészek figyelmét, hogy anyagi helyzetük javítását az egyházköz-
ségeknél is szorgalmazzák, főképpen ott, ahol a múltban természet-
beni járandóságok megváltásával a lelkész károsodást szenvedett. 

A tiszakerületi lelkészi egyesületnek a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszterhez intézett „Nyilt levelét", mint a lelkészek 
anyagi helyzetének javítását célzó bátor megnyilatkozását, örömmel 
üdvözli. 

Mivel az anyakönyvi kivonatok díjai lassan-lassan teljesen 
elmaradnak, felhívja az egyesület figyelmét, hogy a lelkészeket 
ennek következtében ért anyagi károsodás ellen egységesen kell 
fellépnünk s az elvesztett jövedelem pótlását sürgetnünk, hogy ezen 
jogos igényünk kielégíttessék. 

Miután még reámutatott az ev. nyomda, ev. vallásos iratokat 
terjesztő vállalat és az ev. napilap szükségére és szóba hozta a 
lelkészek köztisztviselőségének kérdését, szivélyesen üdvözli a lelkész-
egyesület megjelent tagjait s a gyűlést megnyitja. 

3. Ezen közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Korén Márton 
és Keviczky László tagokat kéri fel az elnök. 

4. Napirend előtt felszólal dr. Szeberényi Lajos s azt az indít-
ványt teszi, hogy a lelkészegyesület kérje fel Scholtz Gusztáv püs-

10 
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pököt, hogy tekintettel a mostani időkre s egyházi viszonyokra, 
lemondását vonja vissza s a püspöki méltóságot továbbra is viselje. 

A lelkészegyesületi közgyűlés — többek hasonló 
hozzászólása után —- az indítványt általános helyesléssel 
elfogadja s határozatilag kimondja, hogy a mai napra 
összehívott előértekezleten a közgyűlésnek ezt a kérelmét 
az egyesület elnöke fogja a püspök úr előtt tolmácsolni. 

5. Olvastatott az 1917. évi szept. 19-én tartott alakuló köz-
gyűlés jegyzőkönyve. 

Tudomásul vétetett. 

6. Ezek után tárgyaltatott a napirend. Lombos Alfréd ismer-
tette a tiszakerületi lelkészegyesületnek a kultuszminiszterhez intézett 
nyilt levelét s indítványozta, hogy hasonlóképpen a bányakerületi 
lelkészegyesület is nyilt levélben forduljon a miniszterhez anyagi 
helyzetének javítása céljából. * 

Hosszabb vita után a közgyűlés Kovács Andor elnök-
nek következő javaslatát fogadta el s határozattá emelte: 
„Felkérendő az egyet. leik. egyesület elnöke, hogy az ORLE 
elnökével állapodjék meg arra nézve, -hogy mely időben 
lehetne azzal együtt közös értekezletet tartani. E közös 
értekezletet tartsuk meg s abból menjen küldöttség a 
kultuszminiszterhez követelendő a lelkészeknek a köztiszt-
viselők részére kiutalt és kiutalandó mindennemű segé-
lyeknek haladéktalanul történő folyósítását. Csatlakoz-
zunk az országos köztisztviselők egyesületéhez s annak 
tagjaival együtt igyekezzünk sorsunk javítására s annak 
támogatásával törekedjünk célunk elérésére, jogos igényeink 
kielégítésére." 

7. Az elveszett anyakönyvi díjak kárpótlása ügyében Kovács 
Andor egyesületi elnök alábbi határozati javaslatát olvasta fel, melyet 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadott: „Miután az államhatalom az 
anyakönyveknek 1895. okt. 1-én történt tényleges államosításával 
egyházi anyakönyveinket magánjellegűeknek deklarálta s jelzett 
időtől kezdve anyakönyvi kivonatainknak hiteles okirat jellegét 
eltörölte s a lelkészeket azok kiadásától eltiltotta; miután a kivo-
natok kiadásának jogától megfosztva, az azokért járó díjakat elvesz-
tettük, amely díjak élvezésére nézve pedig hiványunk nekünk minden 
időre elidegeníthetetlen, törvényes jogot biztosít; miután Wekerle 
akkori kormányelnöknek azon ígérete, hogy az anyakönyvi díjak 
elvesztéseért a lelkészek állami kárpótlásban fognak részesülni, 
mind e mai napig meg nem valósíttatott, — a bányai ág. h. ev. 
egyházkerület lelkészegyesületének közgyűlése a lelkészek törvényes 
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jogánál fogva jogosítottnak tudja s a mai, szinte elviselhetetlenül 
nehéz viszonyok folytán kényszerítettnek érzi magát arra, hogy a 
23 éven keresztül elmaradt anyakönyvi díjaknak a lelkészek részére, 
visszamenőleg az elmúlt időre egy összegben,, jövőre pedig évről-
évre való kiszolgáltatását követelje. 

Felkéri közgyűlésünk az egyet, lelkészegyesület köz-
gyűlését arra, hogy e tiszteletteljes követelésünket tegye 
magáévá, terjessze fel szives hozzájárulás végett az egye-
temes gyűléshez s az rendelje el a lelkészek részéről köve-
telésünknek az elmúlt 23 évre egy összegben, a jövendőre 
nézve pedig egyes évekre vonatkozó átlagos kimutatá-
sát s ez összeírás alapján az egyetemes közgyűlés a magas 
kormánytól követelje törvényes és jogos kárpótlásunknak 
haladéktalanul történő eszközlését s ugyan e célból a 
kormányelnöknél a MELE elnöksége is járjon el." 

8. Tárgyaltatott az evang. napilap ügye. Noszkó István előadó 
indítványára a lelkészegyesületi közgyűlés kimondja, hogy 
ezt a fontos kérdést átutalja az egyetemes lelkészi egye-
sülethez azzal, hogy ez keresse meg az egyetemes közgyűlést, 
hogy ezen ügynek tanulmányozására s előkészítésére bizott-
ságot küldjön ki. 

9. Kálmán Rezső előadta a lelkészek természetbeni járandósá-
gainak múltban történt megváltásának ügyét s ilyen megváltásokból 
változott viszonyok folytán sok helyen előállott károsodás tisztázá-
sának szükséges voltát. A mult évi egyet, közgyűlés ez ügyben 
határozott ugyan, azonban az egyházközségek ezen határozat végre-
hajtásához még nem igen fogtak hozzá. Ennek folytán előadó indít-
ványozza : keresse meg a kerületi l^lkészegyesület az egyet, lelkész-
egyesület utján az egyetemes közgyűlést, hogy fentebb említett 
határozatát mindenütt vigye keresztül oly módon, hogy rendelje el 
a hiványok revízióját s a múltban történt természetbeni járandóságok 
megváltásának értékét a napi árakban állapítsa meg. 

A lelkészegyesület az előadott indítványt magáévá 
teszi s azt határozattá emeli. 

10. Kovácsy Kálmán részletes számításokon alapuló előadást 
tart arról, hogy az egyházi vagyon szekularizációja esetén ezen 
vagyon értékéből milyen üdvösen lehetne berendezni az összes 
felekezetek viszonyait. 

A lelkészegyesület Kovácsy Kálmán ezen tanulságos 
előadását köszönettel vette tudomásul. 

11. Kovács Andor egyesületi elnök a közgyűlésen időközben 
megjelent Scholtz Gusztáv püspök előtt tolmácsolja a lelkészegyesü-

10* 
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Jetnek azon kérelmét, hogy lemondását visszavonva, a püspöki 
méltóságot továbbra viselni kegyes legyen.. 

Scholtz Guzstáv püspök válaszában kiemeli, hogy elhatáro-
zása a legkomolyabb s kéri a lelkészegyesületet, hogy abba nyu-
godjék bele. 

A lelkészegyesület Scholtz Gusztáv püspök elhatáro-
zását, püspöki méltóságáról való távozását, nagy sajnálattal 
veszi tudomásul s a távozó főpásztort továbbra is igaz, 
őszinte szeretetéről s ragaszkodásáról biztosítja. 

12. A napirend többi pontja — az idő rövidsége miatt — a 
következő közgyűlésre halasztatik el. 

Több tárgy nem lévén, elnök a közgyűlést bezárja. 

Kmft. 
J e g y z e t t e : 

Licsko Sámuel s. k. Kovács Andor s. k. 
elnök. 

Hitelesítették: 

Keviczky László s. k. Korén Márton s. k. 
esperes-lelkész. lelkész. 



II. FÜGGELÉK. 
Jegyzőkönyv. 

Felvétetett a bányai evang. egyházkerület lelkész-egyesületének 
1918. évi szeptember hó 4-én Budapesten tartott rendes évi köz-

gyűlésében. 

1. Kovács Andor elnök a megjelenteket szívélyesen üdvözölve, 
a közgyűlést megnyitja. 

Megnyitójában rámutat arra, hogy az evang. lelkészek vezető 
és irányító hatással csak úgy lehetnek a közéletre, ha egyház és 
állam megteszi kötelességét és a lelkészi kart, mint a közélet fontos 
tényezőjét és a világosság zászlóvivőjét nemcsak megbecsüli, de 
anyagi gondjain is méltányosan enyhíteni igyekszik. Magunknak 
kell e kérdést addig is napirenden tartanunk, amig a lelki és testi 
erőt emésztő nyomorúságból ki nem szabadulunk. 

2. Lombos Alfréd egyesületi jegyző távollétében a jelen ülés 
jegyzőkönyvének vezetésével Jahn Jakab kiskéri lelkész bizatik meg. 

4. Russ Zoltán gádorosi lelkész „A lelkész köztisztviselőségé-
ről" értekezett. Meggyőző érvekkel bizonyítja a magyar alkotmány 
és történelemből, hogy a magyarországi keresztyén egyházak lelké-
szei nemcsak a múltban voltak köztisztviselők, hanem az 1895-ik 
évi polgári anyakönyvvezetés után s ma is joggal tarthatnak igényt 
arra, hogy mindama kedvezményekben részesüljenek, amelyeket a 
többi köztisztviselők élveznek. 

A következő határozati javaslatot nyújtja be: „A bányakerületi 
ág. hitv. ev. lelkész-egyesület időszerűnek tartja a lelkészek köz-
tisztviselősége kérdésének végleges megoldását. A lelkész köz-
tisztviselőségének alkotmányos uton való elismerése érdekében 
támogatóul szolgál a lelkészség múltja és jelene. A törvény már 
úgyis ekként értelmezi az állammal szemben fennálló jogviszonyát, 
amikor funkciója közben köztisztviselőnek minősíti s ennek meg-
felelő büntetőjogi védelemben részesíti. Mivel azonban a köztiszt-
viselőség hivatalos elismerése a köztisztviselőség fogalmi meghatá-
rozásából kifolyólag az Egyházi Alkotmány jogkörébe ütköznék, 
az 1848: XX. t.-cikk végrehajtásával és a kath. autonómia meg-
teremtésével egyidejűleg mondja ki a törvényhozás, hogy a magyar-
honi lelkészeket mindama kedvezményekben részesíti, amely ked-
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vezményeket a köztisztviselők ez idő szerint és a jövőben élveznek, 
anélkül azonban, hogy a köztisztviselőkkel szemben fennálló jog-
viszonyt az alárendeltségi viszony és a fegyelmi hatáskör meg-
állapításával a maga részéről az állam a papságra alkalmazná." 

Lelkész-egyesületünk e határozati javaslatát közli a magyar-
honi egyetemes lelkészi egyesülettel, hogy az esetleg közhelyesléssel 
találkozó javaslatot az ország összes lelkészi testülete nevében 
juttathassa el a kormány vagy a törvényhozás elé. 

A közgyűlés a javaslatot elfogadja és az előadónak 
alapos munkájáért köszönetet szavaz. 

4. A lelkészfizetés korszerű rendezéséről Hurtai György osztro-
lukai lelkész tartott rövid előadást s a következő határozati javas-
latot terjeszti be : „A háború idejére, illetve a rendes viszonyok 
beálltáig kell és lehet is gyülekezeteinktől terményeket, földet, rétet 
követelni nemcsak ott, ahol ez valamikor hiványilag biztosítva volt, 
hanem mindenütt, ahol annak szüksége és lehetősége fennforog. 
Ebben kell, hogy minket nemcsak egyházi, hanem világi hatósá-
gaink is támogassanak." 

Ezért kell követelni egyházainktól: kenyérmagvakban, fűtő-
anyagban, fekvőségekben legalább annyit, amennyi egy család évi 
szükségletét fedezi. És követelni kell a kormánytól, felsőbb ható-
ságaink utján, hogy mindazon segélyek, amelyekben a köztisztvi-
selők részesülnek, háborús-, ruhasegély, családi pótlék ugyanabban 
az arányban nekünk is kiutaltassanak. A normális idők beálltával 
pedig biztosítson az egyház lelkészének és családjának állásához 
mért tisztességes megélhetést. 

A közgyűlés előadónak elismerését fejezi ki s az 
indítványt határozattá emeli; egyúttal felkéri a MELE 
utján az egyetemes felügyelő urat, tegyen lépéseket az 
iránt, hogy mindazon segélyeket, amelyeket más tiszt-
viselők élveznek, az összes lelkészek is megkapják és 
nemcsak a 3000 koronán aluli fizetéssel birok. 

5. Czinkóczki János ujvarsándi lelkész az egyetemet és felsőbb 
tanintézeteket járó evang. ifjaink segélyezése tárgyában a következő 
határozati javaslatot nyújtja be : Terjessze a lelkész-egyesületi köz-
gyűlés a kerület útján az egyetemes közgyűléshez a következő 
indítványt: 

1. A Luther Otthon nagyobb befogadási képesség céljából 
(esetleg a szeretetház alapjainak felhasználásával is) megfelelőleg 
kibővíttessék. 
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2. Az ingyenes és kedvezményes helyek száma szaporíttassék. 
3. A Luther-Otthonban el nem helyezhető és arra érdemes 

ifjak szerény, de egészséges, tisztességes lakást kaphassanak. 
4. Gondoskodjék országszerte eszközlendő gyűjtés megindítá-

sáról, melynek összegéből a szegénysorsú evang. hallgatók a 
természetben nyújtott lakás és élelmezésen felül indokolt esetben 
pénzbeli segélyben is részesüljenek, esetleg ruházattal is láttassanak 
el, megfelelő lakás esetén csak pénzbelileg segélyeztessenek. 

5. Szervezzen az egyetemes közgyűlés minden egyházmegyéből 
legalább egy-egy tag bevonásával egy nagy bizottságot, mely 
bizottság készítsen egy részleges tervezetet, intézkedjék ezen terve-
zetnek a gyülekezetekhez idejében való eljuttatásáról, úgy, hogy 
a tervezet az alsóbb fórumokon letárgyalva elfogadásra felkerül-
hessen az 1919. évi közgyűlés elé 

6. Szervezzen mindazokon a helyeken ahol főiskolák vannak, 
albizottságokat, amelyek feladata legyen az ottani felső tanintézeteket 
hallgató ev. ifjak hasonló segélyezése. 

7. A nagy bizottság útján kéressenek fel az egyházmegyék, az 
egyházak, lelkészek, felügyelők, tanárok, tanítók, hogy adományai-
kat az esperességi pénztár útján az 1919. évi június elsejéig jut-
tassák el a kerületi, illetőleg egyetemes pénztárba, nemkülönben 
felkérendők az egyetemes és kerületi közgyűlések, hogy adomá-
nyaikkal siessenek alapját megvetni, magvát szolgáltatni a létesí-
tendő pénztárnak, úgy hogy a segélyezés már az 1919—20-dik 
tanévben kezdetét vehesse. 

A közgyűlés az indítványt határozattá emeli. 

6. Lombos Alfréd annak megállapításával, hogy a róm. kath. 
zárdák az evang. hitoktató lelkészt nem engedik be iskoláikba, 
indítványozza, hogy a lelkészegyesületi közgyűlés az egyházmegye 
és az egyházkerület útján azon javaslatot terjessze fel az egyetem-
hez, hogy I. keresse meg az idegen felekezetű egyházi főhatóságo-
kat, hogy a tanintézeteikbe járó evang. tanulóknak vallásoktatását 
épp úgy engedje meg az intézetek falai között, mint a mi egy-
házunk is bebocsáttatást enged az idegen felekezetű hitoktatóknak 
a mi saját tanintézeteinkbe. II. Amennyiben pedig az idegen fele-
kezetű tanintézetekben az evang. tanulóknak az iskola falai között 
való vallásoktatása meg nem engedtetnék, az egyházegyetem érte-
sítse az illető idegen felekezetű egyházi főhatóságot, hogy az előlünk 
elzárt tanintézetekbe mégis felvett evang. tanulóknak hittani osztályzat 
kiadását megtagadja. 

A közgyűlés az indítványt tárgyalás végett a ker. 
közgyűlés elé terjeszti. 
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Az idő előrehaladottsága miatt a többi bejelentett felolvasások 
a jövő évi értekezletre elhalasztatnak. 

A jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Broschko G. Adolf és Majba 
Vilmos küldetnek ki. 

A közgyűlés erre az elnök buzgó imájával véget ért. 

Kmft. 

Jahn Jakab s. k. 
jegyző h. 

Kovács Andor s. k. 
elnök. 

Hitelesítjük: 

Majba Vilmos s. k. Broschko G. A. s. k. 



III. FÜGGELÉK. 
A bányai ág. hitv. evang. egyházkerületi gyámintézet 1918. szep-

tember hó 5-én Budapesten tartott közgyűlésének 

jegyzőkönyve. 

Jelen voltak: Dr Radvánszky György cs. és k. kamarás világi 
elnök, Sztehlo Gerő lelkész egyházi elnök, Scholtz Gusztáv püspök, 
Petrovics Soma, Kovács Andor, Doleschall Lajos, Hurtay György, 
Morgenthaler Ferenc, Frint Lajos, ' Korén Márton, Draskóczy Ede, 
Jankó Károly, Dobronyovszky Gyula, Broschko G. A., Riecsánszky 
Endre, Francz Ede, Thomay József, Wallrabenstein Jakab, dr. Haviár 
Gyula, dr. Vanovits János, dr. Liedemann Frigyes, br. Radvánszky 
Albert, Sárkány Ernő, Bendl Henrik, dr. Gerhauser József, Dér 
István stb. mint gyámintézeti tagok, elnökök és Geduly Lajos jegyző. 

1. Dr. Radvánszky György világi elnök megnyitó beszédében 
lelkes szavakkal emlékezett meg a gyámintézet szeretetmunkájáról, 
mely a háború vészei között is áldásosán folyik és annak bejelen-
tésével, hogy alapítványát 100 kor. adománnyal újból megnöveli, 
a megjelenteket szívélyesen üdvözölte és a közgyűlést megnyitotta. 

2. A közgyűlés ezután nagy figyelemmel hallgatta meg egy-
házi elnökének, Sztehlo Gerő lelkész terjedelmes s alább következő 
elnöki jelentését: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Gyámintézeti 
Közgyűlés! 

„Azért míg időnk vagyon, mindenekkel jót tegyünk, kivált-
képpen pedig a mi hitünknek cselédivei." A nagy apostol eme szép 
szava, magyarhoni e. e. e.-gyámintézeteink s a némethoni Gusztáv 
Adolf egyesület eme magasztos jeligéjének szellemében működött 
bányakerületi gyámintézetünk a lefolyt 1917—18. közigazgatási 
évben. A gyámintézet Istentől áldott munkája magyarhoni szegény 
ev. egyházunk érdekében végzett szent szolgálat, amelyben meg-
restülnünk nem szabad. Hogy miképpen tettünk eleget ezen tartozó 
szent kötelességünknek a lefolyt évben, erről kell beszámolnunk 
rendes évi közgyűlésünknek. Szeretettel köszöntve közgyűlésünk 
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minden tagját, II—ík: évi elnöki jelentésemet a következőkben ter-
jesztem elő: 

Az elhunyt dr. Fábry Sándor arad-békési ehm. gy.-i. v. elnök 
helyére Purgly László, a nyugalomba vonult Langhoffer Károly 
bácsi ehm. gy.-i. e. elnök helyére Wack Péter választatott meg 
ehm. gy.-i. v, illetve e. elnökké. Dér István és Francz Ede bán-
sági ehm. gy.-i. elnökökké választattak meg. A horvát-szlavon ehm. 
gy. intézetnél az elnökséggel ideiglenesen ifj. Kettenbach András 
és Krafta Ferdinánd bízattak meg. Ifj. gróf Edelsheim Gyulai Lipót 
gy.-i. v. elnök tisztségéről leköszönt. Hivataláról leköszönt Hodzsa 
János túróci ehm. gy.-i. e. elnököt Skrovina Ottó ehm. gy.-i. pénz-
táros helyettesítette. A zólyomi ehm. gyámintézetnél a leköszönt 
Sztehlo Gerő és Hrivnyák Sámuel helyére Szelényi János és Szenes 
Gyula választattak meg ehm. gy.-i. pénztárossá, illetve jegyzővé. 

F. é. rendes gyámint. gyiijtésünk főösszege 18,108 K 88 f-t 
tesz ki. Az e. e. e. gy. int. ref. jub. alapítványra ehm. gyáminté-
zeteink a f. évben 4837 K 64 b-t gyűjtöttek. Mindkét célra tehát 
ehm. gyámintézeteink a f. évben 22,946 K 52 f-t áldoztak. 8 ehm. 
gy.-i. gyűjtése emelkedő irányzatot mutat, nagyobb a m. évi gyűj-
tésnél. Legtöbbet gyűjtött a zólyomi ehm. gyámintézet 5565 K 67 f-t, 
a bácsi 4180 K 66 f-t, a pesti 2435 K 21 f-t, a budapesti 2205 K 
85 f-t, a békési 2178 K 39 f-t, a bánsági 1667 K 86 f-t, a csanád-
csongrádi 167.1 K 06 f-t, az arad-békési 1648 K 37 f-t, a horvát-
szlavon 816 K 45 f-t és a túróci 577 K-t. Az elért eredményből 
1 — 1 lélekre esik Arad-Békésben 2*04 f, Bácsban 5*09 f, Bánság-
ban 4 01 f, Békésben 3 0 2 f, Budapesten 4 06 f, Csanád-Csongrád-
ban 5Ö4 f, Horvát-Szlavonban 2'04 f, Pestben 3 0 7 f, Túrócban 
5-00 f és Zólyomban 10'02 f. Az átlag lélekként 4*33 fillér. 

A kerületi gyámintézet külön bevétele 885 K 03 f-t tesz ki. 
Az e. k. helyi gyám intézetek tőkevagyona 6661 K 45 f-t, az 

egyházmegyei gyámintézetek tőkéje 13,754 K 03 f-t tesz ki. A tőke-
vagyon főösszege 20,415 K 48 fillér. 

A f. évben 5 egyház állt be a gyámintézet munkásai közé, a 
bácsi egyházmegyéből 3 és a horvát-szlavon egyházmegyéből 2. 
Arad-Békés, Csanád-Csongrád, Túróc és Zólyomban valamennyi 
egyház kivette részét a gyámintézet nemes szamaritánusi munkájából. 
Nem adakoztak a gyámintézet céljaira a bácsi egyházmegyéből: 
Ókér, Palánka, Petrőc, Pincéd alsó, egyház, Sajkásszentiván, Szeg-
hegy, Szilbács, Tiszakálmánfalva, Újsóvé és Zombor, összesen 10 
egyház. 1 -el kevesebb mint a mult évben. A bánsági ehm.-bői: 
Homokos, Liebling, Nagybecskerek, Nagyerzsébetlak, Nándorhegy, 
Temesvukovár, Törökbecse és Versec, összesen 8 egyház, 5-tel több 
mint a mult évben. A békési egyházmegyéből: Csorvás. A buda-
pesti egyházmegyéből: Kispest-Erzsébetfalva és Vác—Rád 2 egyház. 
A horvát-szlavon egyházmegyéből: Be§ka, Bingula, Boljevci, Osijek, 
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Krcedin, Sid, Slatina, Novi Banovci és Nova Pazova, összesen 9 
egyház. A pesti egyházmegyéből: Galgagyörk, Gyón, Nyáregyháza, 
Rákoskeresztúr és Rákospalota, összesen 5 egyház. Összesen 35 
egyház, 12-vel több mint a mult évben. 

1000 K-n felül gyűjtött a budapesti magyar egyház 1203 K 
50 f-t és Besztercebánya 1302 K 22 f. Besztercebánya gy.-i. gyűj-
tése a legnagyobb az egész kerületben. 500 K-n felül gyűjtöttek: 
Újverbászon 600 K 53 f, Szarvas 680 K 11 f. 100-on felül gyűjtött 
összesen 53 egyház; ezek között Arad 261 K 17 f, Mezőberény II. 
228 K 32 f, Pincéd felső 226 K, Torzsa 200 K 62 f, Ferenchalom 
268 K 76 f, Karánsebes 206 K 20 f, Orsova 270 K, Temesvár 236 
K 42 f, Kondoros 202 K 27 f, Orosháza 421 K 51 f, Buda 298 K 
24 f, Budapesti német egyház 332 K 53 f, Nagylak 225 K 84 f, 
Pitvaros 228 K 60 f, Aszód 220 K 81 f, Breznóbánya 313 K 78 f, 
Dobronya 265 K 57 f, Garamszeg 278 K, Radvány 320 K 59 f, 
Tótpelsőc 334 K 81 f, Zólyom 360 K 23 f. 

Az egyes jóltevők sorában dr. Radvánszky György cs. és kir. 
kamarás, ker. gy.-i. v. elnök 2 rendbeli alapítványának növelésére 
150 K-t, Sztehlo Gerő ker. gy.-i. elnök édesatyja nevére tett ker. 
gy.-i alapítványának gyarapítására 200 K-t adományozott, gróf 
Edelsheim Gyulai Lipót v. b. t. tanácsos 1000 K-t, báró Radvánszky 
Albert 300 K-t, Dér István, Szmik Gyula, Revaló Pál és Kettenbach 
András 100—100 K-t, Babusnik Ágoston egy 200 K n. é. 4Va°/o-os 
temesvári Lloyd társulati kötvényt, Morgenthaler Ferenc 400 K-t, 
dr. Hlavár Gyula, Chugyik Pál és Schumacher N. 50—50 K-t 
adományoztak különféle gy.-i. célokra. 

A 800 K kis szeretetadományt Nagyszentmiklós, a Haubner 
Máté alap 800 K segélyét Orsova, a Kaczián-Gráf alap 800 K 
segélyét Óbecse kapta. Orsova mint háború által sújtott egyház 
ezenkívül 1350 K segélyt nyert. A dr. Borbély József alap 200 K 
segélyét Szentetornya, a báró Prónay Szilveszter Gábor alap 400 K 
segélyét Hontkirályfalva nyerte el. A Leopoldianum-alapból az 
aszódi leánynevelő intézet 500 K segélyben részesült. A női és ifj. 
gy.-i. egyletek adományaiból a szarvasi árvaház 150 K-t kapott. 10 
egyház 150—150 K segélyt nyert , az egyet, gy.-i.-től; 3 lelkész-
özvegy a dr. Palló-féle alapból 50—50 K segélyt kapott. 

Főgimn. ifj. gyámintézeteink a mult évben gy.-i. célokra ösz-
szesen 1936 K-t gyűjtöttek. A 2 budapesti gyámintézeti nőegylet 
összesen 4924 K 83 f-t tett le a gyámintézet oltárára. 

A Gusztáv Adolf egylet szegény egyházainkat és lelkészözve-
gyeinket 9089 K 68 f segélyben részesítette. Zombor a svájci 
glarusi segélyegylettől 183 K 48 f-t kapott. 

Gyámintézeti segélyért összesen 41 egyházközség folyamodott, 
a Gusztáv Adolf egylethez 30 segély iránti kérvény érkezett be, 
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9 lelkészözvegy dr. Palló-féle, G. A. egyleti és mecklenburgi luth. 
Gotteslasten segélyért folyamodott. 

Kilencrendbeli határozati javaslatom határozat erejére való 
emelését kérve, vagyok mély tisztelettel 

Besztercebányán, 1918 aug. 20. Sztehlo Gerő s. k. 
ker. gy.-i. e. elnök. 

i 
A közgyűlés a nagy ügybuzgalomról és szakavatottságról tanús-

kodó szép elnöki jelentést a jegyzőkönyvbe iktatni határozta, érte 
hálás köszönetét nyilvánította. Az elnöki jelentés vonatkozó indít-
ványait határozati erőre emelte, és pedig: Dr. Láng Lajos báró, 
egyetemes gyámintézeti világi elnök váratlan halála felett mély 
fájdalmának ad kifejezést s érdemeit jegyzőkönyvileg megörökíti; 
sajnálattal veszi tudomásul Scholtz Gusztáv püspöknek a közélet 
teréről való visszavonulását, a gyámintézet fejlesztése körüli fő-
pásztori munkálkodását jegyzőkönyvben megörökíti; bizalommal és 
várakozásteljes szeretettel üdvözli .dr. Raffay Sándort, az új bánya-
kerületi püspököt s felkéri a gyámintézet szent ügyének szeretet-
teljes felkarolására; az elhunyt vagy lemondott gyámintézeti elnökök, 
illetőleg tisztviselők hűséges munkálkodását jegyzőkönyvileg meg-
örökíti, az újonnan megválasztottakat szeretettel és bizalomteljesen 
üdvözli; hálás köszönetet mond a gyámintézet összes jóltevőinek, 
elsősorban dr. Radvánszky György világi elnöknek ujabbi szeretet-
adományáért, továbbá Bendl Henriknek hűséges és lelkiismeretes 
pénztárnoki működéséért s neki a szokásos felmentvényt megadja; 
az új egyházi ellenőrt: Szelényi Gyulát szeretettel köszönti; az 
áldott Gusztáv Adolf Egyletnek mélyen átérzett hálás köszönetet 
mond s felkéri a további támogatásra; úgyszintén felhívja a gyám-
intézet munkájában mindeddig részt nem vett egyházakat arra, 
hogy szervezzék meg helyi gyámintézeteiket s jókedvű adakozással 
támogassák a gyámintézet szép munkáját ; végül jegyzőkönyvi 
köszönetet mond Sztehlo Gerő egyházi elnöknek újabbi 200 kor. 
adományáért; mellyel néhai édesatyja: id. Sztehlo János emlékére 
tett alapítványát megnövelte. A közgyűlés végül kimondotta, hogy 
azon egyházak, amelyekj,a gyámintézet céljaira nem adakoznak, 
segélyben nem részesíthetők. 

3. Geduly Lajos előterjesztésére a közgyűlés az alábbi segé-
lyezési tervet egész terjedelmében elfogadta. E szerint befolyt szabad 
rendelkezésre 3930 korona 34 fillér; ebből levonandó elnöki költ-
ségekre 200 korona; a pozsonyi diakonissza-intézetnek 30 korona 
34 fillér, a reformáció 400-éves emlékére szánt jubiláris alapra 
1500 korona és a Gusztáv Adolf Egyletnek 200 korona, marad 
tehát kiosztásra 2000 korona, amely is 200 koronájával az alábbi 
tíz egyháznak jut: Bodzás-Ottlaka, Baja, Bánsági misszió, Gádoros, 
Vác, Szeged, Eszék, Káva, Záturcsány, Szászpelsőc. A Bachát 
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Dániel alap 100 korona kamatját Orsova kapja, a nagy szeretet-
adományra ajánltatik Kispest templomépítésre, a kerületi 800 kor. 
kis szeretetadományra Szentetornya; a Palló Sándor féle alap kama-
taira Apostag első helyen, Hontkirályfalu második helyen és Rád 
harmadik helyen; a Gusztáv Adolf emlékalap kamatait Zsablya 
kapja. Az egyetemes gyámintézeti kisebb segélyekre ajánltatnak: 
Simonyifalva, Titel, Lúgos, Nagypáhi, Rád, Nagyszentmiklós, Mitro-
vica, Újpest, Turócbéla és Hontkirályfalu. A kerületi árvaházak 
javára befolyt összegből a tornyai árva- és szeretetház 300 K-t, 
az újpázuai árvaház pedig 177 K 06 f-t kap. A Leopoldianumra 
ajánltatik az aszódi leánynevelő-intézet; a női és ifjúsági egyletek 
adományaira Torzsa és Újpázua árvaháza; a Palló-féle 50 kor. 
segélyre ajánltatnak: özv. Hornyánszky Gusztávné, özv. Jancsuskó 
Lászlóné és özv. Jancsó Mihályné. A Gusztáv Adolf Egylethez 
fölterjesztetnek első, helyen: Titel, Klopódia, Orsova, Resicabánya, 
Tiszaszentmiklós, Újpest, Versec, Bánostor, a torzsai és újpázuai 
árvaház, azután Mitrovica, Sid, Szurcsin, Zimony, Óbecse, Eszék, 
Zsablya, Nagyszentmiklós, Apostag és Szászpelsőc. 

4. A folyó évi szeptember hó 11-én megtartandó egyetemes 
gyámintézeti közgyűlésre kiküldetik az elnökség, a jegyző, az esp. 
gyámintézeti elnökségek és az érdeklődő tagok mindegyike. 

5. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldetnek Báró Radvánszky 
Albert és Broschko G. Adolf. 

6. A közgyűlés végül köszönetet mondott az elnökségnek és 
a vil. elnök által berekesztetett. 

Kmft. 

Sztehlo Gerö s. k. ' Dr. Radvánszky György s. k. 
egyh. elnök. vil. elnök. 

Geduly Lajos s. k. 
jegyző. 

Hitelesítik: 

Broschko G. Adolf s. k. Báró Radvánszky Albert s. k. 



IV. FÜGGELÉK. 

A KERÜLETI TISZTVISELŐK ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK 

TAGJAINAK NÉVJEGYZÉKE. 

Felügyelő: 

Püspök: 

Ügyész: 
Pénztáros: 
Ellenőr: 

Számvevő: 

Levéltáros: 

Egyházi főjegyző: 
Világi főjegyző: 

Egyházi aljegyző: 
Világi aljegyző : 

Püsp. irodavezető: 
Püsp. másodlelkész: 
Ker. tanfelügyelők: 

Dr. Zsigmondy Jenő (Budapest, V , 
Zrinyi-utca 14.). 

Dr. Raffay Sándor (Budapest, IV. ker., 
Deák-tér 4.). 

Szmik Lajos (Budapest, II., Fő-u. 5 4 ) 
Bendl Henrik (Bpest, IV., Deák-tér 4.). 
Szelényi Gyula (Bpest, IV., Deák-tér 4.). 

Dr. Pőzel István (Budapest, IX. ker., 
Üllői-út 31.}. 

Broschko G. Adolf (Budapest, IV. ker., 
Deák-tér 4.). 

Sárkány Béla (Kecskemét). 
Dr. Liedemann Frigyes (Budapest, 

VII., Damjanich-u. 14.). 
Sztehlo Gerő (Besztercebánya). 
Dr. Scholtz Oszkár (Budapest, VIII. ker., 

Üllői út 26.). 
Bezegh Sámuel. 
Varsányi Mátyás. 
Blatniczky Pál (Cinkota). 
Dr: Hittrich Ödön (Budapest, VII. ker., 

Városligeti fasor 19/23.) 

A kerületi törvényszék (választatott 1914. és 1917.). 

Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagja i : megválasztásuk sorrendje szerint: dr. Wágner Géza 

(működési ideje lejár 1920. évben, lakik Budapest, I., Isten-
hegyi-út 84.), Haviár Dániel (1920. Szarvas), Osztroluczky Miklós 



159 

(1923. Bpest, VIII., József-u 6.), dr. Pósch Gyula (1923. Bpest, V , 
Személynök utca 16.), dr. Szelényi Aladár (1923. Budapest, IV., 
Ferenc József-rakpart 3.), Wagner G. Adolf (1920. Újverbász), 
Doleschall Lajos (1920 Lajosfalva), Kovács Andor (1920. Oros-
háza), Bakay Péter (1923. Nagyócsa), dr. Szeberényi Lajos Zs. 
(1923. Békéscsaba), dr. Szigethy Lajos tanár (1920 Budapest, VII., 
Városligeti fasor 19/23 ), Mikolik Kálmán (1923. Budapest, IV., 
Deák-tér 4.). 

Jegyzője: ifj. Csipkay Károly (Bpest, VII. Városligeti fasor 18.). 

A kerületi fegyelmi választmány (1917). 

Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagja i : br. Podmaniczky Gyula (Budapest, I , Tárnok-u. 4.), 

Csengey Gyula (Budapest, IX., Csillag-utca 4.), Kaczián János 
(Budapest, VI., Felső erdősor 5.), Krutschnitt Antal (Soltvadkert), 
Broschko G. Adolf (Budapest, IV., Deák-tér 4.). 

Jegyzője: dr. Scholtz Oszkár világi aljegyző. 

A kerületi számvevőszék (1917). 

Elnökei: dr. Vanovics János (Turócszentmárton), Kaczián János 
(Budapest, VI., Felső erdősor 5 ) . 

Tagja i : Kéler Napoleon (Budapest, V., Hold-u 29 ) , Lampl 
Hugó (Budapest, VI., Vilmos császár út 59) , dr. Holitscher Pál 
(Budapest, Városligeti fasor 28/a.), dr. Pőzel István ker. számvevő 
(Budapest, IX. ker., Üllői-út 31.), ifj. Rosenauer Lajos (Beszterce-
bánya), Glück Frigyes (Budapest, VIII., Rákóczi-út 7.), dr. Sailer 
Vilmos (Békéscsaba), Sándy Gyula (Budapest, II., Toldy Ferenc-
utca 20.), Zeuner János (Budapest, V., Harmincad-u. 6.) világiak, 
Jankó Károly (Irsa), Szeberényi Lajos (Fóth), Geduly Lajos (Újpest), 
Dedinszky János (Dunagálos), Kovácsi Kálmán (Rákospalota), 
Licsko Sámuel (Zólyom), Morhács Márton (Budapest, VII. ker., 
Rákóczi-út 57.) egyháziak. 

Jegyzője: dr. Liedemann Frigyes világi főjegyző. 

A kerületi pénzügyi bizottság (1917). 

Elnökei: a kerületi elnökség. 
Tagjai : Csipkay Károly (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 16.), 

Földváry Elemér (Budapest, IV., Havas-u. 4.), dr. Lelbach László 
(Újverbász), dr. Nagy Elemér (Orosháza), dr. Wágner Géza 
(Budapest, I., Istenhegyi-út 84.) és Zsigmondy Dezső (Budapest, 
IX., Imre-u. 8.) világiak, Broschko G. Adolf (Budapest IV , Deák-
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tér 4.), Doleschall Lajos (Lajosfalva), Paulinyi Dániel (Garam-
szeg) és Roth Béla (Óverbász) egyháziak, Szmik Lajos ügyész és 
a jegyzői kar. 

Jegyzője: dr. Liedemann Frigyes vil. főjegyző. 

A kerületi iskolai bizottság (1917) 

' Elnökei: Dr. Szigethi Lajos (Budapest, VII. ker., Városligeti 
fasor 19—23), Wagner G. Adolf (Újverbász). 

Tagjai : a) hivatalból: a kerületi elnökség, a ker. jegyzők, 
a kerület területén lévő középiskolák, tanítóképzők és felsőbb 
leányiskolák felügyelői és igazgatói; 

b) választás folytán : Arató Frigyes (Budapest, VI. ker., 
Andrássy-út 6 5 ) , Alexy Lajos (Czegléd), Balassa István (Buda-
pest, V., Zoltán-u. 13.). Góbi Imre (Budapest, I., Alkotás-u. 11.), 
dr. Hoffmann Frigyes (Budapest, VI, Szondy-u. 45/47.)., Bereczky 
Sándor VII., Városligeti fasor 1 9 - 2 3 ) , Mikler Sándor (Békés-
csaba), dr. Németh Ödön (Budapest, VI, Izabella-u. 84.), dr Pőzel 
István (Budapest, IX, Üllői-út 31.), Rusznyák Béla (Beszterce 
bánya), Sárkány Ernő (Aszód), Sauer Frigyes (Újverbász), dr. Szon-
tagh Antal (Budapest, belügyminisztérium) és Zsigmondy Géza 
(Budapest VII., Damjanich u. 8.) világiak; Kaczián János (Buda-
pest, VI, Felső erdősor 5.), Majba Vilmos (Budapest, VII. ker., 
Rottenbiller-utca 3 ) és Vitális Gyula (Breznóbánya) egyháziak; 
a tanítói karból: Mikolik Kálmán (Budapest, IV., Deák-tér 4.); 
az aszódi leánynevelőintézet igazgatója és a tanítók mindenkori 
két kiküldötte. 

Jegyzők: a kerület két tanfelügyelője. 

A kerületi jogügyi bizottság (1917). 

Elnökei: Haviár Dániel (Szarvas), Petrovics Soma (Szentes). 
T a g j a i : ' d r . Dér István (Temesvár), br. Feilitzsch Berthold 

(Budapest, I. ker, Ménesi-út 8 a ) , dr. Gerhauser József (Szeged), 
dr. Haviár Gyula (Szarvas), Ivánka Pál (Vác), dr Konkoly Elemér 
(Budapest, IV., Váci-u. 79.), dr. Kralovánszky László (Budapest, 
V., Klotild-u. 16 ), dr. Rásó Lajos (Budapest, IV., Kigyó-u. 2.), 
kissárosi Kiss Gyula (Zombor), dr. Szelényi Aladár (Budapest, 
IV., Ferenc József rakpart 3 ) világiak; Bakay Péter (Nagyócsa), 
Dedinszky János (Dunagálos), Geduly Lajos (Újpest), Kaczián János 
(Budapest, VI., Felső erdősor 5.), Kovács Andor (Orosháza), 
Morgenthaler Ferenc (Nova Pazova), Doleschall Lajos (Nagy-
lajosfalva), Wagner G Adolf (Újverbász) egyháziak, a ker. ügyész 
és a jegyzői kar. 
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Az aszódi leánynevelőintézeti bizottság (1917). 

Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai : br. Prónay Dezső (Budapest, V., Bálvány-utca 20.), 

br. Podmaniczky Géza (Kiskartal, u. p. Aszód), br. Podmaniczky 
Gyula (Budapest, I., Tárnok-utca 4 ), dr. Wagner Géza (Buda-
pest, I. ker., Istenhegyi-út 8 4 ) , br. Solymossy Lajos (Apatelek), 
dr. Moravcsik Ernő Emil (Budapest, IX., Rádav-u. 5.), Francsek 
Imre (Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 11.), br. Radvánszky Antal 
(Budapest, VIII., Üllői-út 16/b.), dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Bpest, 
VIII., Illés-u. 25.), Sárkány László (Aszód), dr. Szelényi Aladár 
(Budapest, IV., Ferenc József-rakpart 3.), Sárkány Ernő (Aszód), 
Földváry Elemér (Budapest, IV., Havas-u. 4 ) , Sándy Gyula (Buda-
pest, II., Toldy Ferenc-u. 20.), dr. Szigethi Lajos (Budapest, VII., 
Városligeti fasor 19/23.), Bolla Lajos (Aszód) és Micsinay György 
(Aszód) világiak; Wagner G. Adolf (Újverbász), Kaczián János 
(Budapest, VI., Felső erdősor 5.), Reviczky László (Kondoros), 
Chugyik Pál (Aszód), Broschko G. Adolf (Budapest, IV., Deák-
tér 4.) és Hurtay György (Osztroloka) egyháziak; Mikolik Kálmán 
igazgató (Budapest, IV., Deák-tér 4.), Bendl Henrik kerületi pénz-
táros (Budapest, IV., Deák-tér 4,), Petrik Sarolta intézeti igazgató 
(Aszód) és a jegyzői kar. 

A br. Baldácsy-alapítványi és missziói bizottság (1917). 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai : az esperesek és egyházmegyei felügyelők. 
Jegyzői: az egyházi jegyzők. 

A kerületi énekügyi bizottság (1917). 

Elnökei: Reviczky László (Kondoros) és Chován Kálmán 
(Budapest, VI., Nagy János-u. 2.). 

Tagjai : Jankó Károly (Irsa), Holéczy János (Csornád, u. p. 
Veresegyháza), Bruckner Frigyes (Budapest, IV., Deák-tér 4 ) , 
Molnár János (Szarvas), Fehérkuty Béla (Domony), Mikolik Kálmán 
(Budapest, IV., Deák-tér 4.), Moravcsik Géza (Budap?st, VI., Liszt 
Ferenc-tér 12 ), Szendy Árpád (Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 12 ), 
Placskó István (Szarvas), Roth Béla (Óverbász), Gajdács Pál 
(Tótkomlós), Sántha Károly (Budapest, I., Krisztina-körút 77.) és 
Szeberényi Lajos (Fóth). 

Jegyzője: az egyh. aljegyző. 

A szarvasi tanítónőképzőintézeti bizottság (1917). 

Örökös tiszteletbeli elnöke: Haviár Dániel (Szarvas). 
Elnökei: dr. Gerhauser József (Szeged) és Bartos Pál (Szarvas). 

íi 
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Alelnöke: dr. Haviár Gyula (Szarvas). 
Tagjai : a két szarvasi lelkész, a tanítónőképzőintézet igazgatója, 

a tantestület egy küldöttje az arad-békési, békési és csanád-
csongrádi egyházmegyék esperesei, végül Benka Gyula (Szarvas), 
dr. Wágner Géza (Budapest, I , Istenhegyi-út 84.), dr. Mágocsy-
Dietz Sándor (Budapest, VIII., Illés-u. 25 ) , dr. Hoffmann Frigyes 
(Budapest, VI, Szondy-u. 45/47.), dr. Pőzel István (Budapest, 
IX., Üllői út 31.), Mikolik Kálmán (Budapest, IV., Deák-tér 4 ) . 
Kollár Lajos (Szarvas), Kresnyák Mihály (Szarvas) és Mocskonyi 
József (Szarvas). 

A kerületi belmissziói bizottság (1917). 

Elnökei: Ivánka Pál (Vác) és dr. Raffay Sándor (Budapest, 
IV., Deák-tér 4 ) . 

Tagja i : báró Solymossy Lajos (Apatelek), Szmik Gyula 
(Óbecse) Dér István (Temesvár), dr. Haviár Gyula (Szarvas), 
Sándy Gyula (Budapest, II., Toldy Ferenc u. 20.), Halmi János 
(Hódmezővásárhely), dr. Kralovánszky László (Budapest, V., Klotild-
utca 16.), dr. Vanovics János (Turócszentmárton), ifj. Rosenauer Lajos 
(Besztercebánya) világiak; Frint Lajos (Arad), Ott Fülöp (Ókér), 
Wallrabenstein Jakab (Homokos), Sipos András (Csorvás), Sommer 
Gyula (Vác), Thomay József (Szeged), Morgenthaler Ferenc (Nova-
Pazova), Walter Antal (Eszék), Noszkó István (Rákoskeresztúr), 
Skrovina Ottó (Turócszentmárton) és Vitális Gyula (Breznóbánya) 
egyháziak. 

A főiskolai hallgatók támogatására kiküldött bizottság (1918). 

Elnökei: a kerületi elnökség. 
Tagja i : Bárdy Ernő (Mezőberény), Wagner G. Adolf (Újver-

bász), Doleschall Lajos (Nagylajosfalva), Kovács Andor (Orosháza), 
Zsigmondy Dezső (Budapest, IX., Imre-u. 8.), dr. Gerhauser József 
(Szeged), Kruttschmitt Antal (Soltvadkert), Ivánka Pál (Vác), 
dr. Vanovics János (Turócszentmárton), ifj. Rosenauer Lajos (Beszterce-
bánya), báró Radvánszky Antal (Budapest, VIII., ullői-út 16/b.) 
és dr. Szigethi Lajos (Budapest, VII., Városligeti fasor 19/23.). 



V. FÜGGELÉK. 

A BÁNYAKERÜLETI SZABÁLYRENDELETEK JEGYZÉKE. 

Jegyzet. A szabályrendelet után álló szám annak a kerületi 
közgyűlésnek évét jelzi, amelynek jegyzőkönyvében a szabály-
rendelet megjelent. 

1. Ügyrend (1898.). 
2. Ügyrend módosítása (1898 ). 
3. Ügyrend 8. §-ának módosítása (1908. évi 119. jegyzőkönyvi 

pon^). (Az új ügyrendet lásd 22. sz. alatt.) 
4. A püspök javadalmazásáról és a püspöki segédhivatalok-

ról (módosított szöveg 1903.). 
5. A bányakerület által a pozsonyi evang. theologusok Ottho-

nában fenntartott alapítványok adományozásáról (1899. Újabb 
1908. évi 56. jkvi pont). 

6. A lelkészválasztási szabályrendelet (1910. különlenyomatban). 
7. A tanítóválasztási szabályrendelet (1910. különlenyomatban). 
8. A csekélyebb kötelességszegések esetében követendő eljá-

rásról szóló szabályrendelet (1901.). 
9. A rendbüntetésről szóló szabályrendelet (1908. évi 88. 

jegyzőkönyvi pont). 
10. Az egyházmegyei elnökség látogatásáról szóló szabály-

rendelet (1901. évi 59. jegyzőkönyvi pont). 
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14. A pesti egyházmegye felterjesztése a Munkásbiztosító Pénztárak túlkapásai ellen. (Előadó: 

dr. Liedemann Frigyes) 
15. Kruttschnitt Antal felterjesztése az egyházi failletmények kiszolgáltatása tárgyában. (Előadó: 

dr. Haendel Béla.) 
16. Simkovits Pál és társai fellebbezése fizetésük egy részének terményekben való kiszolgáltatásá-

nak megtagadása ellen. (Előadó: dr. Haendel Béla) 
17. Kovácsi Kálmán fellebbezése a Pittner Dénes ny. tanítónak megállapított segély tárgyában. 

(Előadó: dr. Petrik Aladár) 
18. Petrovits Vilmos Lajos fellebbezése failletményének kiszolgáltatása tárgyában. (Előadó: 

dr. Petrik Aladár.) 
19. Haviár Dániel fellebbezése négy szarvasi egyháztanácsosnak a mandátumuktól való megfosztása 

tárgyában. (Előadó: dr. Konkoly Elemér) 
20. Trizna Jenő tanitó fellebbezése a tanítói lak felépítésének megtagadása ellen. (Előadó: 

dr. Konkoly Elemér) 
21. A mezőberényi II. egyház fellebbezése az egyházmegyei adójának megállapítása ellen. (Előadó: 

dr. Scholtz Oszkár) 
22. A jogügyi bizottságnak esetleges további előterjesztései. 
23. Jelentés a népiskolai ügyről. (Előadó: Blatniczky Pál) 
24. Egyetemes szabályrendelettervezet az egyetemes tanügyi előadó munkakörére vonatkozólag. 

(Előadó: Blatniczky Pál.) 
25. Szabályrendelettervezet a tanitótestületek és az igazgatótanitói állásokra vonatkozólag. (Elő-

adó: Blatniczky Pál) 
26. Jeszenszky Károly indítványa az elemi népiskolák felett való felügyelet szabályozása tárgyában. 

(Előadó: Blainiczky Pál) , , 
27. Az elemi iskolai tanfelügyelő esetleges további előterjesztései. (Előadó: Blatniczky Pál) 
28. Jelentés a polgári iskolák, szarvasi tanitóképző és a középiskolákról. (Előadó: dr. Hittrich Ödön) 
29. Kovács Andor indítványa a görög nyelvre vonatkozólag. (Előadó: dr. Hittrich Ödön.) 



30. Miniszteri rendelet a kettőnél több tárgyból bukott tanulókra vonatkozólag. (Előadó: dr. Hittrich 
Ödön.) 

31. Miniszteri rendelet a középiskolák elnevezése tárgyában. (Előadó: dr. Hittrich Ödön.) 
32. Miniszteri rendelet a tanárok egyházi törzsfizetésének emeléséről. (Előadó: dr. Hittrich Ödön.) 
33. Indítvány a kerületi érettségi díj emelése tárgyában. (Előadó :* dr. Hittrich Ödön.) 
34. Jelentés az uj középiskolai rendtartásról. (Előadó: dr. Hittrich Ödön.) 
35. A középiskolai tanfelügyelő esetleges további előterjesztései. (Előadó: dr. Hittrich Ödön) 
36. A számvevőszék jelentése. (Előadó: dr. Liedemann Frigyes.) 
37. Jelentés a missziókról. (Előadó: Sárkány Béla.) 
38. A báró Baldácsy-alap jövedelmének felosztása és a kerületi papözvegyek segélyezése. (Előadó: 

Sárkány Béla) 
39. A Székács-alapból való segély kiosztása. (Előadó: Sárkány Béla) 
40. A Geitz-alapból való segély kiosztása. (Előadó: Sárkány Béla.) 
41. A kerület 1920. évi számadásai. (Előadó: dr. Liedemann Frigyes) 
42. Javaslat a napidijak megállapítására vonatkozólag. (Előadó: dr. Liedemann Frigyes) 
43. A deáktéri testvéregyházak megkeresése a pénztári hivatal személyi kiadásokhoz való hozzá-

járulás emelése iránt. (Előadó: dr. Liedemann Frigyes.) 
44. A cathedraticum emelése. (Előadó: dr. Liedemann Frigyes) 
45. Az 1922. évi költségvetés. (Előadó: dr. Liedemann Frigyes.) 
46. Az egyetemes egyház 1920. évi zárszámadásai. (Előadó: dr. Liedemann Frigyes.) 
47. Az aszódi bizottság jelentése. (Előadó: dr. Liedemann Frigyes.) 
48. A szarvasi tanitónőképzőintézetről szóló jelentés. (Előadó: dr. Scholtz Oszkár.) 
49. A levéltáros jelentése. (Előadó: dr. Liedemann Frigyes.) 
50. A Theológusok Otthonáról szóló jelentés. (Előadó: dr. Liedemann Frigyes) 
51. A kerületi lelkészegyesület jegyzőkönyvének bemutatása. (Előadó: dr. Liedemann Frigyes) 
52. A kerületi segélyzőintézet jegyzőkönyvének bemutatása. (Előadó: dr. Liedemann Frigyes.) 
53. A kerületi gyámintézet jegyzőkönyvének bemutatása. (Előadó: dr. Liedemann Frigyes.) 
54. A mult évben végleges elintézést nem nyevt ügyek nyilvántartása. (Előadó: dr. Liedemann 

Frigyes.) 
55. A mult évi kerületi közgyűlés által az egyetemes közgyűléshez intézett felterjesztések tárgyában 

hozott egyetemes közgyűlési határozatok bejelentése. (Előadó: dr. Liedemann Frigyes.) 
56. Netáni önálló indítványok 
57. A közgyűlés berekesztése. 

Időbeosztás: 
1921 szeptember 20-án: 

délelőtt 9 órakor a pénzügyi bizottság ülése, 
„ 11 „ az aszódi nagybizottság ülése, 

délután 724 „ a jogügyi bizottság ülése. 

1921 szeptember 21-én : 

délelőtt 9 órakor a számvevőszék ülése. 
„ 10 „ az iskolai bizottság ülése, 

11 „ a báró Baldácsy alapítványi és missziói bizottság ülése, 
délután V2I „ a belmissziói bizottság ülése, 

3 „ a kerületi Lelkészegyesület ülése, 
3 „ a kerületi gyámintézet igazgatóságának ülése, 
5 „ előértekezlet. 

n » 

1921 szeptember 22-én: 

délelőtt 8 órakor gyámintézeti istentisztelet, 
„ 9 „ kerületi közgyűlés, 

délután 5 -„ kerületi gyámintézeti közgyűlés. 

V.l. .«LLNER EBNrt r. IBiorrt. 



Erős vár a mi Istenünk, 
Jó fegyverünk és pajzsunk, 
Ha ő velünk, ki ellenünk. 
Az Úr a mi oltalmunk. 
Az ősellenség most is üldöz még, 
Nagy a serege, csalárdság fegyvere, 
Nincs ilyen több a földön. 

Erőnk magába mit sem ér, 
Mi csakhamar elesnénk. 
De küzd velünk a hős vezér, 
Kit Isten rendelt mellénk. 
Kérdezed, ki az? — Jézus Krisztus az, 
Isten szent Fia, — Az ég és föld ura, 
Ő a mi diadalunk. 

E világ minden ördöge, 
Ha elnyelni akarna, 
Minket meg nem rémítene, 
Mi rajtunk nincs hatalma. 
E világ ura — Gyúljon bosszúra, 
Nincs ereje már — Reá ítélet vár, 
Az ige porba dönti. 

Az ige kőszálként megáll; 
Megszégyenül, ki bántja. 
Velünk az Úr táborba száll, 
Szentlelkét ránk bocsátja. 
Kincsünk, életünk — Nőnk és gyermekünk 
Mind elvehetik — Mit ér ez ő nekik! 
Mienk a menny örökre! 

<FJ. KELLNER ERNÖ. BUDAPEST 63673 
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A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET 1920. ÉVI OK-
TÓBER HÓ 7-ÉN BUDAPESTEN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE. 
A közgyűlésen Dr. Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő és Dr. 

Raffay Sándor püspök, mint társelnökök elnököltek. 

Jelen voltak: 
Az arad-békési egyházmegyéből: Dr. Sailer Vilmos felügyelő, 

Dr. Szeberényi L. Zsigmond esperes, Korossy László és Bárdy Ernő 
egyházmegyei megbízottak, Uhrin Károly egyházmegyei kiküldött. 

A bácsi egyházmegyéből: Lombos Alfréd menekült lelkész. 
A bánsági egyházmegyéből: senki. 
A békési egyházmegyéből: Dr. Bikády Antal felügyelő, Kovács 

Andor esperes, Dr. Mázor Elemér, Réthy Vilmos, Honéczy Pál és 
Russ Zoltán egyházmegyei megbízottak. 

A budapesti egyházmegyéből: Báró Radvánszky Albert fel-
ügyelő, Kaczián János esperes, Máté Károly egyházmegyei meg-
bízott, Blumenau Alfréd, Dr Chrenka Emil, Doktorisz Benő, Hittig 
Lajos, Kun Gyula, Landgráf János, Martin Gyula, Dr. Rásó Lajos, 
Sándy Gyula, Dr. Szalay Sándor, Sztehlo Kornél, Topscher Samu, 
Majba Vilmos, Möhr Henrik, Reif Pál, Sommer Gyula és Szűcs 
Sándor egyházmegyei kiküldöttek. 

A csanád-csongrádi egyházmegyéből: Dr. Gerhauser József 
felügyelő, Petrovics Soma esperes, Maczák György és Saguly János 
egyházmegyei megbízottak. 

A horvát-szlavon egyházmegyéből: senki. 
A pestmegyei egyházmegyéből: Báró Prónay György felügyelő, 

Kruttschnitt Antal főesperes, Földváry Elemér, báró Kaas Albert, 
Dr. Lehotzky Antal, Dr. Kralovánszky László, Csaba Gyula, Kron 
Ferenc, Schultz Aladár és Szeberényi Lajos egyházmegyei meg-
bízottak, Kirner Gusztáv, Klimkó Rezső, Dr. Konkoly Elemér, Pe-
rényi Rezső, Ponicsán Mihály, Sárkány Ernő, Sárkány István, Dr. 
Szontágh Antal, Blatniczky Pál, Chugyik Pál, Galle István, Geduly 
Lajos, Holéczy János, Jeszenszky Gyula, Korén Márton, Kovácsi 
Kálmán, Riecsánszky Endre és Simkó óyula egyházmegyei ki-
küldöttek. 
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1. A turóci egyházmegyéből: senki. 
A zólyomi egyházmegyéből: Csipkay Károly felügyelő. 
Mint tanitó-képviselő : Laczö Lajos. 
Az aszódi főgimnázium részéről: Dr. Osvát Gedeon igazgató. 
A besztercebányai főgimnázium részéről: senki. 
A békéscsabai főgimnázium részéről: Dr. Reil Lajos igazgató. 
A budapesti főgimnázium részéről: Dr. Haberern J. Pál fel-

ügyelő és Dr. Hittrich Ödön igazgató. 
A szarvasi főgimnázium részéről: Sasskó Samu igazgató-

helyettes. 
A szarvasi tanitóképzőintézet részéről: Terényi György h. igazg 

' Mint az egyházkerület tisztviselői: Dr. Szelényi Aladár, Dr. 
Wágner Géza és Dr. Szigethi Lajos kerületi törvényszéki birák, 

. Broschko G. Adolf ker. levéltáros, Bendl Henrik ker. pénztáros, 
Sárkány Béla ker. egyh. főjegyző, Dr. Liedemann Frigyes ker. vil. 
főjegyző, Dr. Scholtz Oszkár ker. vil. aljegyző és Bezegh Samu 
püspöki irodavezető. 

1. A közgyűlés tagjai az Isten házában gyülekezvén, meghall-
gatták Chugyik Pál aszódi lelkésznek szép gondolatokkal gazdag 
beszédét és buzgó imáját Ezután a közgyűlés tagjai az ülésterembe 
vonultak, ahol Dr. Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő a következő 
beszéddel nyitja meg a kerületi közgyűlést: 

Tisztelt Közgyűlés! 
Midőn a viszonyok által ránk kényszeritett két évi szünet után 

tisztelettel és örömmel üdvözölném egyházkerületünknek a mai 
ülésen egybegyűlt küldötteit, hogy újra felvegyük az alkotmányunk 
által előirt közigazgatási teendőink megszakadt fonalát, mégsem 
tehetem ezt egyúttal szivemet és lelkemet betöltő mély fájó érzés 
nélkül. Mert ha végigtekintek a megjelentek megritkult sorain, ugy 
érzem magamat, mint az a családapa, akit a kérlelhetetlen balsors 
megfosztott nemc'sak szeretett családtagjai nagy részétől, hanem 
azokkal együtt hosszú és fáradságos munkája árán teremtett alko-
tásaitól is. Mivé lett szép, nagy és hatalmas bányakerületünk, amely 
ugy északon, mint délen elvesztette legnépesebb- és legvirágzóbb 
egyházközségeit és híveinek százezreit! 

De nemcsak a vezetésemre bizott egyházkerület válságos meg-
csonkítását siratom. Ezen nagy veszteség és az efölött érzett fájdalom 
valósággal eltörpül ama mérhetetlen hazafiúi mély bánat mellett, 
amely az édes hazánkat a diadalmas ententehatalmak részéről ért 
igazságtalan, kíméletlen és kegyetlen bánásmód felett, kell, hogy 
minden jó és igaz hazafi lelkét betöltse. És önkéntelenül is fel-
vetődik elménkben az a kérdés: hát mivel érdemeltük meg mi 
magyarok azt, hogy épen velünk szemben jártak el legirgalmatla-
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nabbul azok, akik az ádáz világháborúból mint győztesek kerültek 1. 
ki és hogy azok, akik ebben a háborúban a leggaládabbul visel-
kedtek, a mi rovásunkra valóságos Judáspénzzel lettek jutalmazva. 

Mi mindnyájan érezzük és mindnyájunknak szent meggyőző-
dése, hogy az a békének nevezett gyatra emberi alkotás, amely 
elvakított és félrevezetett diplomaták agyából került ki, önmagába 
hordja életképtelenségének csiráit és ugy össze fog omlani, mint 
egy kártyaház a legkisebb szellő fuvallatára, mert hiányzanak nála 
a fennállását biztosító erkölcsi és anyagi előfeltételek szilárd oszlopai. 
Szent meggyőződésünk, hogy ezeréves hazánk ebből a válságból 
is — talán hamarább, semmint saját magunk gondolnók — sér-
tetlenül ki fog kerülni és meg fog valósulni nagy Széchényink 
mondása: Magyarország nem volt, hanem lesz. 

Hazánknak integritása az a szent cél, amelyet nem szabad soha 
szemünk elől tévesztenünk. Ezért a . célért szálljanak imáink a 
mindenség hatalmas urához, hogy adjon szegény népünknek erőt, 
kitartást és főleg összetartást a magunk elé tűzött nagy és szent 
cél felé való törekvésünkben. Ne legyen felbuzdulásunk hirtelen 
fellobbanó szalmatüz, hanem legyen megingathatlan erős elhatá-
rozás, amelynek soha meg nem szűnő vezéreszméje hazánk integri-
tásának helyreállítása legyen, minden ténykedése és minden törek-
vése pedig ennek mielőbbi megvalósítására irányuljon. 

Nekünk evangélikusoknak, akik hazánknak mindig hű fiai voltunk, 
teljes odaadással és lelkesedéssel kell a fenti cél szolgálatába álla-
nunk, annál is inkább, mert csak igy érhetjük el, hogy elszakadt 
híveinket ismét visszanyerhessük és az ország integritásával egyház-
kerületünk integritását is helyreállíthassuk. Adja Isten, hogy ez az 
örvendetes esemény nemcsak a mi örömünkre, hanem tőlünk el-
szakadt, hozzánk ma is hű maradt, valamint rosszlelkü izgatók 
által félrevezetett, de ma már jobb belátásra jutott és hozzánk'vissza-
térni óhajtó híveink örömére is, mielőbb bekövetkezzék. 

Tisztelt Közgyűlés! Bocsánatot kérek, hogy megnyitó beszédem-
ben ezúttal kivételesen némileg politikai húrokat is megpendítettem. 
De indokoltnak tartom szokatlan kitérésemet, mert hiszen közegy-
házunk sorsa hazánk sorsával és jövendő alakulásával elválasztha-
tatlan szoros kapcsolatban áll, és mert akkor, amikor a hazánkat 
megnyomorító szomorú béke megkötése után először gyültünk ismét 
össze, szinte lehetetlennek tartom, hogy hazánk sivár helyzete felett 
érzett mély fájdalmunknak ez alkalomból az elnöki székből is ki-
fejezést ne adjak. 

Tisztelt Közgyűlés! A hazánkat és egyházunkat alapjaiban 
megrendítő világháborún és ezt követő siralmas békekötésen, vala-
mint a román megszálláson kivül még egy másik rövidebb tartamú, 
azt lehetne mondani epizódszerü esemény rázkódtatta meg hazán-
kat és egyházunkat, amely végtelen károkat okozott ugy az össze-
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1. ségnek,- mint az egyeseknek és amelynek hatása alatt az egész 
ország és összes intézményei ugy vonaglottak, mint a legmagasabb 
fokú láztól kínzott halálos beteg. 

Ez a sajnos esemény a proletárdiktatúrának néhány elvetemült 
gonosztevő által reánk erőszakolása által következett be. A proletár-
diktatúrának hivei és. a kommunizmusnak egyrészt csupán önző 
célokból, másrészt habár félrevezetett, de meggyőződésből hirdetői, 
ugy tüntették fel az általuk inaugurált helyzetet, mint azt az uj 
korszakot, amely felkelő napként világosságot áraszt az egész világra, 
feloldja a lenyűgözött emberiséget béklyói alól és még eddig soha 
nem tapasztalt boldogságot és megelégedettséget áraszt az egész 
emberiségre. 

Néhány rövid hónap elég volt ahhoz, hogy a világbolonditók-
nak felült józan nép is tudatára ébredjen annak, hogy a felvilágo-
gosulást hirdető tanok nem egyebek, mint a vallásos érzést és az 
erkölcsöt lerontani és a sárba rántani akaró, de az ezeknek helyébe 
mit sem nyújtó törekvések, a béklyókból való felszabadítás nem 
egyéb, mint a legtürhetetlenebb zsarnokság és fékevesztett terror, 
amely a legártatlanabb véleménynyilvánítást sem türi meg, és 
a boldogság és megelégedettség nem egyéb, mint nyomor és 
nélkülözés. 

t 

Es mindezeket tetézte a nyíltan hirdetett kíméletlen osztály-
harc, amely nemcsak abban nyilvánult meg, hogy a vagyonos 
osztályt vagyonából kiforgatni, hanem létfenntartását is lehetetlenné 
tenni akarta. 

Mindnyájan tudjuk, hisz tapasztaltuk, hogy ennek a rémkor-
szaknak egyik legfőbb törekvése volt az egyházat összes intézmé-
nyeivel együtt megsemmisíteni, az egyházaknak keservesen gyűj-
tött szerény vagyonát elkobozni és ily módon megvonni tőlük a 
fenntartásukhoz nélkülözhetetlen anyagi eszközöket. Ez a gálád 
merénylet nem sikerült! Sőt ellenkezőleg jóleső megelégedéssel és 
benső lelki örömmel tapasztalhattuk, hogy akkor, amikor a tanács-
köztársaság a legelvetemültebb módon egyházunk elpusztulását 
igyekezett elérni, egyházhiveinknek ragaszkodása egyházunkhoz 
szorosabbá, áldozatkészsége fokozottabbá és hitélete bensőbbé vált. 
Ezeknek köszönhettük, hogy ebből a veszedelmes válságból nagyobb 
anyagi károsodás nélkül kikerültünk, mig másfelől azt a vesztesé-
get, amelyet egyes egyházhiveink és ezek között — sajnos — egyes" 
alkalmazottaink eltévelyedése és lelki világuk megfertőzése által 
szenvedtünk, legnagyobbrészt kiegyenlítette az egyházunk mellett 
tántoríthatatlanul megmaradt híveinknek sokszorosan fokozott hit-
buzgósága. 

És ezért adjunk hálát az isteni gondviselésnek, mely leg-
nagyobb bajaink között sem hagyott el bennünket; de ne feled-
kezzünk meg arról sem, hogy az imént emiitett sorscsapások épen 
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egyházunkra és annak minden egyes tagjára messzemenő nagy 1—4. 
kötelezettségeket rónak, elsősorban azokra, akikre népünknek neve-
lése, tanítása és vezetése bizva van, lelkészeink és tanitóinkra. 
Az ő áldásos és serény működésük van hivatva azokat a sebeket 
meggyógyítani és azokat a csorbákat kiköszörülni, amelyeket az 
utolsó évek szomorú eseményei okoztak, és ha ők hivatásuk magas-
latán állanak, ugy nem kételkedem abban, hogy egyházunk egy 
szebb és jobb jövőnek nézhet elébe. 

Ennek reményében, de elvárásában is, a Közgyűlés t. tagjait 
újból is üdvözölve, ezennel megnyitom a közgyűlést. 

A közgyűlés élénk helyesléssel fogadja az elnöki 
megnyitó beszédet, azt a püspök indítványa értelmében 
teljes terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvéteti és a kerü-
leti felügyelő indítványára köszönetének és elismerésének 
ad kifejezést Chugyik Pál lelkésznek a gyámintézeti isten-
tisztelet alkalmával tartott épitő beszédéért. 

2. A kerületi világi főjegyző bemutatja a kerületi közgyűlés 
jogosult tagjainak összeállított jegyzékét és jelenti, hogy a válasz-
tott tagok igazoló okmányai rendben vannak, minek folytán 

a világi elnök a közgyűlést szabályszerűen megala-
kultnak jelenti ki. 

3. A közgyűlés a jegyzőkönyv'hitelesítésére 
az elnökség és a . jegyzői karon kivül Landgráf János, 
Dr. Szelényi Aladár, Broschko G. Adolf, Geduly Lajos 
és Kaczián János közgyűlési tagokat kéri fel. 

4. Dr. Raffay Sándor püspök előterjeszti jelentését. Minthogy 
a jelentés előzetesen kinyomtatva és széjjelküldve nem lett, a püspök 
következő jelentését egész terjedelmében felolvassa. 

Két nehéz esztendő viharának pusztító rombolásait szenvedte 
át a lelkünk azóta, hogy kerületünk legutolsó közgyűlésén talál-
koztunk. A pusztító vihar összetörte hazánkat, széttépte egyházunkat, 
elsodorta nyugalmunkat, megszakgatta a lelkünket. És most itt 
állunk szegényen, elhagyottan, tanácstalanul. 

A sok szenvedést és gyászt, a tenger csapást és veszteséget 
minek elbeszélnem! Mindenikünk érzi szégyenét és bánatát Hiszen 
alig fejeztük be legutolsó egyetemes gyülésünket, máris ránkborult 
a rettentő harctéri összeomlás gyalázata, végigtombolt rajtunk az 
őszirózsás forradalom, amely pár hét alatt tehetetlen vergődésbe 
fulladt és rohamos iramban következett a menthetetlen pusztulás, 
a feltartóztathatatlan összetöretés, a*gyalázatba és nyomorba taszitó 
zűrzavar. A körülöttünk élő népek beleharaptak ezeréves nemzetünk 
testébe s romlott lelkű és bomlott idegzetű alkalmi nagyjaink könnyel-
műen kínálgatták oda balga elméletek és vak bosszú alacsony szolga-
ságában az ország legszebb részeit, széttépve igy egyházunkat is. 
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4. Kerületünk egységét a turóci esperesség bontotta meg elsőnek. 
Skrovina Ottó turóci alesperes kérdés tárgyává tette még 1918. 
novemberében, hogy miután politikailag kimondották az ezeréves 
hazától való elszakadást, nem kell-e a püspöki hivatallal való 
összeköttetést is megszakítania? Figyelmeztettem őt kötelezettségeire 
és az esetleges következményekre s felhívtam, hogy az egyházi 
kérdések megbeszélése végett keressen fel. Mikor ő e felhívásomnak 
nem volt hajlandó eleget tenni, Dr. Vanovics János esperességi fel-
ügyelőt kerestem meg levelemmel, aki azonban szintén elutasitólag 
válaszolt. Erre elhatároztam, hogy én megyek fel Turócba és 
Zólyomba az esperességeknek a hazához és egyházhoz való hűségének 
biztosítására. Ki kell emelnem, hogy e szándékomat a Károlyi-
kormány akkori protestáns kormánybiztosa, Dr. Kovács J. István 
ref. theol. tanár és maga a kormány elnöke is a legmelegebben 
helyeselte és támogatta. így történt, diogy 1918 novemberében 
Dr. Szelényi Aladár egyetemes főjegyző kíséretében felkerestem 
előbb a zólyomi, majd a turóci esperességet s velük Bakay Péter 
zólyomíf őesperes, illetőleg Dr. Vanovics János turóci esp. felügyelő és 
akkor már leköszönt Hodzsa János helyettesítésében Skrovina Ottó 
alesperes jelenlétében gyűlést tartottam, amelyen a felvidéki evang. 
egyház vezetőink és híveinek magatartását és hangulatát igyekeztem 
megismerni. Sajnos, a pacifikálás kísérlete már akkor nem sikerült. 
A felvidéki evang. lelkészek nagy része 'nyíltan az ellenséghez 
pártolt, sőt többje politikai szolgálatba állott s nemcsak ősi hazá-
jához lett hütelen, hanem még egyházunk autonómiájának elkob-
zásában és kartársainak politikai üldözésében is részt vett. Olyan 
hűtlenség ez és a szent élethivatásról való olyan megfeledkezés, 
amelynek ma még nincsen kellő ítélete, de amelynek szégyene 
szomorú foltot vett történeti hüségü egyházunk egészére is. Es ma 
hiába keressük köztünk a mindig nyugtalankodó turóci és a mindig 
hűséges, melegszívű zólyomi hittestvéreket, elsodorta őket a poli-
tikai változások vihara. Lelkünk utánuk sír, mint ahogyan legtöbbjük 
lelke bizonyosan szintén sír utánunk s éltet a törhetetlen reménység, 
hogy ősi szent hazánk épségének visszatérésével őket is látni fogjuk 
még visszatérni közénk. 

A Felvidékkel együtt országunk más részeit is. elszakították 
tőlünk. A Bácska és a Bánság, valamint Horvát-Szlavonországok 
esperességei is leváltak a bányai egyházkerület testéről. Meg kell 
azonban állapitanom, hogy kerületünk déli egyházmegyéinek elsza-
kitásában lelkészi karunkat és egyházi elöljáróinkat bünrészesség 
vádja nem terheli. Őket akaratuk és hozzájárulásuk ellenére tépték 
le keblünkről s egy-kettőt kivéve, kétségtelen, hogy ez a szakadás 
nekik csakúgy fáj, mint nekünk. A keleti részeken is ért bennünket 
veszteség. Az aradbékési és a csanádi egyházmegyéből is elveszí-
tettünk néhány gyülekezetet. A veszteség szomorú statisztikája az 
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1910. évi népszámlálás és a háború előtti adatok alapján a 4. 
következő: 

1. Aradbékési esperességböl elszakították Apatelek, 
Arad, Kissemlak és Ujvarsánd egyházait 4 

2. Bácsmegyéből csak Baja maradt, elszakadt ... 32 
3. Bánság egészben elszakadt 26 
4. Csanádból elszakadt Nagylak, Nagyszentmiklós 2 
5. Horvát-Szlavon esperesség egészen elszakadt 15 
6. Turóc esperessége egészen elszakadt 13 
7. Zólyom esperessége egészen elszakadt 23 

Összesen tehát elszakadt 115 gyülekezet, 222,978 lélekkel. 
Megmaradt 64 gyülekezet 249,500 lélekkel. 

Mondanom sem kell, hogy az egyházak népiskoláit is eiveszi-
teítük, sőt a besztercebányai főgimnáziumot és a torzsai árvaházat, 
illetőleg konfirmandus-otthont is. 

Midőn e veszteségeinket elsiratom, nem akarom keserűségünket 
növelni annak elmondásával, hogy a zsupánok és ujszüleiü szolga-
birák itt-ott, pl. a besztercebányai iskola elvételénél, milyen ember-
telenül bántak el nemcsak a tanárokkal és a tanulókkal, hanem 
magával az egyház autonómiájával is. És a legszomorúbb a dolog-
ban az, hogy az erőszakoskodók nagy részben szintén egyházunk 
hivei, sőt nem csekély részben papjai voltak. Megbélyegezni nem 
akarom őket, csak azt kívánom, hogy az Isten bünük felismerésére 
és bűnbánó jóvátételére vezesse őket. 

A megszállott területekről általában azt a hirt vesszük, hogy 
autonómiánkat felfüggesztették és uj rendelkezéseket léptettek életbe 
A cseh megszállás területén a régi egyházi tisztviselőket letették 
és uj embereket tettek helyükbe. A kicserélés szempontja mindenütt 
merőben politikai volt. 

E politikai üldözésnek a besztercebányai főg. tanári kara 
csaknem egészben áldozatul esett, de az elűzöttek mindenikét 
sikerült Csonkamagyarországban elhelyezni. Ezért elsősorban az 
Aszódi Petőfi-főg. vezetőségét illeti hálás köszönetünk. Ugyancsak 
igy helyeztük el többi intézetünkhöz is a kiűzött tanítók és tanító-
nők nem kis seregét, rtfig két menekült lelkészünk: ifjú Korén Pál 
nagybecskereki lelkész, aki atyjánál van, Moczkovcsák Ernő volt 
zólyomvámosi, a békési és Lombos Alfréd zombori' lelkész a buda-
pesti esperességben, legutóbb pedig Kuncz Henrik verseczi lelkész, 
aki a katonaságnál nyert alkalmazást. Örömmel hangsúlyozom itt, 
hogy a szomorú nemzeti és egyházi összeomlás gyászában és 
vergődéseiben egyházkerületünk gyülekezetei, intézetei és hivei 
a megértő és segíteni kész testvérszeretet erényeivel meggazdagodva 
igyekeztek enyhíteni a nyomort, vigasztalni a gyászt, eltakarítani a 
romokat és menedéket nyújtani az otthontalanoknak. Alig is hiszem, 
hogy hittestvéreink közül bárki is jogosan emelhetne panaszt a 
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4. testvéri megértés hiánya miatt. És ezt nekem jól esik itt e helyen 
kiemelnem és megállapítanom. 

Az elszakadások sebeihez tartozik két akadémiánknak, a 
pozsonyinak és az eperjesinek a rombadőlte is. A pozsonyit hűt-
lenkedők közreműködésével elrabolták, az eperjesit pedig egyszerűen 
fejoszlatták a megszálló csehek. Mindkét akadémiánk meg-
maradt tanárainak s magyarszivü hallgatóinak összegyűjtésével itt 
Budapesten állítottunk fel egy ideiglenes theologiai főiskolát, amely 
mint az egyetemes egyház pozsonyi theologiájának jogszerű foly-
tatása Isten segítségével és az amerikai hittestvérek jóságos anyagi 
és erkölcsi támogatásából s a magyar kultuszminisztérium megértő 
felkarolásából máig is folytatja működését. Hisszük a mi jóságos 
Istenünket, hogy nem hagy el bennünket ezekben a próbás idők-
ben, de sőt csüggedést sem enged reánk borulni, hanem meg-
erősíti hitünket a megállásra s megtölti szivünket a jobb jövendő 
reménységével és akarásával. Elszakított egyházainkról, iskoláink-
ról, intézményeinkről és hiveinkről pedig nem mondunk le soha. 

Hálát kell adnunk Istenünknek azért a megsegítő kegyelemért, 
amellyel bennünket az 1918. évi szomorú forradalom idején meg-
tartott. Mikor az őszirózsás, hangos, de Isten jóvoltából vértelen októ-
beri forradalomban minden egyszerre felbillent, nagyon féltettük egy-
házunkat is, hogy izgága lelkek megzavarják békés nyugodalmát. 
Ezért még az 1918. őszén körlevélben kértem kerületünk egész 
közönségét a rend és nyugalom megtartására. Részletes vagy további 
utasításokra azért nem terjeszkedtem ki, mert evang. egyházunk 
papi és felügyelői kara maga is érett a vezetésre, gyűléseket tar-
tani pedig azokban, vagy a későbbi zavaros és bizonytalan időkben 
lehetetlen lett volna. De nem is volt erre szükség. Népünk józan 
volt. Elismeréssel állapítom meg, hogy nagyobb zavargás nem igen 
történt kerületünk egyházaiban. Csak az egyetlen kinos esemény 
szégyenített meg bennünket Fazekas-Varsándon, ahol Czinkóczky 
János olyan cselekedetre ragadtatta magát, amely miatt a papi 
pályáról örökre kénytelen volt lemondani. 

Sokkal több kellemetlenséget, sőt itt-ott szégyent is okozott 
a bolsevizmus gyászos korszaka. Ennek előcsatározója volt az a 
minden tekintélyt és minden öröklött hagyományt támadó hangulat, 
amely korunk gyermekeinek a lelkén évtizedek óta lassan rágódik 
s amely a forradalom kitörése óta nyilt vagy lappangó egyháziat-
lanságban nyilatkozott. A bolsevizmus uralomrajutása sok embert , 
megszédített s a szabadosságra hajló elemeket egészen letéritette 
a józan mérséklet tisztes útjairól. Kerületünk lelkészei közt is nem 
egy akadt, aki a kommunizmus uralmát öntudatosan vagy öntudat-
lanul erősítette. Akadt, aki a proletárdiktatúra alatt a divatos jel-
szavakat hirdette s a társadalom nyugalmának óvása helyett maga 
is a direktóriumok szomorú, romboló munkájának részesévé alacso-
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nyodott. Hasonlókép egyes tanárok és tanitók is megfeledkeztek 4. 
nemes hivatásuk nagy erkölcsi követelményeiről és nemzetépítő 
kötelezéseiről s a népszerűség vagy a haszonlesés^ hamis fényét 
követve vagy téves képzetektől félrecsalatva a kommunizmus haza-
és vallásellenes irányához szegődtek. Sajnos, hogy e megtévelyedés 
miatt több lelkész, tanár és tanító ellen még máig is vizsgálat vagy 
fegyelmi eljárás van folyamatban. Ezek névszerint való felsorolását 
legyen szabad most mellőznöm. Majd akkor szeretnék erre kitérni, 
ha az eljárás mind befejeződik és a lelkünk is meghiggad az 
objektiv ítéletre. Most csak annyit kivánok megjegyezni, hogy több 
hitbuzgósággal és erősebb egyházszeretettel mindezeket a bajokat 
és megszégyenitő eltévelyedéseket elkerülhettük volna. 

A bolsevizmus általános egyházi hatásáról szólva örömmel 
állapithatom meg, hogy hiveink közt pusztítást nem okozott. A tet-
szetős, szabados jelszavak alig itt-ott markoltak a nép lelkébe, de 
a hivek nagy többsége a bolsevizmus gyászos uralma alatt is nem-
csak buzgón látogatta a templomokat, hanem elkobzott egyházi 
javaink pótlására mindenütt szívesen és néhol, mint pl. Budapes-
ten, igazán bőkezűen áldozott. A vallástanitást is csak a vörösök 
erőszakossága, vagy szórványosan a tanitók behódolása szüntette 
meg a mult tanév nyári felénék utolsó heteiben, de a nép maga 
tudtommal mindenütt régi hűséggel kívánta a vallástanitást fenn-
tartani. Mindenesetre megnyugtató bizonysága annak, hogy evan-
gélikus népünk, még a munkásosztályhoz tartozók is, öröklött 
evangéliumi buzgóságot fejtenek ki az egyház fenntartásában és 
szent hivatásának teljesitése végett az anyagi és erkölcsi támoga-
tásában. 

A bolsevizmus nyomása valamivel közelebb hozta a keresztyén 
egyházakat egymáshoz. A közös szorongattatás és a közös kincsek 
együttes féltése teremtette meg az u. n. keresztyén kurzust, amely-
nek lényege volna a ker. egyházak testvéries együttműködése a 
nemzeti egység és a magyar .kultura érdekében. Gyönyörű és 
értékes gondolat, amelynek valósítása igazán uj életet tudna terem-
teni hazánkban és egyházunkban egyaránt. A keresztyén egyházak 
testvéries együttműködése érdekében, mikor tudjuk, hogy abból az 
egész keresztyénségre és szegény magyar hazánkra is a legnagyobb 
áldás fakadhat, mi evangélikusok, akiknek négyszázados élete a 
keresztyénség és a haza érdekében hozott önkéntes áldozatok 
hosszú sorozata volt, minden áldozatot meg tudunk és meg akarunk 
hozni. Csak egyet nem hozhatunk meg: saját életünket. Készség-
gel támogattam és támogatom ma is a ker. kurzus fennállását, de 
az életünket támadó reverzálisok ellen kötelességemnek tartottam 
és tartom ezután is felemelni tiltakozó szavamat. Tudom és látom, 
hogy a kath. egyháznak nemcsak a világi, hanem az egyházi 
vezetői között is sokan vannak, akik becsületes őszinteséggel együtt 
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4 akarnak velünk haladni az uj ker. Magyarország megteremtésén, 
de azt is tudom és látom, hogy még ők sem elég erősek meg-
gátolni azt az egyoldalú és életünkre törő harcos klerikális irányt, 
amely ujabban ismét a reverzálisok és téritgetések ostromával 
támadja a magyar protestantizmus életerejét s bontogatja a ker. 
kurzus nagyon is uj és igy még gyenge fundamentumait. Én ezekre 
a túlzókra hárítom a felelősséget azért a nemzeti szerencsétlen-
ségért, ha a meg nem értés, a kíméletlenség, az egyoldalú fele-
kezetieskedés továbbüzésével esetleg szétrobbantják a ker. egyházak 
uj szövetségét s rákényszeritenek bennünket arra, hogy ismét csak 
magunkra hagyottan, egyedül csak Isten kegyelmére és a magunk 
erejére támaszkodva küzdjünk tovább a létért. Mi ettől sem félünk, 
hiszen 400 év óta mi e hazában mindig mostohák, nem egyszer 
jogfosztottak voltunk, de azért megfogyva bár, mégis csak élünk 
és élni is fogunk az evangélium által, amely örökéletű. De ha 
magunkra leszünk kényszerítve, bizonyosan elsorvad a ker. kurzus 
is, mit fenntartani a protestantizmus támogatása nélkül csakúgy 
nem lehet, mint ahogyan megteremteni sem lehetett volna. 

A keresztyén kurzust azonban amig csak lehet támogatnunk 
és erősítenünk kell. Nem kívánok e tekintetben részletes meg-
okolásba vagy fejtegetésekbe bocsátkozni, csak arra az egyre akarok 
rámutatni, hogy a keresztyén testvéries megértés nekünk is hozott 
már rég óhajtott gyümölcsöket a vallási viszonosság lassan fokozódó 
érvényesülésében. A magyar nemzeti hadsereg bevonulásának örökké 
emlékezetes szép ünnepén jelent meg első izben nyilvánosan és 
ünnepélyesen a különböző ker. egyházak hivatalos képviselete a 
közönség előtt a testvéries együttműködés szép közösségében, majd 
a nemzetgyűlés megnyitó ünnepén hangzott fel a kupolacsarnokban 
az evangéliom hirdetése és Luther dalának gyönyörű éneklése s 
azóta is a különböző katonai és nemzeti ünnepeken szép harmó-
niában vesz részt a protestáns és a katholikus lelkészi kar a hivek v 
építésére és a nemzeti összetartozás erősítésére. Hogy azért még 
nagyon messze vagyunk a teljes vallási egyenlőségtől, az kétség-
telen, de a multakhoz képest a haladás mégis örvendetes és mi 
hinni akarjuk, hogy az összetört nemzet felépítése érdekében a 
ker. egyházak egyetértő és testvéries összesimulása meg nem akad, 
de sőt erősödni fog s előbb-utóbb megtermi majd áldott gyümölcseit. 

* A református testvéregyházzal való szokott jó viszonyunk az 
elmúlt nehéz években is változatlanul fennállott, de — sajnos — 
hem mélyült és nem erősödött olyan mértékben, amint azt a kö- " 
zösen viselt nehéz sors természetessé tette volna, talán meg is 
követelné. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a református egyházban 
ujabban mindjobban erősödik a kizárólagosságot teremtő szellem, 
amely kálvinista öntudatot fejlesztő célzatával akaratlanul is ridegebbé 
és merevebbé teszi testvéri viszonyunkat. Ezt csak azért kell itt 
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megállapítanunk, mert a protestáns egyházak testvéries egyetérté- 4. 
sének fogyatkozása egyúttal az egész protestantizmus gyengülését 
is maga után vonja. Mi azonban hisszük és akarjuk, hogy Isten 
segedelmével győzedelmeskedni fogunk nemcsak a bajokon, hanem 
a magunk csüggetegségén és elfogultságain is és a protestáns test-
vérekkel való hagyományos és szükséges jó viszonyt továbbra is 
hiven ápolhatjuk s meg fogjuk azt tartani és erősiteni egyházunk 
és nemzetünk életének javára. Erre külön is szeretéttel felhívom 
közgyűlésünk tagjainak s különösen lelkészeinknek, tanítóinknak 
és felügyelőinknek szives figyelmét. 

De még inkább felhívom szives figyelmüket a belső megerő-
södés szükségességére. Amely fal magában is erős, nem kell azt 
támogatni, megáll magában is. Megingott falainkat kell tehát első-
sorban megerősítenünk. És itt a belmissziói munkát ajánlom a 
kerület egyházainak szives támogatásába. A belmisszió önmagunk 
építése, egyházunknak belső megerősítése. Híveinknek a hitéletben, 
a tiszta erkölcsökben, az egyházhűségben, a testvéri összetartásban 
s főként evangéliomi öntudatában való megtartása és szilárdítása 
csak a belmissziói munka révén érhető el. A belmisszió igy az 
igehirdetés kiegészítése, a szószéki igazságoknak, a hirdetett élet-
felfogásnak megvalósítása. E célból szerveztük az Evangélikus 
Szövetséget is, amely társadalmi egyesítése kiván lenni azoknak a 
hívőknek, akiket lélekben és meggyőződés közösségében az Ur 
örökké szent evangélioma egyesit. Az Evangélikus Szövetségnek 
minden egyházközségben való megszervezését annál üdvösebbnek 
tartanám, mert nemcsak lelki, hanem egyúttal érdekközösségbe is fűzi 
az evangélikus hiveket egymással. S tudjuk, hogy ma, az önzésnek 
és az érdekek hajhászatának a szomorúan klasszikus korában az 
embereket érdekeik szálainál megfogni s erkölcsi célok szolgála-
tába állítani hasznos és okos cselekedet. Az Országos Evangélikus 
Szövetség céljainak s eddigi munkálkodásának ismertetésére külö-
nösen is felhívom a közgyűlés tagjainak szives érdeklődését. 

A nemzet és egyházunk élete és sorsa évszázadok óta mindig 
szorosan egymásbafonódott. A nemzet és egyházunk emelkedése 
és gyöngülése mindig karöltve járt. Mikor a nemzetközi téveszmék 
hivei a nemzetet megtiporták, ugyanakkor egyházunkat is létében 
támadták meg. Most látjuk csak igazán, mikor a veszedelem el-
vonult fölöttünk, micsoda válságos helyzetbe sodródtunk s micsoda 
belső és külső pusztító erők tomboltak bennünk s körülöttünk. 
A tekintély és a törvény kigúnyolva, a rend félrelökve, a szabadosság 
kényére bocsátva ostromolta életerőinket. Az evangéliom maga is 
becsukott könyv volt és nem életforrás és nem vezérlő világosság 
a népek előtt. Széltében hirdetjük, hogy megcsonkított országunk 
és megtiport nemzetünk csak ugy tekinthet bizalommal a jövőbe, 
ha újjászületik, uj utakra tér s olyan erkölcsi erőkkel teliti meg a 
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4. lelkét, amelyek nem a mindennapi élet porában való alkalmazkodó 
kúszásra, hanem a magasságokba való emelkedésre képesitik. Ugyan-
ezt mondhatjuk egyházunkról is. Uj utakra kell térnünk. Uj utakra, 
amelyeken az alkotásokban példaadó apáink jártak. Régi utak ezek, 
csak nekünk ujak, akiket a gyakorlati keresztyénség életétől az 
elméleti keresztyénség hangoztatására, az egyedül Istent szolgáló 
alázatos önfeledtség gyakorlásától az alkalmazkodó vagy érvénye-
sülni vágyó ügyeskedés ösvényeire tévesztett a világ divatja. Uj 
utakra kell térnünk, amely utakon nem virágokat tépdesünk a 
magunk s örökösen kritizáló és kicsinyesen szurdaló töviseket a 
mások számára, hanem amelyeken alkotások jelzik lépéseinket s 
szeretet és békesség hintése teszi értékessé életünket. A mult évek 
sok szomorú szenvedése és fájó összeomlása megtaníthat bennünket 
arra, hogy minden egyes lelkésznek apostolnak és diakónusnak 
kell lennie, minden egyes világi hívőnek pedig nemcsak hívőnek, 
hanem versenyt cselekvőnek, s egyenként és együttesen valami uj, 
nemes, jézusi, emelkedett lelkülettel kell képviselniük a hóditó és 
mindent átnemesitő evangéliomot. Mit tegyen és mit tehet mindenki 
az egyház szolgálatában a nemzet és a társadalom megújhodásáért, 
azt én formákba rovatolva el nem mondhatom. Mindent tegyen, 
amit csak tehet, de még többet is ennél: mindent, amire lelke 
buzdítja, még erején fölül is, hogy vallásossága a könnyen meg-
téveszthető népnek is a példa erejével ható támasza lehessen. 

Már a Károlyi-féle. forradalom idején is, majd a bolsevizmus 
tombolása közt is elhangzott a jelszó, hogy E. A.-unk revízióját a 
megváltozott viszonyok követelik. Most is felmerül talán az a gon-
dolat, hogy a megcsonkított ország darabokra tépett egyháza a 
régi szervezet megszüntetését és átalakítását szükségli. Nekem 
azonban az a meggyőződésem, hogy a szervezet csak keret, amely-
ben többé-kevésbé kényelmesen és biztosan mozoghat egy közös-
ség, de a fő az erő, ame'lyel mozog, a cél, amelyet kitűz, az út, 
amelyen jár, és legfőkép a lélek, amellyel él. Evangélikus egyházun-
kat lélek alkotta és lélek tartotta fenn századok próbás ostromai 
között, lélek fogja megtartani most és a jövendőben is. Nem intéz-
ményeken nyugszik az ev. egyház, hanem intézményeket teremt. 
Az uj helyzet, a megváltozott jelen, az aggasztó jövő nem nagy-
hangú és zajos mozgolódást, hanem szótlan, dacos, kitartó munkát 
és erősebb erkölcsi alapokon nyugvó egyházszeretetet, melegebb 
testvéri támogatást vár mindnyájunktól. így lehet majd a romo-
kon uj, biztosabb jövőt építenünk és megmutatnunk a vallásosság 
mindent átható, népeket és társadalmakat felemelő hatalmas erejét. 
— Maga az állam is felismerte már a vallás népnevelő jelentő-
ségét és nemzetnevelő' nagy szerepét abból az erkölcsi borzalmas • 
rombolásból, amelyet köztünk, népünk lelkében és ifjuságunk szel-
lemében, iskoláinkban és társadalmunkban a vallástalan, materiális 
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és egoista életfölfogás okozott. Ez a szomorú tapasztalás indította 4. 
a magyar kultuszminisztériumot arra az elhatározásra, hogy a székes-
főváros környékén lévő iskolák és pedig elsősorban népiskolák 
vallástanitásának ellátására egyházunknak előbb 5, majd 9 hitoktatói 
állás szervezéséhez nyújtott anyagi lehetőséget. Azt hiszem, amilyen 
nagy örömmel vehetjük t u d o m á s u l ^ - magyar kormány e nemes 
irányú elhatározását és nekünk is nyújtott nagy segítségét, ép oiyan 
sajnálattal kell látnunk, hogy az uj állások nem nyugszanak egészen 
szilárd alapokon, miért is azok betöltése bizonyos személyi és 
tárgyi, .'sőt jogi nehézségekkel is jár. Ezeket azonban egy kevés 
jóakarattal és a nemes cél érdekében szükséges megértéssel ki 
jehet egyenlíteni. Ez időszerint a budapesti esperesség körében 
Budafokon, Kispesten, Erzsébetfalván és Szentendrén 1 — 1, a 
pestmegyei esperességben pedig Rákospalotán 2, Monoron, Újpesten 
és Pécelenf 1 — 1, összesen 9 államilag fizetett hitoktató van 
alkalmazásban. Minthogy a mult tanév elején az állam által fel-
ajánlott ez állások betöltéséről pár napon belül kellett gondos-
kodni s minthogy azóta is még kerületi közgyűlést nem tart-
hattunk, nehogy egyházunk érdekei bármi kárt is szenvedjenek, 
igyekeztünk az állásokat betölteni s közben egy felmerült incidens 
folytán a jogügyi bizottság tanácsát és utmutatását is kikérni 
az állások jogi természetének megállapítása dolgában. E kérdésben 
az idei közgyűlésnek lesz módja, alkalma és kötelessége az állami 
hitoktatók jogi viszonyának kérdését minden vonatkozásában 
tisztázni és megállapítani. 

A kultuszminisztérium ujabban több olyan rendelkezést is tett, 
amelyek szokatlanok és egyházunk eddigi jogszokásaival és az állam-
hoz való autonóm viszonyával bizonyos mértékig összeütköznek. 
Ezekről részletesebben majd a tanügyi bizottság tesz jelentést, én 
csak megérintem, hogy minden egyes ilyen esetben kötelesség-
szerűen eljártam a minisztériumban s amennyire lehetett, óvással 
vagy kéréssel igyekeztem az ügyosztályok vezetőit megfelelő állás-
foglalásra birni. Hiszem, hogy a legközelebbi jövő e téren is meg 
fogja hozni a kölcsönös megértést. 

Sajnálattal kell jelentenem, hogy g. ker. kurzus vezetői az 
1848. XX. t.-c. végrehajtása ügyében eddigelé még egyetlen lépést 
sem tettek s ismételt sürgetésem dacára sem hivták össze az e 
célból kiküldött egyetemes bizottságot. Elfogadom azonban tiszte-
letreméltó mentségnek azt az ellenvetést, hogy a nemzet mai össze-
törött állapotában, zilált pénzügyi és visszás társadalmi viszonyaink 
miatt az 1848. XX. t.-c.-nek végrehajtása elé legyőzhetetlen aká-
dályok gördültek. Ezt mentségül ha készséggel el is fogadom, 
mégis ki kell emelnem, hogy az 1848. XX. t.-c. végrehajtásánál nem 
az anyagi követelmények a legfontosabbak, hanem az egyenlőség 
és viszonosság elveinek gyakorlati megvalósításai, amelyek nem 
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4. pénzt, hanem csak erkölcsi készséget és ker. lelket követeinek 3 
amelyek becsületes, testvéries megvalósítása felbecsülhetetlen erőt 
kölcsönözne a ker., egyházak nemzetépítő nagy munkájának. 

De ha itthon nem találtunk is még most sem kellő meg-
értésre, annál nagyobb örömünkre szolgál a külföldi testvérek meg-
értő támogatásának tapasztalása. 

A külfölddel való közvetetlen érintkezés felvételét mindjárt az 
összeomlás után megkezdtük. Még 1918 novemberében megalkot-
tuk a külföldi bizottságot, mely 22 megbízottat küldött ki a kül-
föld kellő tájékoztatására. E megbizottaink azonban — sajnos — 
az entente hatalmak ellenséges érzülete és a semleges hatalmak 
tartózkodása miatt eleinte nem sok eredményt értek el. Svájcban 
és Hollandiában megrekedtek és sem ők nem érintkezhettek kül-
földiekkel, sem azokat nem engedték velük érintkezni. A küldöttek 
legnagyobb része tehát — visszajött. De részünkről Pelényi János 
és Dr. Leffler Béla, a reformátusok részéről Antal Géza, Viktor 
János, majd Dr. Boér Elek és az unitáriusok részéről Dr. Boros 
György tovább kísérleteztek a külföldön a külföld megnyerésére. 
Leffler Stockholmban szépen kitartott s lelkes felesége támogatá-
sával szép munkát végzett és végez még most is szakadatlanul. 
Pelényi János hivünk pedig az első volt, aki a mult év őszén Lon-
donba kijutott, majd onnét december elején átment Amerikába és 
végtelen nagy szolgálatokat tett a magyar államnak s benne evan-
gélikus egyházunknak is. Meg kell itt emlékeznem Pelényi édes-
anyjáról is, aki máig is Hágában van és különösen a holland nép 
segítő, készségének felkeltésével és irányításával kötelezne le maga 
iránt a magyar nemzet egész társadalmát. 

A külföld tájékoztatására 1919. márciusában Dr. Pröhle Vilmos 
debreceni egyetemi tanár hivünk kíséretében magam is utrakeltem, 
hogy az északi semleges államok utján, amelyek jobbára egészen 
evangélikusok, a magyar nemzet fájdalmas óhajait és elmellőzött 
igazait a mindeneken kénykedve uralkodó entente hatalmakhoz 
eljuttassam. Istennek legyen hála, utunk nem volt eredménytelen. 
Dániában Fenger prépost közvetítésével eljuthattunk a király bátyjá-
hoz, Bernadotte herceghez, aki elvállalta memorandumunknak 
Wilsonhoz és Loyd Georgehoz való elküldését. Svédországban 
pedig a velünk szemben amúgy is nagyon megértő és előzékeny 
Söderblom upsalai érseken kivül többeket megnyertünk ügyünk-
nek s maga az anyakirálynő is fogadott bennünket és igen lekö-
telező módon tanúsította legmagasabb érdeklődését különösen evang. 
egyházunk szomorú sorsa iránt. 

A külföldi protestáns egyházakkal való közvetetlen érintkezés 
nagy fontosságát nem szükséges külön kiemelnem. A történet iga-
zolja azt a meggyőződésemet, hogy nem az a jó egyházpolitika, 
amely apró-cseprő napi teendők szabályszerű elintézésében emészti 
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fel erejét, hanem amely belekapcsolódik a világhangulatba és rá 
tud támaszkodni a világ érdeklődésére. Magyarország is akkor volt 
nagy, mikor a világpolitikával közvetetlen összefüggésben állott s 
akkor kezdett hanyatlani, mikor a világpolitikából kikapcsolódott. 
Ezért fogadtam én nagy örömmel Söderblom upsalai érseknek 
1918. őszén hozzánk intézett ama felhívását, hogy egy egyetemes 
egyházi konferencián, amelyet Genfben szándékoznak megtartani, 
a magyarhoni evang. egyház is vegyen részt. Ez volt az első hiva-
talos lépés a magyar evang. egyház nemzetközi ker. kapcsolatba 
való felvételére. 

Nemsokára követte ezt a felhívást egy másik is, amelyet már 
kiküldötteink mozgolódása termett meg. Minthogy itthon megala-
kítottuk a magyar protestáns egyházak külföldi bizottságát, amely-
nek egyházi elnökségét reám ruházták, mig a világi elnöki tisztet 
Dr. Szilassy Aladár ny. közig, bírósági tanácselnök viszi, a kül-
földi nemzetközi egyházi bizottságok bennünket is tényezőknek 
ismertek és fogadtak el s ugy a Genfbe aug. havában összehívott 
World Conference an Faith and Order tanácskozásaira, mint a 
World Alliance for international friendship through the churches 
Szt. Beatenbergbe ugyancsak augusztusban tartott tanácskozására 
szintén meghívást kaptunk. Magyarhoni evang. egyházunkat e három 
rendbeli nemzetközi tanácskozáson Pelényi János külügyi követségi 
tanácsos hívünkkel együtt én voltam szerencsés képviselni. A tanács-
kozások tárgyával és lefolyásával, eddigi eredményeivel és további 
céljaival most nincs idő megismertetni az ez iránt jogosan érdek-
lődő evangélikus közvéleményt, csak annyit akarok itt kiemelni, 
hogy e tanácskozások alkalmával kötött ismeretségek és összeköt-
tetések most is sok áldást hoztak már egyházunk és hazánk javára, 
de a jövendőben még több áldással fogják megvigasztalni aggódó 
lelkünket. 

E külföldi közvetetlen összeköttetések látható gyümölcsei azok 
az anyagi segélyösszegek, amelyeket legnagyobb mértékben az 
amerikai hittestvérektől, de mellettük még a hollandoktól, svédektől, 
dánoktól, norvégoktól és a svájciaktól, valamint a skótoktól is 
kaptunk. E pénzből, élelmiszerekből és ruhanemüekből álló anyagi 
segítség értéke sok millióra, rug, de erkölcsi értéke millióknál is 
nagyobb,, mert egyrészt bizonysága az evangéliomi testvérszeretet-
nek, másrészt forrása és támogatója a csüggedt szivek önbizalmá-
nak és alkotásra buzduló evangeliomi öntudatának. 

Különösen is ki kell itt emelnem az amerikai nemzeti luthe-
ránus egyháznak nagyarányú segítését. Ez az egyház, mint a 
külömböző lutheránus egyházi közösségek egybefoglalója egy külön 
európai bizottságot szervezett, hogy a háború által szenvedett európai 
hittestvéreket az e célra gyűjtött szeretetadományokból megsegítsék. 
Ez európai bizottság elnöke, Dr. Morehead theol. tanár elsőizben 
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5. 1919 november havában keresett fel, amikor a pillanatnyilag segélyre 
szorulók részére, meghatározott célokra 228,000 koronát bocsátott 
rendelkezésemre. Majd. 1920 márciusában is meglátogatott és akkor 
1,113.600 koronát és 1000 dollár értékű élelmiszert utalványozott ki 
a nélkülözők szükségleteire. Harmadszor az amerikai általános 

. protestáns küldöttséggel együtt tett nálunk Morehead ur látogatást, 
mig negyedízben az amerikai lutheránus egyházi bizottság főtitká-
rának, Dr. Larsen urnák a társaságában ez évi szept. 9—10-én 
időzött közöttünk, mikor is 7.536,000 koronát és 5000 dollár értékű, 
mai kurzusban 1,350 000 koronát érő élelmiszert utalt ki a magyar-
honi evang. egyház felsegitésére. E fejedelmi adományt még az 
ők ittléte alatt a püspökök és más egyházi tisztviselők bevonásával 
megállapított terv szerint, ugy igyekeztünk szétosztani, hogy e nagy 
anyagi* segítség minden részében egyházunk javára és erősödésére 
szolgáljon. Bányai egyházkerületünk ezen megismétlődő adomány-
ból 89,436 + 290,000 + 3.023,000 = összesen 3.402,436 korona és 
élelmiszerekben mintegy 700,000 korona támogatásban részesült. 

Nem ismerném az emberi természetet, ha nem tudnám, hogy 
mindezen még eddig példátlanul nagy segítség sem elegendő arra, 
hogy osztatlan örömmel élvezzük az amerikai testvérek segitő kész-
ségének az áldásait. De most csak egyetlen érzés lakozhatik min-
denikünk szivében: a meleg hála, Isten és az ő Szentleikétől segítségre 
buzdult amerikai testvéreink iránt; és csak egy kötelesség várakozik 
reánk: a kegyes adományokat okosan és az egyház építésére hasz-
nálván, tisztelettel megköszönni azoknak, akik megértették és gyako-
rolják azt a gyönyörű törvényt: „Egymás terhét hordozzátok és ugy 
töltsétek be a Krisztus törvényét \ Akik pedig itt jártak köztünk, 
mint az evangéliomi hűség és a testvéri összetartás apostolai, Dr. 
Morehead biz. elnöknek és Dr. Larsen főtitkárnak fejezzük ki elis-
merésünket, hálánkat és igaz tiszteletünket. 

A külföldi érintkezések természetesen egészen uj egyházpoli-
tika felvételére buzdítanak bennünket. Eddig a mi egész egyház-
politikánk nem volt más, mint egyensúlyozó művészet, egyrészt a 
napi politika előnyeinek kihasználása és a hátrányainak elkerülése, 
másrészt az egyéni érvényesülés biztosítása végett. A kettő közti 
ürt egymás kritizálása és egy-egy gyakorlatilag kevés értékű vita-
tárgy nyilvános megforgatása töltötte ki. Mostantól fogva azonban 
bele kell kapcsolódnunk a külföldi protestáns egyházak nagyszabású 
életének mozgalmaiba. El kell tőlük tanulnunk az egyetemes értékű 
célok és az egyházat épitő munkálkodás szolgálatát. Velük együtt 
kell dolgoznunk a Krisztus evangéliumának mindeneket átható 
diadalán. Ennek az uj szélesebbkörü, később majd nagyszabású 
alkotásokat is termelni képes egyházpolitika az amerikai lutheránus 
egyházzal kötött egy megállapodásunk, amelyet az egyetemes 
közgyűlés lesz hivatva elfogadni és életbeléptetni. 
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A svédekkel megindított tárgyalás, szerint a svéd egyház 5. 
missziói bizottsága itt Budapesten egy missziói központot szándé-
kozik létesíteni, az upsalai egyetemet pedig theológusaink számára 
testvéri segítség nyújtásával megny i t j ^P 

De nemcsak a tőlünk messze élő hittestvérekkel, hanem a 
tőlünk elszakított édes testvérekkel szemben is uj egyházpolitikát 
kell kezdenünk. .Sajnálattal állapithatjuk meg, hogy az országunk 
egyes részeit megszálló idegen népek kulturája messze mögötte 
marad a miénknek, ami kegyetlenségekben, embertelenségekben, 
autonómiánk mellőzésében s egyházi és iskolai életünk megbénítá-
sában nyilatkozik meg. A megszállott területeken maradt gyüleke-
zeteinkkel és iskoláinkkal az érintkezés teljesen megszűnt. De ennek 
meg kell változnia. Nekünk a testvérekkel való együttműködés fel-
vételére egyházunk érdekében föltétlenül szükségünk van. Ök maguk 
is óhajtják ezt s amennyire a viszonyok engedik, eddig is gyako-
rolták. Az együttműködés azonban nem lehetséges addig, mig a 
megszállt területek gyülekezetei nem szervezkednek. A Felvidéken 
két püspöki kerületet alakított a politikai hatóság, amelyeket két 
püspöki adminisztrátor vezet. Ezek velünk semmiféle összeköttetésre 
nem hajlandók, — legalább ma múg nem. A Délvidéken ujabban 
kezdenek szervezkedni az elszakadt egyházak, és pedig a tótok 
teljesen külön a németektől és a magyaroktól. Ez utóbbiak elisme-
résre méltó szilárd vezére Wágner G. A. igen helyesen a teljes 
passzivitásba merült, miáltal meggátolja a szerb hatóságok be-
avatkozását. A déli részekkel a közvetetlen érintkezés felvétele, azt 
hiszem, nemsokára lehetővé válik. Hasonlókép lehetségesnek tartom 
a románok által megszállt területek gyülekezeteivel leendő érint-
kezés felvételét is. A román megszállás alá került egyházak most 
egy uj, ötödik egyházkerület alakításán fáradoznak. Én ezt nem tartom 
helyesnek s értesítettem az aradi lelkészt s az ő révén az összes • 
érdekelteket, hogy esperességekbe szervezkedjenek s ne kerületté, 
hanem fraternitássá tömörüljenek s egyelőre a szász egyházkerülettel 
igyekezzenek a románokkal szemben egységes egyházpolitikát csinálni. 
Hiszem, hogy a közlekedés helyreálltával a hozzánjí tartozó gyüle-
kezetek felkeresése is lehetővé válik. 

A látogatásokról szólva, fel kell említenem, hogy még a forra-
dalma]* és forrongások idején kezdtem meg püspöki látogatásaimat 
az aszódi főgimnáziumban és az aszódi leányiskolában. Majd a 
f. év folyamán április hónapban a budapesti főgimnáziumban és 
polgári leányiskolában, május havában pedig Szarvason, Aszódon 
és Békéscsabán látogattam meg intézeteinket. Látogatásom ered-
ményéről és tapasztalatairól a tanügyi bizottság jélentése fog be-
számolni Itt csak annyit kívánok megemlíteni, hogy utamon hálára 
kötelező módon velem együtt járt Dr. Liedemann Frigyes kerületi 
főjegyző, Dr. Szigethy Lajos kerületi tanügyi biz. elnök és később 
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Dr. Scholtz Oszkár kerületi jegyző is Sajnos, hogy kerületünk ér-
demes és tapasztalatokban gazdag felügyelője nem tarthatott velem, 
pedig tudom, hogy ő is kész lelki örömmel osztozott volna velem 
intézeteink nyugodt fejlődésének s a nagy és sokféle zavar után 
a nevelő munka medrébe való visszazökkenésének láttán. Tan-
intézeteink tanárai igen csekély kivétellel mind megmaradtak^az 
egyházias és hazafias hűséggel teljesítetett nevelő munka szolgála-
tában s a változó hangulatú időben is változatlan kitartással végez-
ték nemes hivatásukat. 

Egy új alkotásról is számot kell adnom az iskolákról szóló 
emlékezésemben. Ez a pesti evang magyar egyház Veres Pálné 
lyceuma, amely most szeptemberben indult egyházmentő kulturális 
útjára. Az Országos Nőképző Egyesület régi jóhirü internátusának 
kezelésbevételével és ' továbbképző intézettel való kibővítésével 
a pesti magyar egyház célja az, hogy elvonja az evangélikus 
leányokat azoktól az egyoldalúan katholizáló intézetektől, amelyek-
ben az idegen kulturnyelvek tanulásának érdekében olyan sok 
leányunk jár, igen sokszor elveszítvén őseik evangélikus hitét és 
elpártolván szent egyházunktól. A lyceum igazgatására Dr. Szigethy 
Lajos evang. főgimnáziumi tanárt, az internátus felügyeletére pedig 
a modori evang. polgári iskola jeles igazgatónőjét, Szlujka Ellát, 
sikerült megnyerni Az uj intézetet ajánlom a hivek, de különösen 
az egyház vezetőinek felkaroló szives érdeklődésébe. Az intézetre 
vonatkozó tudnivalókat az igazgatóság készséggel megadja. 

Az elmúlt két esztendő folyamán történt személyi változások-
ról is ha csak pár szóval is, szintén meg kell itt emlékeznem 

Egyházkerületünk aszódi leányiskolájának mindnyájunk előtt 
tiszteletreméltó és rokonszenves buzgó igazgatónője a kommuniz-
mus léha hangulatának bántó hatásait elviselni nem birván ön-
uralmának pillanatnyi elvesztésével eldobta magától értékes életét. 
De emlékét e szomorúan fájó cselekedete nem homályosítja el s 
Petrik Sarolta nevét mindig hálásan fogjuk az aszódi iskolával 
kapcsolatosan megőrizni. Ugyancsak aszódi intézetünket érte szinte 
pótolhatatlan veszteség, felügyelőjének Báró Podmaniczky „Gyulá-
nak és Fr..ncsek Imre műszaki tanácsosnak elhunytával. Őket is 
őszinte gyászszal siratjuk s feljegyezzük emlékezésünk táblájára, 
hogy Podmaniczky Gyula báróban aszódi intézetünknek megalapítása 
óta leghívebb, legnemesebb és legönzetlenebb támogatója hunyt el. 

Kerületünk is kive-zi a méltó gyászból a részét, mikor 
püspökeink nesztorának Dr, Baltik Frigyes dunáninneni püspök-
nek, Szentiványi^ Árpád tiszakerületi felügyelőnek Bognár Endre 
egyetemes gyámintézeti elnöknek, Dr. Tüdős István tiszáninneni 
református püspöknek és Gróf Tisza István dunántúli református 
főgondnoknak elhunytáról emlékezik. Ez elhunyt jeleseink s az% 

egyes esperességekben netalán szintén elköltözött hűséges munka-
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társaink és híveink elhunyta felett kerületi közgyűlésünk őszinte 5. 
részvétét méltóztassék kinyilvánítani. Isten kegyelme kisérje őket 
a mulandóságból az örökkévalóságba. 

Más személyi változásokról is érkezett jelentés az egyes 
esperességekből. A békési egyházmegye é'ére Kovács Andor oros-
házi lelkész állíttatott esperesnek, Dr. Bikádi Antal pedig esperes-
ségi felügyelőnek. A budapesti egyházmegyében a lemondott 
Dr. Wagner Géza helyére Br. Radvánszky Albertet, a pestmegyei-
ben a lemondott elnökség Sárkány Béla főesperes és Földváry 
Elemér felügyelő helyére Kruttschnitt Antal eddigi alperest és 
Br. Prónay Györgyöt, másodfelügyelőnek pedig Dr. Kralovánszky 
Lászlót választották meg. Midőn a tisztviselőket melegen köszönt-
jük, bizalommal fogadjuk és nemes buzgóságukat Isten megáldó 
kegyelmébe ajánljuk, a búcsúzókat: Reviczky László esperest, 
Haviár Dani felügyelőt, Dr. Wagner Géza felügyelőt, Sárkány Béla 
főesperest és Földváry Elemért, akik mind kedves és értékes 
munkásai voltak egyházunknak, sajnálattal nélkülözzük az eddigi 
vezérhelyeken és abban a bizonyos meggyőződésben bocsátjuk el 
őket kevés pihenésre, hogy munkájukat, buzgóságukat, lelkes 
hűségüket azért nem veszítettük el. 

A püspöki hivatalban is történt személyi változás, amennyiben a 
kerület eddigi másodlelkészét, Dr. Varsányi Mátyást a budai ev. 
egyház lelkészévé^ választotta s folyó hó J7 -én hivatalába be is 
iktattatja. Midőn őt testvéri áldással elbocsátom s további mun-
kálkodására Isten kegyelmének gazdagságát kérem, a kerület köz-
gyűlésének másodlelkészül való megválasztásra Csengődy Lajos 
eddigi segédlelkészemet ajánlom, mint aki évek óta működik már 
mellettem s birja az egyházközség szeretetét és bizalmát is. 

Az elmúlt két év folyarftán a következő ifjú testvéreinket 
avattam föl a szent szolgálatra és bocsátottam ki a meghívó gyü-
lekezetekbe: Lang Jánost a pesti ev. német egyházba, Weiszer 
Ernőt és Brenner Edét a pesti evang. magyar egyházba, Tichy 
Gézát a kecskeméti és Erős Gyulát a cinkotai egyházba. Ez ifjú 
munkatársak közül tudtommal egyedül csak Lang János működik 
közöttünk, mig a többiek időközben mind eltávoztak kerületünkből. 

Az evangéliom Urának lelket megszentelő és munkát megáldó 
kegyelme és minden nemes törekvést jutalmazó jósága kisérje ez 
ifjú társainkat az evangéliomi papi szolgálat terhes, de üdvösséges 
utjain. 

Végül még csak azért kell elismerő köszönetemet kifejeznem, 
hogy kerületünk egyházközségeiben a szibériai hadifoglyok haza-
szállításának költségeire 68,477 -44 koronát, az Erdélyből kiüzöttek 
javára 12,150-60 koronát és a Területvédő Liga céljaira 18,761-50 
koronát küldtek be a püspöki hivatal utján, de bizonyosan köz-
vetlenül is támogatták a nemes célokat. Isten áldása legyen a 

i 
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5—9. kegyes adományokon, de azokon a nemes törekvéseken is, amelyek 
idegenben sínylődő véreinket, otthonukból kiűzött honfitársainkat 
s elprédált szent hazánk megtépett testét a régi nyugalom és 
zavartalan béke állapotába visszajuttatni igyekeznek. 

Bizunk Istenben, hogy visszaadja békességünket, megerősíti 
egyházunkat, dicsőségbe vonja hazánk felett az égboltozatot és 
kivezeti népünket a próbás gyásznak e lelket emésztő világából, 
amelyben egyetlen vigasztalásunk, erősségünk és biztatónk apáink 
hite, hogy „Erős várunk nékünk az Isten!" 

Budapest, 1920 október 7. D r R a f f a y S á t l d o r > 

bányakerületi püspök. 

A ker. közgyűlés a jelentést köszönetének és elisme-
résének kifejezése mellett helyeslőleg tudomásul veszi, a 
felemelő hatású püspöki jelentést egész terjedelmében a 
jegyzőkönyvbe felveszi és ezenfelül a jelentésnek külön 
kinyomatását is határozatilag kimondja. Egyben a jelen-
tésnek határozatokat igénylő pontjait egyenként tárgyalás 
alá veszi. 

5. A püspöki jelentés kapcsán a közgyűlés örömét fejezi ki 
az alkotmányosság' helyreállítása felett és ez alkalommal 
Horthy Miklós kormányzó urat melegen és bizalommal 
üdvözli. 

• * » 

6. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés sajnálatát fejezi ki a felett, hogy a 
lelkészi s különösen a tanitói karban, valamint a tanárok 
karában akadtak egyesek, akik a proletárdiktatúra eszközei 
lettek s annak érdekeit előmozdították. 

7. A püspöki jelentés kapcsán 
a ker. közgyűlés kimondja, hogy az amerikai hittestvé-
rekhez, továbbá a svéd, norvég, dán nemzethez, valamint 
Svájchoz és Hollandiához — tekintélyes segélyekben meg-
nyilvánult jóindulatukértés rokonszenvükért hálairatot intéz. 

• Egyben a közgyűlés kimondja, hogy az amerikai hittest-
vérek nevében nálunk járt Dr. Morehead és Dr. Larsen 
uraknak külön is hálás köszönetét fejezi ki. 

8. A püspöki jelentés kapcsán 
a ker. közgyűlés azt a tényt, hogy egyetemes egyházunk 
a világ protestáns egyházaival szorosabb viszonyba lép, 
örvendetes tudomásul veszi. 

9. A püspöki jelentés kapcsán 
a ker. közgyűlés kimondja, hogy az ellenséges megszállás 
folytán tőlünk elszakított egyházmegyéket, egyházközsé-
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geket, iskolákat és egyéb egyházi intézményeket, valamjnt 9 
azok közönségét továbbra is az egyházkerületekhez tar-
tozóknak tekinti és az ottani hívekkel való kapcsolatok 
fenntartását szükségesnek tartja. 

10. A püspöki jelentés kapcsán 
a ker. közgyűlés a többi keresztyén egyházzal való test-
véries együttműködést a nemzeti élet megújhodása érde-
kében szükségesnek tartja és készséggel támogatja. 

11. A püspöki jelentés kapcsán 
a ker. közgyűlés a belmissziói munkának és az Orsz. 
Evang. Szövetségnek felkarolását a lelkészek és egyházak 
figyelmébe ajánlja. 

12. A püspöki jelentés kapcsán 
a ker. közgyűlés azt a tényt, hogy az állam uj hitoktatói 
állásokTelál 1 itását lehetővé tette, örvendetes tudomásul veszi. 

13. A püspöki jelentés kapcsán 
a ker. közgyűlés a budai lelkésszé megválasztott Dr. 
Varsányi Mátyás másodlelkészt áldáskivánással s elis-
merésének nyilvánítása mellett elbocsátja s helyette Csen-
gődi Lajost választja meg. 

14/a. A püspöki jelentés kapcsán 
a ker. közgyűlés a pesti magyar egyház által kezelésbe 
vett Veres Pálné leánynevelő-intézetnek és internátusnak 
megnyitását örömmel tudomásul veszi s az intézetet az 
egyházmegyék s egyházközségek meleg pártfogásába ajánlja. 

14 b. A püspöki jelentés kapcsán 
a ker. közgyűlés Reviczky László, Sárkány Béla, Földváry 
Elemér, Haviár Dani és Dr. Wágner Géza távozó tiszt-
viselőknek köszönetét fejezi ki és Kovács Andor, Kruttschnitt 
Antal, báró Prónay György és báró Radvánszky Albert, mint 
újonnan megválasztott tisztviselőket örömmel üdvözli. 

15. A püspöki jelentés kapcsán 
a ker. közgyűlés a jelentésben bejelentett elhalálozások 
felett őszinte részvétét fejezi ki saz elhunytak, Petrik Sarolta, 
báróPodmaniczky Gyula, Francsek Imre, Dr. Baltik Frigyes, 
Szentiványi Árpád, Bognár Endre, Dr. Tüdős István, gróf 
Tisza István emlékét jegyzőkönyvileg megörökíti. 

16. A határozatok meghozatala után Lombos Alfréd lelkész szólal 
fel s a megszállott területeken lakó evangélikusoknak az ősi hazá-
hoz való ragaszkodását tolmácsolja, 

amit a ker. közgyűlés örömmel vesz tudomásul. 
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17—19. 17. A püspök bemutatja az 1918. évi szept. 5—6-iki ker. 
közgyűlés óta a püspöki hivatalhoz beérkezett fontosabb miniszteri 
rendeletek és leiratok jegyzékét. 

Tudomásul vétetnek. 

18. A jegyzői kar jelenti, hogy a ker. törvényszék több tag-
jának megbízatása lejárt. 

A közgyűlés Kovács Andor és Dr. Szigethy Lajos 
törvényszéki bírákat újból megválasztja és Dr. Wagner 
Géza helyére Pap Eleket, Haviár Dániel helyére Dr. Bikádi 
Antalt, Wagner G. Adolf helyére Kaczián Jánost és 
Doleschall Lajos helyére Kruttschnitt Antalt választja meg, 
egyben a törvényszék uj tagjaitól a kerületi egyházi főjegyző 
által felolvasott kerületi törvényszéki birói esküt kiveszi. 

19. A jegyzői kar jelenti, hogy a bizottságokban is több tag-
sági hely vár betöltésre. 

A közgyűlés a ker. fegyelmi választmányba néhai 
br. Podmaniczky Gyula helyére br. Prónay Györgyöt, 
Kaczián János és Kruttschnitt Antal helyére Blatniczky 
Pált és Geduly Lajost. A ker. számvevőszék elnökévé 
Dr. Vanovics János helyett Landgraf Jánost, a lemondott 
Dr. Pözel István ker. számvevő helyére Sándy Gyulát 
választja meg s egyben Morhács Mártonnak, valamint 
az elhalt Kéler Napoleonnak, Lampl Hugónak, Jankó 
Károlynak neveit törli. 

Dr. Wagner Gézának a ker. pénzügyi bizottsági tag-
ságáról történt leköszönését tudomásul veszi; a ker. 
iskolai bizottságba Dr. Sárkány Alfrédot, a ker. pénzügyi 
bizottságba báró Kaas Albert, Dr. Petrik Aladárt és Dr. Händel 
Bélát uj tagokként beválasztja s egyben br. Feilitzsch Berthold 
és Ivánka Pál lemondását tudomásul veszi; az aszódi leány-
nevelő bizottságba az elhalt Francsek Imre helyére Schulek 
Jánost, az elhalt Petrik Sarolta helyére a megválasztandó 
igazgatónőt választja be, Dr. Wagner Géza lemondását 
tudomásul veszi s az elhalt br. Podmaniczky Gyula nevét 
törli; a ker. énekügyi bizottság tagjainak sorából az elhalt 
Jankó Károly és Bruckner Frigyes neveit törli; a szarvasi 
tanitónőképzőintézeti bizottságba a leköszönt Dr. Ger-
hauser József helyére elnökké Dr. Sziráczky Jánost 
választja meg, végül a belmissziói bizottság elnökeivé a 
leköszönt Ivánka Pál és Dr. Raffay Sándor helyére 

'Dr. Rásó Lajost és Kaczián Jánost választja meg, Dr. 
> Vanovics János nevét törli s a bizottságot Varsányi 

Mátyással kiegészíti. Végül a leköszönt bizottsági tagok-
nak szives fáradozásukért őszinte köszönetét fejezi ki. 
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20. Kerületi világi főjegyző előterjeszti, hogy az egyetemes egyház 20 
elnökségétől vett értesítés szerint az egyetemes közgyűlés előrelát-
hatólag 1920. év december hó első felében lesz Budapesten meg-
tartva. 

A kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlésnek 
közel jövőben várható összehívását tudomásul veszi és 
tekintettel arra, hogy a kerületnek 180 lelkésze után 16 
képviselőt van joga az egyetemes közgyjilésre kiküldeni, 
képviselőkül megbizólevéllel kiküldi: iftldváry Elemér, 
báró Radvánszky Albert, Dr Gerhauser József, Dr. Wág-
ner Géza, Osztroluczky Miklós, báró Kaas Albert, Dr, Bikádi 
Antal, Dr. Sailer Vilmos világiakat, Petrovics Soma, Kaczián 
János, Dr. Szeberényi L. Zsigmond, Kruttschnitt Antal, 
Kovács Andor, Bartos Pál, Blatniczky Pál és Geduly Lajos 
egyháziakat, végül az egyházkerületben levő főgimnázium 
kiküldötteiként Dr. Reil Lajos békéscsabai és Sasskó Samu 
h. szarvasi igazgatókat. 

A fentieken kivül tagjai közül jegyzőkönyvi kivonat-
tal tanácskozási és helyettesítési joggal a következő sor-
rendben kiküldi : 

Báró Prónay György, Dr. Haberern J. Pál, Szmik Lajos, 
Dr. Liedemann Frigyes, Dr Pőzel István, Hein János, Dr. Kra-
lovánszky László, Korossy László, Sárkány István, Revaló Pál, 
Sárkány Ernő, Sárkány László, Mózer Róbert, Dr. Szontagh 
Antal, Blumenau Alfréd, Dr. Mázor Elemér Dr. Scholtz 
Oszkár, Dr. Szigethi Lajos és Dr. Hittrich Ödön világia-

• kat, Galle István, Holéczy János, Majba Vilmos, Sommer 
Gyula, Jakabfi György, Saguly János, Bárdy Ernő, Korén 
Márton, Chugyik Pál, Riecsánszky Endre, Simkó Gyula, 
Broschko G. Adolf, Kálmán Rezső és Kelló Gusztáv egy-
háziakat. 

21. A jogügyi bizottság bemutatja báró Prónay Dezsőnek a 
pestmegyei és a budapesti egyházmegyék utján előterjesztett indít-
ványát, amely szerint az egyetemes közgyűlés határozza el, hogy 
Magyarországnak idegen hatalmak által megszállott részein levő 
evangélikus egyházközségeit és intézményeit továbbra is a magyar-
honi ág. hitv evangélikus keresztyén egyetemes egyházhoz tarto-
zóknak tekinti és különösen amaz egyházközségekkel, amelyek a 
kapcsolatot az egyetemes egyházzal fönn -akarják tartani, az egye-
temes egyházzal való szerves összefüggés helyreállítására minden-
képen törekszik. 

A ker. közgyűlés a nevezett egyházmegyék által 
elfogadott indítványt nagy lelkesedéssel magáévá teszi és 
az egyetemes közgyűléshez felterjeszti. 
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22—26. , 22. A jogügyi bizottság előterjeszti a budapesti egyházmegye 
által a saját ügyrendjének 8-ik szakaszára vonatkozólag határoza-
tilag elfogadott azon kiegészítést, amely szerint „önálló indítványok 
a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal előbb adandók be az egyház-
megye elnökségének". 

A ' ker. közgyűlés a budapesti egyházmegye ügy-
rendjének ily értelmű kiegészítését megerősíti és jóvá-
hagyási záradékkal ellátja. 

23. Tárgyaitatott a békési egyházmegye határozata, amellyel 
állást foglal Magyarország területi épségének s ezzel a Magyarhoni 
Evangélikus Egyetemes Egyház egységének megtartása mellett, 
ezek szétdarabolásába soha belenyugodni nem fog, követeli a jog, 
az igazság, a népszabadság s a protestáns autonómia szent nevé-
ben, hogy a Magyar Haza területi épsége s ennek határain belől 
a Magyar Evangélikus Egyetemes Egyház régi egysége vissza-
állíttassák. 

A ker. közgyűlés a békési egyházmegye állásfoglalá-
sát helyesli, a határozati javaslatot teljes egészében magáévá 
teszi s az egyetemes közgyűléshez felterjeszti. 

• 24. Tárgyaltatott a békési egyházmegyének javaslata, hogy 
vasár- és ünnepnapokon az isteni tiszteletek alatt minden vendéglő, 
italmérő üzlethelyiség, kávéház, minden társaskör, egyesület zárva 
tartassák, a közbiztonsági teendőkön kivül minden más hivatalos 
teendők ellátása beszüntettessék és az utcákon, tereken a csoporto-
sulások és népgyűlések tartása betiltassák. 

Á ker. közgyűlés a javaslatot magáévá teszi s az 
egyetemes közgyűléshez felterjeszti. 

25. A jogügyi bizottság beterjeszti Gajdács Pál azt az ihdit-
ványát, hogy rendelje az egyetemes közgyűlés, hogy mindazon 
egyházközségekben, ahol a lelkészi és tanitói hiványok föld- és 
terménybeni járandósága, akár részben, akár egészében megváltat-
tak, a régi, eredeti hiványok visszaállíttassanak még akkor is, ha a 
régi lelkészi és tanitói állások mellé a régi hiványok terhére ujabb 
lelkészi és tanitói állás rendszeresittetett is. » 

A ker. közgyűlés az indítványt elfogadja s az egyetemes 
közgyűléshez pártolólag felterjeszti. 

26. Tárgyaltatott Janowszky György és társai szarvasi tanítók-
nak felebbezése, amelyben a természetbeni buzailletményt biztosító 
régi hiványok visszaállítását kérik. 

A kerületi közgyűlés a felebbezés elutasításával az 
egyházmegye határozatát helybenhagyja. 
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27 A jogügyi bizottság beterjeszti a szarvasi egyházközség- 27 
nek az ottani tanitónőképzőnél négy növendék ingyenes ellátására 
tett alapítványáról készült alapítólevelet. 

A ker. közgyűlés azt a tényt, hogy az egyházközség 
közpénztári bevételeinek terhére történt három alapítványi 
helyet létesített, tudomásul veszi, az alapítólevél 2. szakaszá-
nak C) pontjában foglalt kikötést elfogadja, de az alapító-
levél jóváhagyását a negyedik alapítványi helynek a nép-
iskolai tanszeralap terhére leendő létesítése tekintetében 
teendő ujabb jelentés beérkeztéig, valamint az alapító-
levélnek az egyházmegye által eszközlendő előzetes felül-
bírálásáig függőben tartja. 

28. Báró Kaas Albertnek a pestmegyei egyházmegye utján 
felterjesztett indítványát, amely szerint a lelkészek, felügyelők, tanitók 
és mindennemű egyházi tisztviselők a szabadkőműves vagy egyéb 
nemzet-, állam- és egyházellenes titkos vagy nyilvános társulatokban 
való tagsági részvételtől eltiltassanak s az összeférhetlenség meg-
szüntetésére köteleztessenek 

a ker. közgyűlés egyhangúlag elfogadja s azt az egye-
temes közgyűléshez felterjeszti. 

29. Bemutattatott a „Magyarországon élő nemzetek önrendel-
kezési joga előkészítésével megbízott miniszter, (miniszterelnökség) 
elnevezést használó minisztériumnak Jászi Oszkár aláírásával az ág. 
hitv. evang. egyetemes egyház világi főjegyzői hivatalához 411/1918 
N. M. II sz. a. 1918 december hó 2. kelettel ezen egyházkerület 
1918. évi szeptember hó 5-én tartott közgyűlésének egyik hatá-
rozatára vonatkozólag küldött az a leirata, amelyben nevezett minisz-
ter a főjegyzői hivatalt aziránt kereste meg, hogy az egyházkerületi 
közgyűlés által elrendelt fegyelmi eljárásoknak „sürgős" megszün-
tetése és a törlésnek az érdekeltekkel való haladéktalan közlése 
iránt intézkedni szíveskedjék". 

A ker. közgyűlés a leiratot az egyházi önkormány-
zati jogunkba való teljesen jogosulatlan beavatkozásnak 
minősítve, az ellen a legerélyesebben tiltakozik, annak 
figyelembevételét megtagadja s bár meg van róla győződve, 
hogy a jelenlegi kormány ennek a leiratnak tartalmával 
magát semmiben nem azonosítja — mégis jelen hatá-
rozatát a m. kir. miniszterelnöknek megküldi azzal, hogy 
azt a fenti számú leirat mellett a minisztérium irattárába 
elhelyeztetni szíveskedjék. 

30. Tárgyaltatott Zámbory Endre szarvasi tanitónőképzőintézet 
tanár panasza 
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34. A kerületi közgyűlés kötelezi a szarvasi tanitónő-
képző-intézet intéző bizottságát arra, hogy panaszos fize-
tése azt a részét, amely egyházi javadalmazás jellegével 
bir, utalványozza; panaszos fizetésének azon része tekin-
tetében pedig, amely államsegély jellegével bir, fölir a 
közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy 
a miniszter e segély kifizetéséhez járuljon hozzá. 

31. A jogügyi bizottság bemutatja Kovácsi Kálmánnak a 
pestmegyei egyházmegye által a rákospalotai hitoktató hiyányának 
megállapítása és főkönyvi beiktatása tárgyában hozott határozat 
elleni felebbezését. 

A ker. közgyűlés a felebbezést felszerelés végett a 
felebbezőnek visszaadatni rendeli. 

32. Az iskolai bizottság ismerteti a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek 1919. évi 211801 B. I. sz. alatt az ismétlő és tovább-
képző tanfolyamok szervezése tárgyában kiadott rendeletét. 

A ker. közgyűlés utasítja az egyházközségeket, hogy 
az 1920 február 20-iki „Hivatalos Közlöny"-ben meg-
jelent vk. min. rendelet értelmében az ismétlési tan-
folyamokat azonnal szervezzék meg s azok vezetésével 
— ahol több tanitó van — annyit bízzanak meg, ameny-
nyit a tanfolyamokra kötelezettek száma megkiván, szi-
gorúan meghagyván, hogy a fiuk és leányok külön okta-
tásban részesüljenek. 

33 Tárgyaltatott a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1919. 
évi 182311. B. I. sz. alatt a nemzetnevelés érdekében kiadott 
rendelete 

A ker. közgyűlés utasítja az iskolafenntartókat, hogy 
a „Hivatalos Közlöny" 1919. évi szeptember 25-iki 35. 
számában megjelent körrendeletben megjelölt tananyag-
nak a tantervbe való felvételéről és a növendékekkel való 
földolgozásáról gondoskodjanak; » egyszersmind utasítja a 
körlelkészeket, hogy iskolalátogatásaik s az évzáró vizs-
gák alkalmával a határozat végrehajtásáról meggyőződést 
szerezzenek. 

34. Tárgyaltatott a pestmegyei egyházmegyének az uj vallás-
tanitási tanterv és tankönyvek készíttetése iránti javaslata. 

A ker. közgyűlés az egyházmegye javaslatát tanul-
mányozás és figyelembevétel céljából az egyetemes egy-
ház elnöksége utján a vallástanitási bizottsághoz átküldi. 
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35. Az iskolai bizottság bemutatja a népiskolai ker. tanfel- 3 5 - 3 9 . 
ügyelőnek a ker. népiskolai ügyre vonatkozó 1919/20. évi jelentését. 

A ker. közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s arra 
vonatkozólag a következő határozatokat hozza: 

1. utasítja az egyházmegyék előadóit, hogy — ameny-
nyiben azt eddig meg nem tették volna — ugy az 1918/19 , 
mint az 1919/20. tanévi statisztikai kimutatásokat sürgő-
sen állítsák össze és közvetlenül a kerületi tanfelügyelő-
höz küldjék be; • 

2. felhívja az egyházmegyék elnökségeit, hogy azon 
tanítók névsorát, akik ellen kommunista üzelmek miatt 
fegyelmi vizsgálat lett elrendelve, záros határidőn belül 
a püspök úrhoz küldjék be s egyszersmind jelentsék, 
hogy a vizsgálat milyen eredménnyel végződött. 

36. Tárgyaltatott a pestmegyei egyházmegyének az iskola-
mulasztási büntetéspénzek felemelése iránt beadott javaslata. 

A ker. közgyűlés a javaslatot magáévá teszi és az 
egyetemes közgyűléshez felterjeszti. 

37. Az iskolai bizottság bemutatja a ker. tanfelügyelőnek a ker. 
polgári iskolák, a szarvasi tanítónőképző és a ker. középiskolák 
1919/20. tanévi állapotáról szóló jelentését 

Tudomásul szolgál. 

38. Az iskolai bizottság ismerteti a vallás- és közokt. miniszter-
nek a középiskolai felvételi vizsgákról 104403/920. V. sz. alatt; a 
gyorsírásról 110490/920. V. sz. alatt; az énektanításról 110491/920. 
V. sz. alatt; az uj tárgyaknak a középiskolába való beillesztéséről 
s a tanítóképző tanfolyamnak 6 évre való kiterjesztéséről 110492 920. 
sz. alatt kiadott rendeleteit. 

A ker. közgyűlés, bár a felvételi vizsgák megtartását 
helyesli, kimondja, hogy mindezen miniszteri rendeletek 
iskoláinkra mindaddig nem kötelezők, mig e kérdésben 
az egyetemes közgyűlés állást nem foglalt, mivel kívánatos, 
hogy e kérdések egyöntetűen intéztessenek el. 

39. Az iskolai bizottság előterjesztései alapján 
a ker. közgyűlés a következő határozatokat hozza: 

1. A Pesti Magyar Egyházat a Veres Pálné intézet 
átvétele alkalmából, a nőnevelés felkarolásáért üdvözli. 

2. Kívánatosnak tartja azt, hogy a tanárok és tanítók 
nagyobb mértékben vonassanak be az egyházi élet mun-
kájába ; s e kívánságot a zsinat előkészítő bizottság 
figyelmébe ajánlja. 
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43. 3. Megkeresi az Énekügyi bizottságot aziránt, hogy 
gondoskodjék arról, hogy az Erős Várunk éneklése min-
denütt egységesen tanittassék. ; 

4. Elrendeli, hogy a tanonciskolákban heti egy órai 
vallásoktatás a rendes tárgyak közé felvétessék. 

5. Az ifjúsági könyvtárak reviziójáról s az önképző-
körökre vonatkozó rendeletek visszavonásáról szóló min. 
leiratokat tudomásul veszi. 

6. A püspök urnák a ker. iskolákban tartott látoga-
tása felett örömét fejezi ki. 

7 Tudomásul veszi, hogy Aszódon Dr. Osváth Gedeon, 
Szarvason pedig Mocskónyi József ujabb 6 évre igazga-
tóvá választattak meg. 

8. Hálás kegyelettel örökíti meg Kéler Napoleon 
emlékét, aki az iskolákban kifejtett állandó jótékonyságá-
val örökítette meg nevét, továbbá Vécsey Leó budapesti 
iskolai II. felügyelő emlékét, nemkülönben a következőkét: 
Udvardy Sándor szarvasi főgimn. tanár, Petrik Sarolta 
aszódi polg. isk. igazgatónő, Bruckner Frigyes, Votisky 
Zoltán és Windt József budapesti polg. iskolai tanárok. 
Végül a kerületi közgyűlés fájdalmának ad .kifejezést ama 
nagy veszteségért, amelyet a kerület a besztercebányai 
főgimnáziumnak, hitünk szerint ideiglenes, elvesztése által 
szenvedett. 

40. Bemutattatik a hadifogságban levő tanítók névjegyzéke. 
A ker. közgyűlés a jegyzéket megőrzés végett a ker. 

tanfelügyelőnek adja ki. 

41. Az iskolai bizottság bemutatja a dunántuli és a tiszai 
egyházkerületeknek, valamint Békés vármegye törvényhatósági bizott-
ságánakátiratait, amely szerint nevezett testületek a szarvasi tanitónő-
képzőintézetnél fedezet hiányában alapítványi helyet nem létesíthetnek. 

Sajnálattal tudomásul vétetik. 

42. Az iskolai bizottság bemutatja a szarvasi tanitóképzőintézet 
felügyelőbizottságának felebbezését, amelyben a bizottság panaszt 
emel az ellen, hogy az 1918. évi ker. közgyűlés (79. jkv. pont) 
az intézetnek végleg Szarvason való hagyását nem mondotta ki. 

A ker. közgyűlés a beadványt, mint felebbezést az 
egyetemes közgyűléshez felterjeszti. 

43. Az iskolai bizottság beterjeszti a szarvasi tanitónőképző-
intézeti bizottságnak az 1918/19. és 1919/20. tanévekre vonat-
kozó jelentését. 
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A ker. közgyűlés a jelentést merőben tanügyi jellegű 43 
részében tudomásul veszi, a bizottságnak tanügyi intéz-
kedéseit jóváhagyja, a hadbavonult tanárok visszatartott 
lakáspénzeit kiutalja, Terényi György vallástanárt pedig 
az igazgatói teendők végzésével továbbra is megbizza? 

A közgyűlés továbbá Terényi Györgyöt a VIII. fiz. 
o. 3 ik fokozatába előlépteti s illetményeit kiutalja, 
Levius Ernőnek a VI. fiz. o 3-ik fokozatába, Kiss Sán-
dornak, Tömörkényi Dezsőnek, Zámbory Endrének, Supper 
Frigyesnek és Remenyik Lászlónak a VIII. fiz. o 3-ik 
fokozatába történt előléptetését tudomásul veszi s neve-
zettek felemelt lakáspénzeit kiutalja, Prenos Máriát 1919. 
évi január 1-től rendes tanárrá előlépteti, részére a IX. 
fiz. o. 3-ik fokozatának megfelelő'1400 K alapfizetést és 
600 K lakáspénzt kiutalja, végül foss Sándor részére az 
1919 márc. 1-től, Zámbory Endre részére az 1920 szept. 
1 -tői esedékes második ötödéves korpótlékot kiutalja. 

44. Ezután olvastatott a báró Baldácsy-alapitvány jövedelmé-
nek felosztására kiküldött bizottság által felvett következő 

Jegyzőkönyv. 
Felvéve Budapesten, 1920. évi október hó 6-án a báró Baldácsy-ala-
pitványból a bányai egyházkerületre eső tisztajövedelem kiosztása 

tárgyábkn kiküldött bizottság ülésén. 

Jelen vannak: Dr. Raffay Sándor püspök elnöklete alatt Dr. 
Szeberényi L. Zsigmond, Petrovics Soma, Kaczián János és Kovács 
Andor esperesek, a lelkészek és világiak nagyobb számban és 
Sárkány Béla ker. főjegyző, mint előadó. 

1. A püspök üdvözölvén a megjelenteket, megállapítja, hogy 
a felügyelők közül senki sincs jelen az ülésen s igy a társelnöki 
szék betöltésére nincs kit felkérnie, megnyitja tehát az ülést é s . 
bejelenti, hogy a folyó évben a báró Baldácsy-alapból az 1919. 
és 1920. évi, egyenként 15—15,000 koronás, tehát összesen 30,000 
koronás osztalék áll felosztás céljából a bizottság rendelkezésére. 

2. A bizottság az áldott emlékű végrendelkező akaratához 
és az eddigi gyakorlathoz képest, figyelemmel arra is, hogy a 
kerület 10 egyházmegyéjéből 5 egyházmegye megszállott területen 
van, javasolja, hogy a 30,000 koronából fordittassék: 
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a) a püspök ur tiszteletdijára VB rész . 10,000 K 
b) a megszállott területen levő egyház-

megyék részére tartassék fenn . . . 10,000 „ 
c) a szűkölködő, pusztuló, Ínséges vagy 

építkező egyházak segélyezésére . ,. 3,300 „ 
d) szegény, szűkölködő lelkészek segé-

lyezésére 3,300 „ 
e) szegény papözvegyek €s árvák segé-

lyezésére . . . . . . . . . . 3,300 „ 
/ ) bélyeg- és postadijakra 100 „ 

ö s s z e s e n 30,000 K 

3. Segélyért folyamodott 16 egyház: 
az arad-békési egyházmegyéből: Bodzásottlaka — 1; 
a békési egyházmegyéből: Gádoros, Csanádapáca, Szente-

tornya, Csorvás = 4 ; 
a budapesti egyházmegyéből: Vác, Rád = 2 ; 
a csanád-csongrádi egyházmegyéből: Nagyszentmiklós, Makó 

a pestmegyei egyházmegyéből: Kerekegyháza, Kiskunfélegy-
háza, Nyáregyháza, Káva, Tápiószele, Farmos, Gyón 7 ; 

• A bizottság megállapítja, hogy a folyamodó egyházak az ame-
rikai segélyből, Kerekegyháza és Kiskunfélegyháza kivételével, a 
közelmúltban mind nagyobb segélyben részesültek, a rendelkezésre 
álló összegből nevezett két egyház részére egyenként 1650—1650 
korona segélyt javasol megszavazni. 

4. A lelkészek közül folyamodtak 13-an: 
az arad-békési egyházmegyéből: Knyihár Károly = 1; 
a békési egyházmegyéből: Zoltán Emil, Russ Zoltán, Honéczy 

Pál, Csermák Elemér, Rohály Mihály == 5 ; 
a budapesti egyházmegyéből: Sommer Gyula 1; 
a csanád-csongrádi egyházmegyéből: Chovan Viktor, Thomay 

József, Plavecz Gyula = 3 ; 
a pestmegyei egyházmegyéből: Jeszenszky Gyula, Rácz Gyula, 

Bódy Pál ^ 3 . 
A bizottság az egész 3300 koronát Chovan Viktor beteg lelkész 

részére javasolja kiadni. 
5 A papi özvegyek és árvák közül segélyért folyamodtak 8 -an : 
az arad-békési egyházmegyéből: Liffa Jánosné, Csepregi 

Györgyné = 2 ; 
a békési egyházmegyéből: Freitag Jánosné — !•; 
a budapesti egyházmegyéből: Kemény Ödönné, Kemény De-

zsőné, Klaár Fülöpné = 3 ; 
a csanád-csongrádi egyházmegyéből: Leszich Lászlóné = 1 ; 
a pestmegyei egyházmegyéből: Jankó Károlyné 1. ' 
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A bizottság Leszich Lászlónét és Jankó Károlynét egyenként 44 
1650—1650 korona segélyre ajánlja. 

6. Az összes folyamodókat újból figyelmeztetjük, hogy saját-
kezüleg aláirt kérvényeiket az illetékes esperesek utján a püspök 
úrhoz idején terjesszék fel. 

7. Az özvegyek, árvák kérvényei azon esperes által fogadandók 
el, akinek egyházmegyéjében az illető folyamodó lakik Amennyiben 
a folyamodó más egyházkerületekben telepedett volna le, kérvényét 
az illetékes lelkész magyar nyelvű láttamozása után, azon egyház-
megye espereséhez tartoznak beküldeni, akinek egyházmegyéjében 
elhalt férje, illetőleg atyja működött 

8. Az esperesek utasíttatnak, hogy az egyházmegyei gyűlése-
ken tárgyalják a kérvényeket és azokat jegyzőkönyvi kivonattal, de 
egyszersmind külön-külön megerősítő záradékkal, illetőleg az I., 
II., III. helyen való ajánlását terjesszék fel. 

9. A bizottság az egyházkerületi papözvegyek kérvényeit is 
tárgyalván megállapítja, hogy a kerületi segélyért 3-an folyamodtak, 
és pedig: Leszich Lászlóné, Liffa Jánosné és Csepregi Györgyné. 
Minthogy nevezettek az amerikai segélyből 3—3000 korona segély-
ben részesültek s a kerületi pénztár folyó évi zárszámadása előre-
láthatólag nagyobb hiánnyal fog zárulni, a bizottság javasolja, hogy 
a kerület a folyó évben a szokásos 1200 koronát ne ossza ki. 

Kmf. 
Sárkány Béla s. k. Dr. Raffay Sándor s. k. 

ker. főjegyző, előadó. püspök. 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 1. pontját tudo-
másul véve, a 2—5. és 9. pontokban foglalt javaslatokat 
elfogadja, határozati erőre emeli, utasítván a kerületi 
pénztárost, hogy a megszavazott segélyösszegeket a segé-
lyezetteknek fizesse ki. 

45. Az előző ponttal kapcsolatban főjegyző jelenti, hogy a 
Baldácsy-bizottság jelentése ezévben nyomtatásban nem jelent meg, 
ker. felügyelő pedig közli, hogy a kerületek az 1919. és 1920. évi 
részesedést megkapják. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

46. A Székács-alapból segélyért folyamodtak: Pántyik János 
nyug. resicai lelkész, Leszich Lászlóné, Liffa Jánosné és Csepregi 
Györgyné lelkészözvegyek. 

A kerületi közgyűlés a Székács-alapból Pántyik János 
részére 1200 K segélyt kiutal. 

47. A Geitz-féle segélyért nincs folyamodó. 
Tudomásul szolgál. 
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48—51. 48. Bemutattatott az egyházmegyéknek a missziók működé-
sétől szóló jelentése 

A ker. közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul, 
hogy kerületünknek a nagykiterjedésű diaspórában lakó 
hivei a missziói körök lelkészei által az elmúlt két köz-
igazgatási évben is, a kedvezőtlen közlekedési viszonyok 
és a felmerült egyéb nehézségek dacára, a lehetőséghez 
képest hű lelkipásztori gondozásban részesültek. Mint-
hogy pedig az egyes missziói körök működéséről szóló 
évi jelentések az illetékes egyházmegyék közgyűlési jegyző-
könyveiben rendszerint ugy is közzététetnek, azoknak a 
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvbe való felvételétől a 
közgyűlés eltekint. > 

49. A segélyügyi bizottság beterjeszti a missziói segély tár-
gyában tett javaslatát, amely szerint a rendelkezésre álló 16,000 
koronából 8000 koronát a Gyula városában alakuló missziói egyház 
kapjon, mig a fennmaradó 8000 koronát a püspök úr a mutatkozó 
szükséghez képest folyósitsa. 

A ker. közgyűlés a missziói bizottság javaslatát 
elfogadja. 

50. A számvevőszék bemutatja Dr. Pözel István ker. számvevő 
jelentését. — 

A ker. közgyűlés a meg nem szállott országrészeken 
működő öt egyházmegye számadásait és költségvetéseit 
— a békési egyházmegye 1921. évi költségelőirányzatá-
nak kivételével — tudomásul veszi, a békési egyház-
megyét pedig felhívja arra, hogy miután az 1921. évi 
költségelőirányzat 8482 kor., oly hiánnyal zárul, amely 
az egyházkerülettől kért, de meg nem adható segéllyel 
nem fedezhető — a hiány fedezéséről gondoskodjék és 
tegyen ujabb jelentést. 

Egyben a közgyűlés a tisztéről lemondott Dr. Pözel 
István számvevőnek buzgó működéséért elismerését és 
köszönetét fejezi ki. 

51. A pénzügyi bizottság bemutatja a ker. pénztárnak az 
1918. és 1919. évekről szóló számadásait és jelenti, hogy azokat 
megvizsgálta és teljesen rendben levőknek találta. 

A ker. közgyűlés a számadásokat jóváhagyja, a 
pénztárosnak és az ellenőrnek a felmentvényt a szokásos 
fentartással megadja; egyben pedig a néhai Wallentinyi 
Aladár terhére irt 1430 K hátraléknak törlését elrendeli. 
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52. A pénzügyi bizottság bemutatja az aszódi főgimnáziumi 52 
bizottság kérvényét, amelyben a főgimnázium részére segély meg-
szavazását kérte. 

A ker. közgyűlés a kérelemnek helyt ad s az aszódi 
főgimnázium javára az 1921. évi költségvetésbe 5000 
kor. segélyösszeget állit be.x 

53. Pénzügyi bizottság ismerteti a szarvasi tanítónőképző 
intézeti bizottság jelentésében előterjesztett pénzügyi természetű 
kérelmeket és határozatokat. 

1. A kerülettől kapott 40.000 korona előleget a bizottság 
kamatmentes kölcsönnek kéri minősíttetni oly feltétellel, hogy azt 
az intézet egyenlő 5000 koronás részletekben törleszthesse. 

A kerületi közgyűlés a kérelmet teljesiti. 

2. A bizottság az intézet tatarozási költségeinek fedezésére 
4 0 0 0 0 K ujabb kölcsön engedélyezését kéri.1 

A kerületi közgyűlés a kérelmet — tekintettel az intézet 
részére időközben folyósított nagyobb amerikai segélyre 
— tárgytalannak nyilvánítja s a felett napirendre tér. 

\ 

3. A bizottság Moór Lenke tanárnő javára havi 300 K előleget 
szavazott meg azzal, hogy ha nevezett az államtól kilátásba 
helyezett drágasági segélyt megkapja, — az előleget visszafizeti, 
ellenkező esetben azt megtartja. 

A kerületi közgyűlés a határozatot jóváhagyja. 

A bizottság a) hivatkozva a drágaságra, a 9 rendes tanár 
részére 8000—8000 K gyorssegélyt kér; egyben a tanárok lakás-
pénzének 1000/o-os emelését javasolja; 

\ - ' 

b) előterjesztést tesz a tandijak, beiratási, bútor- és zongora-
használati dijak és köztartási dijak megállapítására nézve; 

c) kéri a kerületi hozzájárulásnak 17.150 K-val 48.211 K-ra 
való felemelését; 

d) bemutatja az 1920. és 1921. évi költségelőirányzatot, mely 
utóbbi 33.389 K hiányt tüntet fel. 

e) az 1918. és 1919. évi számadások kapcsán bemutatja a 
kerületi kölcsönre vonatkozó elszámolását és a kerület tartozásának 
átutalását kéri. 

A közgyűlés, tekintettel a kerületi pénztár túlterhelt-
ségére s a fedezet teljes hiányára, felhívja a bizottságot 
arra, hogy a tanárok által igényelt összegeket, valamint 
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53—58. a költségvetési hiányt, igyekezzék egyfelől az intézeti gaz-
dálkodás keretében i másfelől a köztartásnak s egyéb 
dijaknak fokozottabb emelése utján előteremtendő anyagi 
forrásokból fedezni. 

Ennek folytán a közgyűlés tekintettel egyúttal a nagy-
terjedelmű számadásoknak elkésett beterjesztésére, a költség-
előirányzatnak, valamint az 1918. és 1919. évi számadá-
soknak és a kölcsönnel kapcsolatos elszámolásnak jóvá-
hagyását függőben tartja s felkéri a kerületi elnökséget 
arra, hogy az intézeti háztartással kapcsolatos összes 
pénzügyi kérdéseket egy Szarvasra kiküldendő kerületi 
tisztviselő utján vizsgáltassa meg s a kiküldött jelentését, 
valamint a számvizsgáló bizottságnak az ügyre vonatkozó 
jelentését terjessze a legközelebbi közgyűlés elé. 

54. A pénzügyi bizottság előterjeszti a pestmegyei egyházmegye 
29. jkv. pont alatti határozatát. 

A ker. közgyűlés az egyházmegye által elfogadott 
indítványt magáévá teszi s az egyetemes közgyűléshez 
felterjeszti annak kieszközlése végett, hogy a kormány a 
köztisztviselők részére biztosított pénzbeli és természet-
beni segélyben a lelkészeket is részesítse. 

55. A pénzügyi bizottság előterjesztése alapján 
a ker. közgyűlés Kaczián János és Landgraf János mint 
a számvevőszék elnökeinek elnöklete mellett Zeunner Já-
nos, Broschko G. Adolf tagokból és Sándy Gyula szám-
vevőkből álló számvizsgáló bizottságot küld ki. 

56. A pénzügyi bizottság javaslata alapján 
a ker. közgyűlés oly értelmű felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez, hogy az egyetemes közgyűlésre kiküldöttek 
költségeit jövőben közvetlenül az egyházmegyék fedezzék. 

57. A pénzügyi bizottság javaslata alapján 
a ker. közgyűlés kimondja, hogy a gyűlésre megbízó-
levéllel , kiküldött lelkésztagok és iskplai képviselők 
eddigi 30 koronás napidiját tekintettel a jelenlegi általános 
drágaságra 100 koronára emeli fel. 

' - ut} r 

58. Tárgyaltattak a pénzügyi bizottság javaslatai, amelyek szerint 
indítványozza, hogy: 
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a) Mondja ki a közgyűlés azt, hogy az egyházkerület bevéte- 58. 
leinek a kiadásokkal való egyensúlyba hozatala érdekében a cathe-
draticumot f. évi okt. l-ig visszamenő joghatállyal 5 fill.-ről 70 fill.-re 
felemeli s kérje fel az egyházmegyéket arra, hogy az ő előzetes s 
egyébként mindenkor szükségesnek tartott meghallgatásuktól a kerü-
letnek mostani nehéz anyagi viszonyaira tekintettel, kivételesen el-
tekinteni és a cathedraticum felemeléséhez utólag hozzájárulni 
szíveskedjenek; 

b) mondja ki a közgyűlés, hogy a püspök a kerületi másod-
lelkész és a püspöki irodavezető részére 1920. évi okt. l - ig vissza-
menő és az 1921. év végéig terjedő hatállyal ideiglenes személyi 
pótlékot állapit meg, amelynek összege a püspöknél havi 4391-66 
koronát, a ker. másodlelkésznél havi 1566*66 koronát, a püspöki 
irodavezetőnél havi 2533'33 koronát tesz ki ; 

c) mondja ki továbbá, hogy az egyházi és világi főjegyző tisztelet-
diját évi 1000—1000 koronára, az aljegyzők tiszteletdiját évi 500—500 
koronára, s a világi főjegyző irodaátalányát évi 2400 koronára 
emeli. 

A ker. közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatait 
határozat erejére emeli. 

( 
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59. A pénzügyi bizottság előterjeszti az egyházkerületnek 1920. 
és 1921. évi költségvetéseit. 

A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület 1921. évi költségvetése össze-
hasonlítva az 1920. és 1919. évi költségvetésekkel és az 1919. évi 

eredménnyel. 

i 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

1921. évi 
költségvetés 

Szükség le t . 
I. Évi segélyek: 

Pozsonyi theologia akadémiának 
Szarvasi tanítóképzőnek, beleértve a 

közalapból várható 2400 K . . . 
Ugyanannak rendk. szükséglet fedez.-re 
Ugyanannak ittgyenhely-a 1 apraAé-ö^-
Kerületi segélyző intézetnek . . . 
Ugyanannak rendkívüli segély 
Papi özvegyeknek . . . . . . 
Pozsonyi theol. akad. szakkönyvtár . . . 
Pozsonyi theol. akad. otthonkönyvtár 
Luther- társaságnak . . . . . . . . . . . . 
Az egyet, theol. akadémiának fenntart 
A M. E. L. E.-nek 
Eperjesi theologusok ot thonának 
Luther-otthonnak 2 kedvezm. helyre . . . 
Rendkiv. id.-segélyBeszterceb.gimn.-nak 
A 3 theologia akad. fenntar tására 
A kerületi tanitó-egyesületnek . . . . . . . . . 
A kerületi mjssiói bizotts. rendelkezésére 
Aszódi főgimnáziumnak rendk. segély 
Lelkészek rendkívüli segélyezése . . . . . . 
Háborús államsegélyekből leik. karnak 
Háborús ruhasegély leik. karnak . . . . . . 

II. Évi fizetések: 
Püspök ur tiszteletdija és átalánya 7300.— 

kiegészítés 60,000 K-ra mint 
ideiglenes személyes pótlék 52700.— 

Ker. másodleik. (missionárius) 5200.— 
kiegészítés 24,000 K-ra mint 
ideiglenes személyes pótlék 

Püspöki i rodavezető 
kiegészítés 36,000 K-ra mint 
ideiglenes személyes pótlék 30400.— 

Püspöki irodai segéderők dí jazása . . . 
Egyházi jegyző 
Világi jegyző 1200, irodaátalány 2400 K 
2 aljegyző á 500 K . . . . . . . . . 
Kerületi levéltáros .'. . . . 
2 tanügyi bizottsági e lőadó á 200 K ... 

Pénztáros 594-37 s z e m é l y i pótlék 400 K pénztáros omó/ f i z e t é s j p ó t l é k 4 0 0 K 

Ellenőr 436, fizetési pótlék 300 K. 
Pénztári irodatiszt . . . . . . . . 
Pénztári tisztviselők 5 0 % háb. pótléka 

1920. évi 
költségvetés 

18800.— 
5600.— 

12020.— 
< 3000.-

U 1200.— 
2000.— 

xKJŐOT— 
oOO.— 

1000.— 
9404.— 

1000.— 
5000.— 

60000, 

24000.— 

36000.— 

1000 — 
3400.— 
1000.— 
500.— 
400.— 

f 1394.37 
\ 736.— 
} 800.— 
{ 915.18 

1200.— 
12020.— 
14641.66 
3 0 0 0 . -
1200.— 
2000.— 
1200.— 

4 0 . -
2200.— 
1000.— 
6072.50 

300.— 
100.— 

1000.— 
1500.— 
9405.— 

300.— 
1000.— 

2000.— 
50000.— 

1919. évi 
költségvetés 

11300.— 

5200.— 

5600.— 
1300.— 
200.— 

1000. -
2 0 0 . -
100.— 
400.— 

1394.37 
776.— 
800.— 

1200.— 
12020.— 
13952.— 
3000.— 
1 2 0 0 . -
2000 — 
1200.— 

40.— 
1850.— 
1000.— 
6072.50 

300.— 
100.— 

1000.— 
1500.— 
9405.— 

300.— 
1000.— 

1919. évi 
eredmény 

11300.— 

5200.— 

5600.— 
1200.— 
200.— 

1000.— 
200.— 
100.— 
400.— 

1394.37 
776.— 
800.— 

1200.— 
17020.— 
17267.66 
3000.— 
1200.— 
2000.— 
1200.— 

4 0 . -
2675.— 
1 0 0 0 . -
6072.50 

300.— 
200.— 

1000.— 
1500.— 
9404.— 

375.— 

3100.— 
50000.— 
93500.— 

11300. 

5200, 
300. 

7650.— 
1200.— 
200.— 

100ÖT-
200.— 
100.— 
4 0 0 . -

1394.37 
7 7 6 . -
800.— 

TT, M. 
Átvitel 85309.87 237574.53 
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Áthozat 
Püspöki i rodaszo lga . . . . . . . . . 
Deáktéri iskolaszolga . . . . . . . . . 
Pénztári irodaszolga 

itl. Sárkány Sámuel püspök özvegyének 
kegydija 

IV. Napidijak és útiköltségek: 
a kerületi és egyetemes közgyűlés, 
valamint a működő bízottságok 
pap- és tanártagjainak 

V. Ösztöndijakra: 
Papjelölteknek 100 K-val 
Besztercebányai főgimnáziumnak . . . . . . 
Békéscsabai főgimnáziumnak . . . .... . . . 
Szarvasi főgimnáziumnak . . . . . . . . . 
Szarvasi tanitónöképzőintézetnek . . . . . . 
Aszódi főgimnáziumnak . . . . . . 

VI. Házbér a levéltári helyiségért 
VII. Magyar Prot. Irod. Társ.-nak alap. 

kamat . . . — 
VIII. Nyomtatványok és kisebb kiadások... 

IX. Előre nem látható kiadások 
X. Egyházi irodalmi célokra u T y ^ í * í r 

XI. Illeték-egyenérték * — 
XII. Aszódi ker. nönevelö intézetnek bele-

számítva a közalapból várható 
4500 K-t 

XIII. Vallásoktatóknak szegény egyházak és 
missióknak a közalapsegélyböl 
a pesti magy. egyháznak vallás-

tanitásra 
XIV. Báró Báldácsy prot. alapból: 

1. Püspök urnák 1/s része 
2. Egyházak, lelkészek és leik. 

özv.-nek . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 
XV. Uj egyházak alapítása, szórványok 

gondozása -
XVI. Egyházmegyéknek közigazg. célokra : 

Arad-békési egyházmegyének . . . . . . — 
Bácsi „ „ 
Bánsági 
Békési „ „ 

5 ' Budapesti „ „ 
6 Csanád-csongrádi egyházmegyének 

Horvát-szlavon „ „ 
Pestmegyei 
Turóci „ „ 
Zólyomi „ „ 
XVII. Felemelt 1848/XX. államsegélyből: 

a zsinati költségek fedezésére .. . 
XVIII. Tartalékalapra a költségvetési összeg 

2°/0-a (1912. évi kgy. jkv. 90. p . 
értelmében) .. . . . . . . . . . . . . . 

1921. évi 
költségvetés 

178642.05 
660 — 

120.— 

1200.— 

12000.-

1920. évi 
költségvetés 

800.— 

' 50 .— 
7000.— 

13130.20 1000.— 
. .KÍOO.-'- ' 1000.— 

138449.53 
120.— 
30.— 

v 30.— 

1200.— 

7 5 0 0 . -

600.— 
400.— 
400.— 
400.— 
200.— 
400.— 
800.— 

50.— 
4320.59 

1919. évi 
költségvetés 

1919. évi 
eredmény 

7 
8 
9 

10 

-

387.80 

14000.— 

24000.— 

5000.— 

5000.— 

10000.— 

12000.— 

4500.— 

5000.— 
3600.— 
4000.— 

5000.— 

— 

387.80 

14000.— 

j 24000.— 

5000.— 

5000.— 

10000.— 

12000.— 

4500.— 
5000.— 
4600.— 
5000.— 
3600.— 
4000.— 
3500.— 
5000.— 
3900.— 
4900.— 

5516.08 

85309.87 
120.— 
30.— 
30.— 

1200.— 

7500.— 

600.— 
400 — 
400.— 
400.— 
200.— 
400.— 
800.— 

5 0 . -
4000.— 
1000.— 
1000.— 
387.80 

15000.— 

23500.— 

5000.— 

5 0 0 0 . -

10000.-
12000.-

4500.— 
5000.— 
4600.— 
5000.— 
3 6 0 0 . ^ 
4000.— 
3 5 0 0 . -
5000.— 
3900.— 
4900.— 

2685.28 

4592.05 

^ n T 

237574.53 
120.— 
50.— 
50.— 

1200. 

9581.70 

800.— 
400.— 
400.— 
400.— 
200.— 
400.— 
800.-

50.— 
911.29 

1000.— 
900.— 
387.80 

Összes szükséglet 302030.05 275804.— 224605. 375382.03 
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í 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IC 

Fedezet . 
I. Kamatokból 

II. Egyházmegyéktől 70 fillér lélekszám 
szer. (A lélekszám lefelé kikerekitve) 

Arad-békési egyházmegye ... 40000'— 
Bácsi „ „ 
Bánsági „ „ 
Békés i „ „ ... 65000.— 
B u d a p e s t i „ „ ... 45000.— 
Csanád-csong. egyházmegye... 15000.— 
Horvát-szlavon „' „ . . . ... 
Turóci „ „ 
Pestmegyei „ „ 60000 '— 
Zólyomi ,, „ 

III. Mokossini Mihály alap kezelési dija 

IV. Báró Baldácsy prot. alapítványból . . . 

V. Egyetemes egyházi pénztártól: 
Szarvasi tanítónőképző int. javára... . . . 
Aszódi ker. nőnevelő „ „ 
Lelkészek rendkívüli segélyezésére .. . 
Segédlelkészek segélyezésére . . . 
Háborús államsegély leik. karnak 
Háborús ruhasegély „ „ 

VI. Egyetemes egyházi közalapból: 
Vallásokt. egyházak és missiók javára 
A pesti magy. egyh. részére vallás-

tani tásra. . . 
Kerületi másodlelkész (missionárus) .... 

VII. Államsegélyből ( 5 0 % ) ' . . . 

VIII. Rendkívüli államsegélyből . . . 

IX. 1848/XX. államsegélyből ( 5 0 % ) 

X. Egyetemes adóalapból miss. célokra 

XI. Vegyesekből 

XII. Tartalékalapra mint felesleg 

1921. évi 
költségvetés 

14000.— 

28000 . -

45500.— 
3 1 5 0 0 . -
1 0 5 0 0 . -

4 2 0 0 0 . -

100.-

15000;— 

2 4 0 0 . -
4 5 0 0 . -
2000.-

2 4 0 0 0 . -

5000 .— 
2 4 0 0 . -

38952 .— 

3 7 5 0 0 . -

2000.-

1000.-
II 

4821-75 

1920. évi 
költségvetés 

1 5 0 0 0 . -

100.-

1 5 0 0 0 . -

2400 — 
4500 .— 
2 0 0 0 . -

5 0 0 0 0 . -

2 4 0 0 0 . -

5000 .— 
2400.— 

6 8 5 0 0 . -

9 4 0 4 . -

75000 .— 

2000.— 

5 0 0 . -

1919. évi 
költségvetés 
_ ! 

15800.— 

1 0 0 . -

15000.— 

2400.— 
4 5 0 0 . -

24000.— 

5000.— 
2 4 0 0 . -

68500.— 

9 4 0 5 . -

75000.— 

2000.-

5 0 0 . -

1919. évi 
eredmény 

14118.99 

100.-

15000.-

2 4 0 0 . -
4500 .— 
2000 . -
2 0 0 0 . -

5 0 0 0 0 . -
92200.— 

2 4 3 0 0 . -

5000.— 
2400.— 

6 8 5 0 0 . -

9 4 0 4 . -

75000. -

2000.-

1117.50 
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i 
A ker. közgyűlés határozatilag kimondja, hogy: 59—61. 
1. Az 1920. évi költségvetésnek az 1919. évi költ-

ségvetés szerint történt összeállítását helyeslőleg tudo-
másul veszi. 

2. Az 1921. évi költségvetést, amely szerint 

a szükséglet . . 302.030 K 05 fillért 
a fedezet . . . 306.352 koronát és 

a tartalékalap javára irandó felesleg 4321 K 95 fillért 
tesz ki, — elfogadja és megerősíti. 

60. A pénzügyi bizottság bemutatja az egyetemes egyház 1918. 
évi zárszámadását. 

A ker. közgyűlés a zárszámadást tudomásul veszi. 

61. Az aszódi leánynevelőintézeti'bizottság bemutatja jelenté-
sét s beterjeszti az intézet 1918. és 1919. évi zárszámadásait és 
az 1920. és 1921. évi költségvetéseit. 

A kerületi közgyűlés az aszódi leánynevelőintézeti 
bizottság jelentését helyeslőleg tudomásul veszi és az 
előterjesztett indítványok értelmében: 

1. hálás köszönetét fejezi ki a püspöknek, hogy 
mihelyt a viszonyok megengedték, első feladatának tekin-
tette, hogy a kerülethez tartozó középiskolákat és ezek 
között a leánynevelőintézetet meglátogatta; 

2. mély sajnálattal veszi tudomásul, hogy báró Pod-
maniczky Gyula, az intézet, felügyelője 1920 junius 28-án 
elhalálozott és a bizottság javaslata értelmében emlékét 
és az intézet felvirágoztatása körül szerzett elévülhetetlen 
nagy érdemeit a közgyűlés jegyzőkönyvében kegyelettel 
megöfökiti; egyidejűleg felkéri az elnökséget, hogy a köz-
gyűlés osztatlan igaz részvétét az elhunyt özvegye előtt 
levélileg tolmácsolni szíveskedjék; 

3. őszinte részvéttel veszi tudomásul, hogy az intézet 
műszaki száktanácsadója, Francsek Imre min. tanácsos 
elhalálozott, s emlékét és az intézet felvirágoztatása körüli 
érdemeit jegyzőkönyvileg megörökítve, erről özvegyét érte-
síteni rendeli; 

4. ugyancsak őszinte részvéttel veszi tudomásul az 
intézet érdemdús, buzgó igazgatójának, Petrik Saroltának 
elhalálozását, s emlékét és az intézet körüli nagy érdemeit 
jegyzőkönyvileg megörökítve, erről a határozatáról az el-
hunyt édesatyját értesíteni rendeli; 



5. tudomásul szolgál, hogy Landt Mária nyelvmesternő 
az intézet kötelékéből kilépett és hogy helyét Porubszky 
Gizella tanítónő foglalta e l ; 

6. tudomásul szolgál, hogy Szappanos Gizella, Maka-
necz Janka zongoratanitónők, valamint Széli Aranka rajz-
tanitónő az intézet kötelékéből kiléptek, továbbá, hogy 
helyettesítésükről a növendékek létszámának tetemes csök-
kenése folyfán az elmúlt évben gondoskodni nem kellett, 
végül hogy a folyó iskolai évben az egyik zongoratanitónői 
állás ideiglenes ellátásával Oraveczné bízatott meg; 

7. tudomásul szolgál, hogy a Petrik Sarolta el-
halálozásával megüresedett számtanszakos állásra ideig-
lenesen a bizottság Kolofont Erzsébet késmárki menekült 
tanárnőt hivta meg és ugyanőt egyidejűleg az igazgatói 
teendők ideiglenes ellátásával is megbízta. Örömmel 
veszi a közgyűlés tudomásul, hogy Kolofont Erzsébet a 
hozzáfűzött várakozásoknak mindenben megfelelt és ezért 
a bizottság javaslatának megfelelően őt nemcsak a meg-
üresedett állásra választja meg véglegesen, de igazgatói 
állásában is véglegesiti; 

8. a bizottság javaslata értelmében a közgyűlés meg-
állapítja, hogy Kolofont Erzsébet igazgatónak az egyház-
kerülettől húzott járandósága a. 600 koronában beszámí-
tott lakás és természetbeni ellátáson felül 1600 koronát 
tesz ki; a fenti összeg és a betöltött szolgálati éveinek 
figyelembe vételével mai 2600 K fizetése közötti külöm-
bözetet az igazgató államsegély alakjában fogja megkapni; 

9. a bizottság javaslata értelmében utalványozza 
Kolofont Erzsébetnek a 600 K igazgatói tiszteletdijat; 

10. a bizottság javaslata értelmében Kolofont Er-
zsébet igazgatót 1920. évi január 1-től kezdődőleg a Il-ik 
200 koronás ötödéves korpótlék élvezetébe lépteti elő; 

11. a bizottság javaslata értelmében Micsinay Gizella 
zongoratanitónőt 1920 szeptember 1-től kezdődőleg a 
II—ik: 100 koronás ötödéves korpótlék élvezetébe lépteti elő; 

12. a vallástanitási tiszteletdijat egy évre óránként 150 
koronában állapítja meg és ehhez képest Hamrák Bélá-
nak az intézetben ellátott heti 8 óráért évi 1200 K tisz-
teletdijat szavaz meg; 

13. tudomásul szolgál, hogy a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Gergely Ida és Krausz Emma részére maga-
sabb államsegélyt utalványozott; 
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14. örvendetes tudomásul szolgál, hogy az intézet 61. 
tantestületének tagjai ellen a proletárdiktatúra alatti maguk-
tartása miatt nem kellett eljárást folyamatba tenni; 

15. hálás köszönetét és elismerését fejezi ki a köz-
gyűlés a püspöknek, hogy az amerikai hitsorsosok által 
a magyarországi evangélikusok támogatására juttatott 
segélyből 100,000 koronát bocsátott az intézet rendel-
kezésére, s hogy az amerikai élelmiszersegélyből is körül-
belül 10,000 korona értékű élelmiszert eszközölt ki az 
intézet részére; 

16. helyeslőleg veszi tudomásul, hogy a bizottság 
foglalkozik a háztartási tanfolyamnak gazdasági szak-
iskolává való felfejlesztésének kérdésével és elvárja a 
vonatkozó előterjesztéseinek mielőbbi bemutatását; 

17. tudomásul szolgál, hogy a bizottság a háztartási 
tanfolyamnak újból történt megnyitása folytán az ürese-
désben lévő gazdasági szaktanitónői állás ideiglenes be-
töltéséről gondoskodott és a maga részéről is utólagosan 
hozzájárul ahhoz, hogy ezt az állást a bizottság Dégay 
Emma okleveles tanítónővel töltötte b e ; 

18. az előző pont'al kapcsolatban a közgyűlés Dégay 
Emma évi fizetését 2000 koronában, drágasági pótlékát 
pedig ugyanebben az összegben állapítja meg azzal, hogy 
ebből az összegből a lakás és természetbeni ellátásáért 
évi 600 K levonásba hozandó; 

19. Porubszky Gizella nyelvmesternő, Moór Piroska 
intézeti felügyelő, özv. Oraveczné kisegítő zongoratanitónő 
és az ápolónő havi fizetését a bizottság előterjesztése 
értelmében 200—200 K-ban állapítja meg; 

20. helyeslőleg tudomásul szolgál, hogy a bizottság 
a tartásdijakat a drágaságra való tekintettel felemelte és 
hogy e cimen a fixfizetéses egyházi és evangélikus köz-
tisztviselők ev. gyermekei havi 300 K-t, a terménybeli 
járandóságot élvező vagy gazdasággal biró evangélikus 
szülők gyermekei havi 600 K-t, más keresztény felekeze-
tekhez tartozó szülők gyermekei havi 800 K-t, a zsidó 
növendékek pedig havi 1500 K-t tartoznak fizetni; 

21. Ugyancsak helyeslőleg veszi tudomásul, hogy a 
növendékek a megállapított tartásdíjon felül a korábban 
megállapított mennyiségű élelmicikkeket is magukkal hozni 
tartoznak, s ha ezt megtenni nem állana módjukban, ennek 



megváltása fejében kötelesek további havi 200 korona 
tartásdijat az intézet pénztárába beszolgáltatni, 

22. helyeslőleg tudomásul szolgál, hogy a zongora-
dijak 200 koronáról 400 koronára, a gyógykezelési költ-
ségek pedig — a gyógyszertári kiadások megtérítésén 
felül — 20 koronáról 60 koronára emeltettek fel, 

23. a bizottság javaslata értelmében Dr. Gál Adolf 
intézeti orvos tiszteletdiját évi 600 koronáról 1200 koro-
nára emeli fel, 

24. elismerőleg veszi a bizottság jelentését tudomásul, 
hogy az intézet tanítónői az általuk természetbeni ellá-
tásukért eddig fizetett havi 60 koronát a saját elhatáro-
zásukból havi 200 koronára emelték fel, 

25. utólagosan jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy 
a bizottság Plaszky Aranka tanítónő drágasági pótlékát 
1920 január 1-től 1300 koronára emelte fel, 

26. utólagosan helyeslőleg tudomásul veszi, hogy a 
bizottság az intézet műszaki szaktanácsadói teendők el-
látására Schulek János műépítészt kérte fel, 

27. helyeslőleg tudomásul szolgál, hogy a bizottság 
az intézet 4 tantermét és 3 szobáját az aszódi főgimná-
ziumnak engedte át egy évre azzal, hogy az év lejártával 
ezeket a helyiségeket ugyanoly állapotban tartozik az 
intézetnek visszaadni, amily jó állapotban azokat átvette, 

28. tudomásul veszi az intézet 1918. és 1919. évi 
zárszámadásait, 

29. megerősíti a bizottság által bemutatott 1920., 
illetőleg 1921. évi költségvetéseket, végül 

30. köszönetét és őszinte elismerését fejezi ki Sárkány 
Ernőnek, az intézet Il-od felügyelőjének az ebben a mi-
nőségében az intézet felvirágoztatása érdekében kifejtett 
buzgó és sikerekben gazdag fáradozásaiért és a bizottság 
javaslata értelmében őt a megüresedett I-ső felügyelői 
állásra egyhangúlag megválasztja. 
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62. Bemutattatott a kerületi lelkészegyesület 1920. évi október 62. 
6-án tartott rendes közgyűléséről felvett következő 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett a bányakerületi evangélikus Lelkészegyesület 1920 október 

hó 6-án Budapesten tartott gyűlésén. 

Jelen volt: Kovács Andor elnök, Dr. Raffay Sándor bánya-
kerületi ev. püspök, Dr. Szeberényi L. Zsigmond főesperes és több 
lelkészegyesületi tag. 

Kovács Andor elnök buzgó imával nyitja meg a gyűlést, 
majd - röviden vázolja az elmúlt szomorú napokat, amelyek 
alatt a Lelkészegyesület működése is meg volt bénítva. Üdvözli a 
megjelent lelkésztestvéreket és a jegyzőkönyv vezetésére Möhr 
Henrik lelkészt kéri fel. 

Kovács Andor. Mindenekelőtt a lelkésztársak nevében őszinte 
hálájának ad kifejezést Dr. Raffay Sándor püspök úrral szemben, 
aki jóindulatával és közbenjárásával olyan tekintélyes segélyt jut-
tatott a lelkészeknek. A Lelkészegyesület egyik sürgős feladatának 
tartja, hogy arra törekedjék, hogy a lelkészek terménybeli járan-
dóságai visszaállíttassanak. Kétségtelen, hogy a legnagyobb gon-
dok között él az a pap és tanitó, aki készpénzfizetésért teljesiti 
munkáját. Jaj annak a gyülekezetnek, amelynek a lelkésze minden 
erejét a mindennapi gondok elhárítására pazarolja és nem küzd-
het ideális célokért. Ezen baj orvoslását célozza Gajdács Pál indít-
ványa, amelyet ma tárgyalunk. 

Szeberényi L. Zs. Legsürgősebb feladatnak tartja és indít-
ványként előterjeszti a papi földek visszaállítását. Az egyháznak 
ehez joga van és a mai rendkívüli időben a kormány ezt ren-
deleti, hatalmi úton elintézheti. 

Dr. Raffay S. előadja, hogy a kultuszminisztériumban értekezlet 
volt, amelyen kifejezésre jutott, hogy minden lelkésznek legyen 
földje. Akinek még eddig nincsen, az állambirtokból hasítanak ki 
majd részére. Ezt az inditványt, sajnos, ujabban levették a napi-
rendről. Azonban ezen értekezlet indítványára lehetne támaszkodni 
a lelkészek kérésénél. Deputációt ez ügyben szívesen vezet a föld-
mivelésügyi miniszterhez. 

Szeberényi L. Zs. hangsúlyozza, hogy ezzel azt kérik a lelké-
szek, hogy az egyházak eredeti céljuknak adják vissza a földeket. 
Hiszen az egyházaknak nem is volt törvényes joguk visszavenni 
azokat a lelkészektől. Ezen indítványnak a kerületi, majd az egye-
temes gyűlésen kellene tanácskozás tárgyául szolgálnia. Esetleg 
deputációban kellene a földmivelésügyi miniszter elé terjeszteni. 
Természetes, hogy kötelezni kellene a lelkészeket arra, hogy föld-
jüket maguk míveltessék. 
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62. Kovács Andor véleménye, hogy törvényes intézkedéssel szem-
ben hasztalanul tennénk lépéseket, azonban itt önkényről van szó, 
amelyhez ürügyül rendesen a lelkészi állások szaporítása szolgált. 
Törvényesnek ez eljárás nem tartható, tehát szüntessük meg a 
törvénytelenséget. A lelkésznek egyébként is a gazdálkodás tekin-
tetében is példát kellene adnia a népnek. Röviden ismerteti Gaj-
dács Pál indítványát. 

Majba Vilmos az indítványnak nagyon örül, de kéri azon 
lelkészek részére, akiknek föld nem jut, a készpénzfizetés meg-
felelő és méltányos emelését. 

A gyűlés Gajdács indítványát kiegészítve Dr. Raffay 
Sándor ajánlatával, hogy deputációt vezet a földmivelés-
ügyi miniszterhez, Szeberényi indítványával, hogy a földek 
visszaadását szorgalmazzák és Majba indítványával, hogy 
a készpénzfizetés megfelelően emeltessék, egyhangúlag 
elfogadja. 

Majba Vilmos kéri a vasúti féljegy szorgalmazását. 
Dr. Raffay Sándor. Határozottan tudja, hogy ezidőszerint 

nem adnak lelkészek részére féljegyet. Ha lehetett volna, akkor 
bizonyára keresztülvitte volna. 

Majba Vilmos. Méltánytalanságnak tartja,, hogy ha ingyen mun-
káról van szó, akkor a lelkészeket szívesen igénybe veszik, de 
kedvezményt nem adnak nekik. Minden állami és községi tisztvi-
selő kapja, de a lelkész nem. 

Dr. Raffay S. Volt szó róla, hogy a lelkészek vasúti kedvez-
ményt kapnak, azonban később visszavonták. Talán Jassan, eseten-
ként lehet ebben valamit elérni, de ma inkább az a törekvés, 
hogy az összes kedvezményeket szüntessék be. 

Dr. Raffay Sándor válasza tudomásul szolgál. 
Dr. Raffay S. mutat 140 cm. széles fekete gyapjuszövet-mintát 

és jelenti, hogy a honvédelmi minisztérium ilyen jó gyapjúszövetet 
500 K előnyös áron bocsát rendelkezésre az egyházi tisztviselők-
nek. Egyébként a holland és svéd misszió Ígértek papi öltönyt. 

Kovács Andor indítványára a gyűlés a püspök űr bejelentését 
hálásan tudomásul veszi. 

Majba Vilmos előadja, hogy egy lelkésztársunk: Morhács 
Márton internálva van. Minthogy nem hiszi, hogy tényleg valamit 
elkövetett volna, minthogy látja, hogy más felekezet lelkészei szoli-
daritásból mindent megtesznek lelkésztársuk érdekében és mint-
hogy ezzel a felvidéki tót testvérek ragaszkodását növelnénk, ajánlja, 
hogy járjunk el kiszabadítása érdekében. Ha tényleg gyanús, tartsák 
itt Pesten figyelemmel. 

Dr. Raffay S. Ha nem volna bűnös Morhács lelkész, akkor 
csakugyan nem volna szép, hogy már eddig nem tettünk meg 
mindent érdekében. Ismeri az ügyre vonatkozó összes iratokat. 
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Morhács hazaárulás és ellenséggel való cimborálás alapos gyanúja alatt 62 
áll. Ezen gyanút egy nála talált levél erősiti meg, amelyben árulási 
közvetítésről van szó. A mi magyar testvéreinket Illaván és máshol 
gyötörték azért, ha rászolgált — viselnie kell itt Morhácsnak a 
felelősséget. Felelősséget Morhács kollégáért — az ügy alapos isme-
retében — sajnálattal bár — de nem vállalhat. 

Dr. Rásó ev. szövetségi elnök előadja, hogy főleg három ok 
tette gyanússá Morhács lelkészt, t. i. a püspök ur által emiitett 
levél, az a körülmény, hogy 21 presbitere között 17 szökött meg 
cseh-szlovák területre és hogy felügyelője az a Stodola volt, aki 
1918-ban örömének és büszkeségének adott kifejezést, hogy nekik 
sikerült idegen területen egy tót szigetet megtartani. Egyébiránt 
Morhács már rövidesen kiszabadul. 

A püspök ur válasza tudomásul szolgál. 
Szeberényi L. Zs. már nagyon szükségesnek tartja egy egyházi 

lap megindítását. 
Dr. Raffay S. felvilágosítása, hogy egy egyházi lap megindí-

tása folyamatban van — tudomásul szolgál. 
Elnök a gyűlést buzgó imával bezárja. 

K. m. f. 

Kovács Andor s. k. Möhr Henrik s. k. 
ker. lelkész, egy. elnök. ev. lelkész. 

Hitelesítjük: 

Chugyik Pál s. k. Majba Vilmos s. k. 

Tudomásul szolgál. 

63. Bemutattatott a bányai ág. hitv. ev. egyházkerületi segélyző 
intézete 

1920 oki. 7-én Budapesten tartott közgyűlésének 

jegyzőkönyve. 

Jelen voltak; Dr. Raffay Sándor püspök, Petrovics Soma, 
Kaczián János, Dr Szeberényi Zs. Lajos, Bezzegh Sámuel, Bárdy 
Ernő, Bendl Henrik pénztáros és Broschko Gusztáv Adolf h. jegyző. 

1. Dr. Raffay Sándor püspök elnök üdvözölvén a megjelent 
tagokat, megnyitja a közgyűlést, a jegyzőkönyv vezetésére Broschko 
Gusztáv Adolfot, annak hitelesítésére Kaczián János és Bezegh 
Sámuel tagokat kéri fel. 
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-60. 2. Bendl Henrik pénztáros bemutatja a segélyző intézet 1918. 
és 1919. évi zárszámadásait, melyeket a számvizsgáló bizottság 
megvizsgált és teljes rendben talált. Ezek szerint volt 

1918-ban 1919-ben 

jövedelem . . 19,561 K 20 f. 14,254 K 59 f. 
kiadás . . . 19,039 „ 35 „ 6,528 „ 93 „ 

felesleg 521 K 85 f. 7,725 K 66 f. 

s igy az előző évekből fennmaradt 8675 K 92 f hiány leapadt 
428 ::K 41 f.-re. 

Jelenti pénztáros, hogy néhai Vallentinyi Aladár elhunyta folytán 
az életbiztosítási összeg befolyt, mely összeg az ő tartozásának 
fedezésére szolgált. 

v A közgyűlés a számadásokat jóváhagyja és a pénz-
tári hivatalnak a fel mentvényt megadja. 

3. A pénztáros előterjesztésére a közgyűlés 
a folyó évi segélyösszeget 150 K, illetve 170 K-ban 
állapítja meg. 

4. Szeberényi Lajos Zsigmond esperes-lelkésznek, ki a pénzek 
elhelyezése körül a mult években is hűséges buzgalommal fáradozott, 

a közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki. 

5. Bendl Henrik pénztáros jelenti, hogy a tagok száma 96-ra 
apadt, a segélyt élvezők száma pedig 120-ra emelkedett. 

A közgyűlés a pénztáros eme jelentését tudomásul 
veszi. 

Tpbb tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 

Kmf. 
/ 

Dr. Raffay Sándor s. k. 
püspök, elnök. 

Hitelesítjük: 

Kaczián János $>. k. Broschko Gusztáv Adolf s, k. 
h. jegyző. 

Tudomásul szolgál. 

64. A tárgysorozat befejezést nyervén, Dr. Raffay püspök be-
jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter a főváros külső 
periferiáin s a környékén államköltségen külön kilenc hitoktatói állás 
létesítését tette lehetővé; s tekintettel főleg a rákospalotai egyház 
részéről egyházalkotmányi szempontból felmerült aggályokra szük-
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ségesnek véli. hogy ezeknek a hitoktatóknak a kerülethez és gyüle- 64—66. 
kezetekhez való jogviszonya tisztáztassék. Többek hozzászólása után 

a ker. közgyűlés kimondja, hogy az érdekelt alkalmazott, 
hitoktatók részére a megbízólevelek kiállíthatok, de azzal 
a hozzáadással, hogy az egyházközség az állam által 
folyósított fizetésért nem szavatol. Egyben kimondja a ker. 
közgyűlés azt, hogy ezek a hiványok az esperességi hiványi 
főkönyvbe is bevezethetők. 

65. Egyházker. felügyelő megállapítja, hogy a napirend ki van 
meritve és egyrészt 

köszönetet mond a közgyűlési tagoknak szives érdek-
lődésükért, másrészt a közgyűlés nevében ugy a bizottsá-
goknak, mint azok előadóinak, végül a jegyzői karnak 
fáradozásukért köszönetét és elismerését fejezi ki. 

66. Dr. Raffay Sándor püspök buzgó imája után, az egyház-
kerületi felügyelő 

a ker. közgyűlést bezárja. 
- \ 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k. Dr. Raffay Sándor s. k. 
ker. felügyelő. püspök. 

Dr. Liedemann Frigyes s. k. Sárkány Béla s. k. 
ker. vil. főjegyző. ker. egyh. főjegyző. 

Dr. Scholtz Oszkár s. k. 
» 

Hitelesitik: 
Landgráf János s. k. Broschko G. Adolf s. k. 
Dr. Szelényi Aladár s. k. Geduly Lajos s. k. 

Kaczián János s. k. 
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I. FÜGGELÉK. 

A KERÜLETI TISZTVISELŐK ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK 

TAGJAINAK NÉVJEGYZÉKE. 

Felügyelő: 
' 1 \ 

Püspök: 

Ügyész: 
Pénztáros: 
Ellenőr: 

Számvevő:. 

Levéltáros: 

Egyházi főjegyző: 
Világi főjegyző: 

Egyházi aljegyző: 
Világi aljegyző: 

Püsp. irodavezető: 
Püsp másodlelkész 
Ker. tanfelügyelők: 

Dr. Zsigmondy Jenő (Budapest, V , 
Zrinyi-utca 14.). 

Dr. Raffay Sándor (Budapest, IV. ker., 
Deák-tér 4 ) . 

Szmik Lajos (Budapest, II., Fő-u. 54.). 
Bendl Henrik (Bpest, IV., Deák-tér 4.). 
Szelényi Gyula (Bpest, IV., Deák-tér 4 ) . 

Sándy Gyula (Budapest, II. ker., 
Toldy Ferenc u. 20.). 

Broschko G. Adolf (Budapest, IV. ker., 
Deák-tér 4.). 

Sárkány Béla (Kecskemét). 
Dr. Liedemann Frigyes (Budapest, 

VII., Damjanich-u. 14.). 
Sztehlo Gerő (Besztercebánya). 
Dr. Scholtz Oszkár (Budapest, VIII. ker., 

Üllői-út 26 ). 
Bezegh Sámuel (Bpest, IV., Deák-tér 4.). 
Csengődi Lajos (Bpest, IV., Deák-tér 4.). 
Blatniczky Pál (Cinkota). 
Dr. Hittrich Ödön (Budapest, VII. ker., 

Városligeti fasor 19/23.). . 

A kerületi törvényszék (választatott 1917. és 1920.). 

Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagja i : megválasztásuk sorrendje szerint: Osztroluczky Miklós 

(működési ideje lejár 1923. évben Bpest. VIII, József-u 6.), dr. Pósch 
Gyula (1923. Bpest. V , Személynök-utca 16.), dr. Szelényi Aladár 
(1923 Budapest, IV., Ferenc József rakpart 3.), Pap Elek (1926. 
Budapest, I., Országház-u. 9.) dr. Bikádi Antal (1926. Orosháza), 



51 

Bakay Péter (1923. Nagyócsa), Kovács Andor (1923. Orosháza), 
dr. Szeberényi Lajos Zs. (1923. Békéscsaba), Kaczián János (1926. 
Budapest, VI., Felső erdősor 5.), Kruttschnitt Antal (1926. Soítvad-
kert), dr. Szigethy Lajos tanár (1926. Budapest, VII., Városligeti 
fasor 19/23.), Mikolik Kálmán (1923. Budapest , \IV, Deák-tér 4.). 

Jegyzője: ifj Csipkay Károly (Bpest, VII., Városligeti fasor 18.). 

A kerületi fegyelmi választmány (1917). 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai : br. Prónay György, Csengey Gyula (Budapest, IX., 

Csillag-utca 4.), Blatniczky Pál (Cinkota), Geduly Lajos (Újpest), 
Broschko G. Adolf (Budapest, iV., Deák-tér 4.). 

Jegyzője: dr. Scholtz Oszkár világi aljegyző. 
/ 

A kerületi számvevőszék (1917). 
Elnökei: Landgráf János (Budapest, IX.*, Üllői-út 25.), Kaczián 

János (Budapest, VI., Felső erdősor 5.). 
Tagja i : dr. Holitscher Pál (Budapest, Városligeti fasor 28/a.), 

Sándy Gyula ker. számvevő (Bpest, II., Toldy Ferenc u. 20.) ifj 
Rosenauer Lajos (Besztercebánya), Glück Frigyes (Budapest. VIII, 
Rákóczi-űt 7.), dr. Sailer Vilmos (Békéscsaba), Zeuner János (Buda-
pest, V , Harminc d-u 6 ) világiak, Jankó Károly (Irsa), Szeberényi 
Lajos (Fóth), Geduly Lajos (Újpest), Dedinszky János (Dunagálos), 
Kovácsi Kálmán (Rákospalota), Licsko Sámuel (Zólyom) egyháziak. 

Jegyzője: dr. Liedemann Frigyes világi főjegyző. 

A kerületi pénzügyi ^bizottság (1917). 

Elnökei: a kerületi elnökség. 
Tagjai : Csipkay Károly (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 16.), 

Földváry Elemér (Budapest, IV., Havas-u. 4.) dr. Lelbach László 
(Ujverbász), dr. Nagy Elemér (Orosháza) és Zsigmondy Dezső 
(Budapest, IX., Imre-u/ 8.) világiak, Broschko G. Adolf (Budapest, 
IV., Deák-tér 4.), Doleschall Lajos (Lajosfalva), Paulinyi Dániel 
(Garamszeg) és Roth Béla (Óverbász) egyháziak, Szmik Lajos 
ügyész és a jegyzői kar. 

Jegyzője: dr. Liedemann Frigyes vil. főjegyző. 

A kerületi iskolai bizottság (1917/. 

Elnökei:-Dr. Szigethy Lajos (Budapest, VII. ker., Városligeti 
fasor 19—23.), Wagner G. Adolf (Újverbász). 

Tagjai : a) hivatalból: a kerületi elnökség, a ker. jegyzők, 
a kerület területén lévő középiskolák, tanítóképzők és felsőbb 
leányiskolák felügyelői és igazgatói; 
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b) választás folytán : Arató Frigyes (Budapest, VI. ker., 
Andrássy-út 65.), Alexy Lajos (Czegléd), Balassa István (Buda-
pest, V., Zoltán-u. 13.), Góbi Imre (Budapest, I , Alkotás-u. 11.), 
dr. Hoffmann Frigyes (Budapest, VI., Szondy-u 45/47.), Bereczky 
Sándor VII., Városligeti fasor 19—23.), Mikler Sándor (Békés-
csaba), dr. Németh Ödön (Budapest, VI., Izabella-u. 84.), dr. Pőzel 
István (Budapest, IX., Üllői-út 31.), Rusznyák Béla (Beszterce-
bánya), Sárkány Ernő (Aszód), dr. Sárkány Alfréd (Budapest, V., 
Hold-u. 16), Sauer Frigyes (Újverbász), dr. Szontagh Antal (Buda-
pest, belügyminisztérium) és Zsigmondy Géza (Budapest, VII., 
Damjanich-u. 8.) világiak; Kaczián János (Budapest, VI., Felső 
erdősor 5.), Majba Vilmos (Budapest, VII., Rottenbiller-u. 3.) és 
Vitális Gyula (Breznóbánya) egyháziak; a tanítói karból: Mikolik 
Kálmán (Budapest, IV., Deák-tér 4.); az aszódi leánynevelőintézet 
igazgatója és a tanitók mindenkori két kiküldötte. 

Jegyzők: a kerület két tanfelügyelője. 

A kerületi jogügyi bizottság (1917). 

Elnökei: Haviár Dániel (Szarvas), Petrovics Soma (Szentes). 
Tagjai : dr. Dér István (Temesvár), dr. Gerhauser József 

(Szeged), dr. Haendel Béla (Budapest, IX., Ráday-u. 15.), dr. 
Haviár Gyula (Szarvas), báró Kaas Albert (Budapest, VIII., 
Horánszky u. 8.), dr. Konkoly Elemér (Budapest, IV., Váci-u. 79.), 
dr. Kralovánszky László (Budapest, V., Klotild u. 16.), dr. Petrik 

• Aladár (Budapest, IV., Molnár-utca 17.); dr. Rásó Lajos (Buda-
pest, IV., Kigyó-u. 2.), kissárosi Kiss Gyula (Zombor), dr. Szelényi 
Aladár (Budapest, IV., Ferenc József-rakpart 3.) világiak; Bakay 
Péter (Nagyócsa), Dedinszky János (Dunagálos), Geduly Lajos 
(Újpest), Kaczián János (Budapest, VI., Felső erdősor 5.), Kovács 
Andor (Orosháza), Morgenthaler Ferenc (Nova-Pazova), Doleschall 
Lajos (Nagyiajosfalva), Wagner G. Adolf (Újverbász) egyháziak, a 
ker. ügyész és a jegyzői kar. 

Az aszódi leánynevelöintézeti bizottság (1917). 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai : br. Prónay Dezső (Budapest, V., Bálvány-utca 20.), 

br. Podmaniczky Géza (Kiskartal, u. p. Aszód), br. Solymos^y 
£ Tajos-(Apatelek), dr. Moravcsik Ernő Emil (Budapest IX., Ráday-

utéa 5.), br. Radvánszky Antal (Budapest, VIII.,. Üllői-út 16/b.), 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, VIII., Illés-u. 25.), Sárkány 

! László (Aszód), dr. Szelényi Aladár (Budapest, IV., Ferenc József 
rakpart 3.), Sárkány Ernő (Aszód), Földváry Elemér (Budapest. 
IV., Havas-u. 4.), Sándy Gyula (Budapest, II., Toldy Ferenc u. 20.), 
Schulek János (Budapest, I., Ménesi-út 37.), dr. Szigethi Lajos 
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(Budapest, VII., Városligeti fasor 1923.); Bolla Lajos (Aszód) és 
Micsinay György (Aszód) világiak ; Wagner G. Adolf (Ujverbász), 
Kaczián János (Budapest, VI., Felső erdősor 5.), Reviczky László 
(Kondoros), Chugyik Pál (Aszód), Broschko G. Adolf (Budapest, 
IV., Deák-tér 4.) és Hurtay György (Osztroluka) egyháziak; Mikolik 
Kálmán igazgató (Budapest, IV., Deák-tér 4.), Bendl Henrik kerületi 
pénztáros (Budapest IV., Deák-tér 4.), Kolofont Erzsébet intézeti 
igazgató (Aszód) és a jegyzői kar. 

A br. Baldácsy-alapítványi és missziói bizottság (1917). 

Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai: az esperesek és az egyházmegyei felügyelők. 
Jegyzői: az egyházi jegyzők. 

A kerületi énekügyi bizottság (1917). 
Elnökei: Reviczky—László- (Kondoros) és Chován Kálmán 

(Budapest, VI., Nagy János u. 2.). 
Tagjai: Holéczy János (Csornád, u. p. Veresegyháza), Molnár 

János (Szarvas), Fehérkuty Béla (Domony), Mikolik Kálmán (Buda-
pest, IV., Deák-tér 4.), Moravcsik Géza iBudapest, VI., Liszt Ferenc 
tér 12.), Szendy Árpád (Budapest, VI., Liszt Ferenc tér 12.), 
Placskó István (Szarvas), Roth Béla (Óverbász), Gajdács Pál (Tót-
komlós), Sántha Károly (Budapest, L, Krisztina-körut 77.), és 
Szeberényi Lajos (Fóth). 

Jegyzője: az egyh. aljegyző. 

A szarvasi tanitónőképzőintézeti bizottság (1917.) 

Örökös tiszteletbeli elnöke: Haviár Dániel (Szarvas). 
Elnökei: dr. Sziráczky János (Szarvas) és Bartos Pál (Szarvas). 
Alelnöke: dr. Haviár Gyula'(Szarvas). 
Tagjai : a két szarvasi lelkész, a tanitónőképzőintézet igazgatója, 

a tantestület egy küldöttje, az arad-békési, békési és csanád-
csongrádi egyházmegyék esperesei, végül Benka Gyula (Szarvas), 
dr. Mágocsy-Dietz Sándor (Budapest, VIII., Illés-u. 25.), dr. Hoff-
mann Frigyes (Budapest, VI., Szondy-u. 45/47.), dr. Pőzel István 
(Budapest, IX., Üllői-út 31.), Mikolik Kálmán (Budapest, IV, Deák-
tér 4.), Kollár Lajos (Szarvas), Kresnyák Mihály (Szarvas) és 
Mocskonyi József (Szarvas). 

A kerületi belmissziói bizottság (1917). 

Elnökei: dr. Rásó Lajos (Budapest, IV, Kigyó-u. 2.) és Kaczián 
János (Budapest, VI, Felső erdősor 5.). 
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Tagjai : báró Solymossy Lajos (Apatelek), Szmík Gyula (Óbecse), 
Dér István (Temesvár), dr. Haviár Gyula (Szarvas), Sándy Gyula 
(Budapest, II., Toldy Ferenc u. 20.), Halmi János (Hódmező-
vásárhely), dr. Kralovánszky László (Budapest V., Klotild-u. 16.), 
ifj. Rosenauer Lajos (Besztercebánya) világiak; Frint Lajos (Arad», 
Ott Fülöp (Ókér), Wallrabenstein Jakab (Homokos), Sommer Gyula 
(Vác), dr. Varsányi Mátyás (Budapest, V., Werbőczy-u. 28.), 
Thomay József (Szeged), Morgenthaler Ferenc (Nova-Pazova), 
Walter Antal (Eszék), Noszkó István (Rákoskeresztúr), Skrovina 
Ottó (Turóczszentmárton) és Vitális Gyula (Breznóbánya) egyháziak. 

A főiskolai hallgatók támogatására kiküldött bizottság (1918). 
Elnökei: a kerületi elnökség. 
Tagjai : Bárdy Ernő (Mezőberény), Wagner G. Adolf (Uj-

verbász), Doleschall Lajos (Nagylajosfalva), Kovács Andor (Oros-
háza), Zsigmondy Dezső (Budapest, IX., Imre-u. 8.), dr. Gerhauser 
józsef (Szeged), Kruttschmitt Antal (Soltvadkert), Ivánka Pál (Vác), 
dr. Vanovics János (Turóczszentmárton), ifj. Rosenauer Lajos 
(Besztercebánya), báró Radvánszky Antal (Budapest, VIII, Üllői-üt 
16/b.) és dr. Szigethi Lajos (Budapest, VII., Városligeti fasor 19/23.). 

» 

/ 



II. FÜGGELÉK. 

A BÁNYAKERÜLETI SZABÁLYRENDELETEK JEGYZÉKE. 

Jegyzet. A szabályrendelet után álló szám annak a kerületi 
közgyűlésnek évét jelzi, amelynek jegyzőkönyvében a szabály-
rendelet megjelent. 

1. Ügyrend (1*898.). 
2. Ügyrend módosítása (1898.) 
3. Ügyrend 8. §-ának módosítása (1908. évi 119. jegyzőkönyvi 

pont). (Az uj ügyrendet lásd 22. sz. alatt.) 
4. A püspök javadalmazásáról és a püspöki segédhivatalokról 

(módosított szöveg 1903.). 
5. A bányakerület által a pozsonyi evang. theologusok Ottho-

nában fenntartott alapítványok adományozásáról ( |899. Ujabb 
1908. évi 56. jkvi pont). 

6. A lelkészválasztási szabályrendelet (1910. különlenyomatban). 
7. A tanitóválasztási szabályrendelet (1910. különlenyomatban). 
8 A csekélyebb kötelességszegések esetében követendő eljá-

rásról szóló szabályrendelet (1091.). 
9. A rendbüntetésről szóló szabályrendelet (1908. évi . 88. 

jegyzőkönyvi pont). 
10. Áz egyházmegyei elnökség látogatásáról szóló szabály-

rendelet (1901. évi 59. jegyzőkönyvi pont). 
11. A háztartási szabályrendelet (1902.) 
12. A bányai ág. h. ev. egyházkerület közgyűlései két nép-

tanító tagjának választására vonatkozó szabályrendelet (1894. rend-
kívüli közgy.). 

13. Ezen szabályrendelet 6. §-ának módosítása (1904. évi 
42. jegyzőkönyvi pont). 
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A BÁNYAI ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET 1921. ÉVI 
OKT. HÓ 7-ÉN BUDAPESTEN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK 
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• 
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A budapesti egyházmegyéből: Báró Radvánszky Albert fel-
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megbízottak, Tolnay Kornél, Misura Mihály, Dr. Sztehlo Dezső, 
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1. A turóci egyházmegyéből: senki. 
A zólyomi egyházmegyéből: senki. 
Mint tanitó-képviselő: Uhrin Károly, Brózik Károly. 
Az aszódi főgimnázim részéről: Dr. Osváth Gedeon igazgató. 
A besztercebányai főgimnázim részéről: senki. 
A békéscsabai főgimnázium részéről: Dr. Reil Lajos igazgató. 
A budapesti főgimnázium részéről: Dr. Hittrich Ödön igazgató. 
A szarvasi főgimnázium részéről: Sasskó Samu igazgató-h. 
A szarvasi tanítónőképző részéről: Kiss Sándor igazgató, Bartos 

Pál lelkész. 
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mann Frigyes világi főjegyző, Törteli Lajos egyh. jegyző, Dr. Scho'itz 
Oszkár világi jegyző és Bezzegh Samu püspöki irodavezető. 

1. A közgyűlés tagjai az Isten házában egybegyűlvén, meg-
hallgaták Mendől Lajos, szarvasi főgimnáziumi vallástanárnak szép 
gondolatokkal gazdag beszédét és imáját. — Ezután a közgyűlés 
tagjai az ülésterembe vonultak, ahol Dr. Zsigmondy Jenő kerületi 
felügyelő a következő beszéddel nyitotta meg a kerületi közgyűlést: 

Tisztelt Közgyűlés! 
Szerencsétlen hazánk sorsa meg volt pecsételve, amidőn a vég-

zetes trianoni békeszerződést aláirták és ma eljutottunk oda, hogy 
Magyarországon a vivisectiot a szerződés értelmében kíméletlenül 
végrehajtják. Ma már tisztába jöttünk azzal is, hogy a kísérőjegy-
zéknek ama ígéretei, amelyek az uj határok kiigazítását és módo-
sítását helyezték kilátásba csak maszlagul szolgáltak, amellyel a 
békeszerződés aláírására reábirták országunkat, de sohasem lettek 
olybá tekintve, hogy azok alapján mi bármi érdemleges kedvez-
ményeket avagy könnyítéseket igényelni jogosítva lennénk. Egy 
szóval a nagy és kis entente egyaránt kíméletlenül végrehajtják 
rajtunk a reánk erőszakolt megsemmisítő békeszerződést és mi kény-

• telenek vagyunk — akarva, nem akarva, — az igát magunkra 
venni és az ezzel járó fájdalomteljes kinokat végig szenvedni. 

Istenbe és az isteni igazságba vetett bizalommal, a feltámadás 
megingathatatlan hitével és egy szebb jövő szilárd reményében 
kénytelenek vagyunk a megváltozhatatlanba belenyugodni és immár 
kötelességünk minden erőnket összegyűjteni, hogy megtépett és a 
porba sújtott hazánkat izzó hazaszeretettel ernyedetlen munkásság, 
minden visszavonás és ellentétek elkerülésével, szoros összetartás, 
a közerkölcsnek megjavítása és fejlesztése, az ország anyagi jólété-
nek következetes és céltudatos igyekezettel való gyarapítása utján 
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ismét talpra állítsuk és ily módon megteremtsük azt a lehetőséget, 1. 
hogy mindazt, amit elvesztettünk ismét visszaszerezhessük. 

A mi egyházunk is kénytelen a változott viszonyokkal szá-
molni. Akkor, amikor az ellenséges szomszédok a nekik jutott 
országrészeket megszállották volt, azon elvi álláspontot foglaltuk 
el, hogy a magyarhoni evang. egyetemes egyház kötelékébe tar-
tozó és tőlünk elszakított egyházak jogviszonya az egyetemes egy-
házzal szemben nem változott és ehhez képest sem az egyetemes 
közgyűlés, sem a mi kerületi közgyűlésünk nem tartották szüksé-
gesnek a megszállott területen lakó, de a megjelenésben gátolt 
tisztviselők és bizottsági tagok helyét másokkal betölteni. Ez a 
helyzet ma már annál kevésbé tartható fenn, mert az elszakadt 
területek jogilag és tényleg más állami fenhatóság alá kerülvén, 
az illető államok a területükön levő egyházak jogviszonyait ön-
állóan és magyarországi egyetemes egyházunktól függetlenül ren-
dezték, de szigorú büntetés terhe alatt egyenesen megtiltották nekik 
és tagjaiknak, hogy az anyaországgal bármi irányban az érintkezést 
továbbra is fenntartsák. Erre való tekintettel elszakadt híveink 
érdekében sem szabad őket azon veszélynek kitennünk, hogy ön-
hibájukon kivül esetleg zaklatásoknak és üldöztetéseknek legyenek 
kitéve, azért, mert mi továbbra is hozzánk tartozóknak kívánjuk 
őket tekinteni és jegyzőkönyveinkben is tisztviselői vagy bizottsági 
tagsági minőségben szerepeltetjük őket. De másrészről egyház-
kerületünk fontos érdekei is fűződnek ahhoz, hogy oly tagok, akik 
tényleg már nem tartoznak egyházkerületünkhöz és nem is képesek 
megbízatásuknak eleget tenni, akadályául szolgáljanak annak, hogy 
munkakedvvel biró és az egyház érdekében közreműködni kész 
tagok az egyház életébe bevonhatók legyenek. Ezért kérnem kell 
a t. közgyűlést, hogy az ily módon üresedésbe kerülő tisztviselői 
és bizottsági tagsági helyeket a csonka ország területén lakó tagok-
kal betölteni kegyeskedjék. 

A szerencsétlenül végződött háborúnak egyik legsúlyosabb 
következményeként jelentkezett pénzünknek elértéktelenedése és az 
ezzel összefüggő rémületes drágaság, amely nemcsak az államot 
és — az árdrágítóktól eltekintve — összes polgárait, hanem köz-
intézményeinket és egyházunkat is a legválságosabb helyzetbe 
sodorta. De ennél a pontnál örömmel és teljes elismeréssel adózom 
egyházunk mindazon híveinek, akik fokozott áldozatkészségükkel 
egyházunk fennállását és tisztviselőik megélhetését biztosittották. 
Különös megelégedéssel és őszinte elismeréssel állapithatom meg, 
hogy egyházmegyéink mult évi kerületi közgyűlésünk ama kérésé-
nek, hogy a kerületnek nehéz anyagi viszonyára való tekintettel a 
cathedraticumot 5 fillérről 70 fillérre emeljék fel, készséggel eleget 
tettek és ez által lehetővé tették, hogy kerületünk háztartási egyen-
súlya fel ne borittassék. 
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I. Sajnos, hogy még ma is nemcsak fennáll, de főleg az élelmi 
cikkekről még fokozódott a már előbb is tűrhetetlen óriási drága-
ság. Ily körülmények között nem térhetünk ki ama erkölcsi kötele-
zettség elől, hogy kerületi tisztviselőinknek-az 1921. év végéig 
megszavazott drágasági pótlékát necsak továbbra is fenntartsuk, 
hanem a súlyos viszonyoknak megfelelően felemeljük, a mire nézve 
a pénzügyi bizottság javaslatát elő fogja terjeszteni. 

Tisztelt Közgyűlés! Bár még volna egy két oly aktuális kér-
dés, amelyet szerettem volna megnyitó beszédem kapcsán előter-
jeszteni, mégis számolok a viszonyokkal és nem akarom továbbra 
is a Közgyűlés drága idejét a magam részére igénybe venni. Nem 
fejezhetem be azonban beszédemet anélkül, hogy meg ne emlé-
kezném szeretve tisztelt kedves elnöktársamnak a legközelebbi 
napokban bekövetkező 30 éves lelkészi jubileumáról és anélkül, 
hogy őt ebből az alkalomból közgyűlésünk nevében is a legmele-
gebben ne üdvözöljem. Rendes viszonyok között a papi pálya talán 
a legnyugalmasabb és leggondtalanabb pályák egyike, a mai viszo-
nyok között, amikor a lelkészeknek a hitetlenség és vallási közöny-
nyel kell szembeszállniok és amikor a súlyos megélhetési viszo-
nyok folytán a mindennapi kenyér megszerzése, a család fenntar-
tása és a gyermekek nevelésének gondja százszoros súllyal nehe-
zedik reájuk, a papi pálya a legküzdelmesebb és legtöbb gondokkal 
járó pályák egyike lett. De ma is a falusi, vagy kisvárosi parochián 
folyó élet egy sima tó tükréhez hasonlít, amellyel szemben a fővárosi 
parochián és a püspöki hivatalban lezajló forgalmas élet a szél-
vihar által felkorbácsolt hullámos tengerhez hasonló. Raffay Sándor-
nak sohasem lankadó bámulatos munkaereje nemcsak képes volt 
a lelkészi hivatalával járó kötelességeknek minden irányban meg-
felelni és a gondozására bizotí egyházkerületnek igazgatását erős 
kézzel vezetni és irányítani, hanem közegyházunk érdekében saját 
egyházunk körén kivül is a legáldásosabb és legsikeresebb tevé-
kenységet kifejteni. A legmagasabb körökig terjedő összeköttetései, 
a felekezetek közötti jogegyenlőség és viszonosság elismerésére 
irányuló következetes és hajthatatlan akciója és egyházunk jelentő-
ségének és nagy kulturális missziójának kellő világításba helyezése 
a legnagyobb mértékben emelte egyházunk tekintélyét; és a kül-
földi befolyásos hitsorsosainkkal való szorosabb érintkezésbe lépés-
sel egyházunknak oly nagy anyagi támogatást eszközölt ki, amelyért 
neki nem kevesebb elismeréssel és hálával tartozunk, mint maguk-
nak az adományozóknak. 

Tisztelt Közgyűlés! Nem terjeszkedhetem ki bővebben Raffay 
Sándor elévülhetlen érdemeinek méltatására, meg lévén győződve 
arról hogy aki irigység és rosszakarat nélkül itéli meg már eddig 
is elért nagy sikereit, készséggel fogja leróni neki a teljes elismerés 
és hála adóját. És ezért azt hiszem a t. Közgyűlés lelkes helyes-



lésével találkozom, amidőn indítványozom, hogy a Közgyűlés jegyző- 1 
könyvileg is üdvözölje Raffay Sándort 30 éves lelkészi jubileuma 
alkalmából, fejezze ki neki a közegyház és különösen a kerület 
érdekében kifejtett eredményes és áldásos működéséért legteljesebb 
elismerését és háláját azzal a hő kívánsággal, hogy a haza és 
egyházunk érdekében kifejtendő munkásságán a jövőben is nyu-
godjék Istennek legbőségesebb áldása. 

Midőn a mai közgyűlésen egybegyűlteket szivem mélyéből 
tisztelettel üdvözölném, a közgyűlést ezennel megnyitom. 

A közgyűlés élénk helyesléssel fogadja az elnöki 
megnyitó beszédet és azt teljes terjedelmében a jegyző-
könyvbe felvéteti. 

A közgyűlés egyidejűleg köszönetét és elismerését 
fejezi ki Mendől Lajos vallástanárnak a gyámintézeti isten-
tisztelet alkalmával tartott szép beszédéért. 

2. A kerületi felügyelő megnyitó beszédében tett indítványa 
értelmében 

a kerületi közgyűlés jegyzőkönyvileg üdvözli Dr. Raffay 
Sándor püspököt 30 éves lelkészi jubileuma alkalmából, 
legteljesebb elismerését és háláját fejezi ki a közegyház 
és különösen a kerület érdekében kifejtett eredményes és 
áldásos működéseért ama hő kívánsága kapcsán, hogy a 
haza és egyházunk érdekében kifejtendő munkásságán a 
jövőben is nyugodjék Istennek legbőségesebb áldása. 

3. Világi főjegyző bemutatja a kerületi közgyűlés tagjainak 
névjegyzékét, jelenti, hogy a bemutatott megbízólevelek rendben 
vannak s a közgyűlés a megjelentek számára való tekintettel hatá-
rozatképes, mihez képest 

a világi elnök a kerületi közgyűlést szabályszerűen meg-
alakultnak jelenti ki. 

4. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére 
az elnökségen és jegyzői karon kivül Landgráf János, 
Dr. Szelényi Aladár, Geduly Lajos és Kaczián János köz-
gyűlési tagokat kéri fel. 

5. Kovácsi Kálmán lelkész napirend előtt szót kér és tiltakozik a 
nézete szerint szabálytalanul összehívott közgyűlés megtartása ellen. 

A szabálytalanságot felszólaló abban látja, hogy a napirend 
a közgyűlési tagoknak előzetesen megküldve nem lett. 

Minthogy az ügyrend 5. §-a értelmében a napirend csak 
„lehetőleg" küldendő meg a közgyűlési tagoknak s az 
ma a közgyűlés tagjainak tényleg rendelkezésére áll: a 
közgyűlés a felszólalás felett napirendre tér. 
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6. 6. Dr. Raffay Sándor püspök — tekintettel arra, hogy a jelen-
tés a közgyűlés tagjainak előzetesen megküldve nem lett — egész 
terjedelmében felolvassa következő jelentését: 

Tisztelt közgyűlés! 

Megtépett nemzet, összetört egyház gyermekei mi, ha most, 
kerületi közgyűlésünk megnyitásának ez ünnepi óráján végig gon-
doljuk helyzetünket, bizony még mindig csak a fájdalom és a 
tépő bánat szomorú érzése uralkodik rajtunk. Mintha csak 
nekünk irta volna a zsoltáriró ezt a súlyos sóhajtást: „Szabadíts 
meg engemet, óh Isten, mert a vizek lelkemig hatottak. Mély 
sárba estem be, hol meg nem állhatok, feneketlen örvénybe ju-
tottam és az áradat elborít engem. Elfáradtam a kiáltásban, ki-
száradt a torkom, szemeim elbágyadtak, várván Istenemet. Töb-
ben vannak hajam szálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem; 
hatalmasak a vesztemre törők, akik ellenségeim alap nélkül. Amit 
nem ragadtam el, azt kell megfizetnem!" Zsoltár 69. 1—5. 

És e nehéz helyzetben ki-kiül ajkunkra a bátortalan kérdés: 
Meddig tart még a súlyos próba rajtunk? Mikor látjuk már meg 
az Ur kegyelme gazdag esztendejének felvirradását ? És ha békes-
ségre vágyó lelkünk sóhajára azt felelik a világbíró hatalmasok: 
Megadtuk már e világ békéjét, miért nem éltek vele! Akkor mi 
is csak azt mondhatjuk erre az Ur prófétájának szavaival: „Hazug-
sággal gyógyítgatják az én nép'em leányának romlását, mondván: 
Békesség, békesség! 

És nincsen békesség! Szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot 
cselekedtek, de szégyenkezni nem szégyenkeznek, még pirulni sem 
tudnak." Jer. 6. 14—15. 

Külső világunk zilált volta és belső világunk békételensége 
nyomot hagy életünk minden egyes megnyilvánulásán. Erről a 
külsőleg és belsőleg egyaránt forrongó életről a maga összefüggő 
egészében képet festeni szinte lehetetlen. Az események és a 
jelentőségek hullámzásából kiragadom' hát a legfontosabbakat és a 
leginkább jellemzőket, hogy az elmúlt esztendő történetét és benyo-
másait legalább nagy vonásokban lerögzítsem. 

Első gondolatom a tőlünk elszakított országrészekben hoz-
zánk vágyó és utánunk sóhajtó evangélikus testvéreinken nyugszik 
meg. Lelkem egész szeretetével várom vissza őket és küldöm 
rájuk az idegenekkel való viaskodás szomorú mezejére az Isten 
áldását. Ma már széltében szervezkednek, hogy az egyházhüség 
megtartó utjain mentsék az evangéliumi élet és a hazafiaság apáik-
tól öröklött kincseit. Küldjük el hozzájuk a gondosan lezárt hatá-
rokon keresztültörve szivünk szeretetét, lelkünk imádságát. 
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Azután reánk magunkra tér a lelkem gondolata és számot vet 6. 
az elmúlt esztendő eseményeivel. Bizony, nehezen tud megindulni 
egy igazi, alkotó, lüktető, eleven evangéliumi egyházi élet! 
Komoly felhívást kell azért intéznem egyházkerületünk minden egyes 
hivatott vagy hivatalos vezetőjéhez, hogy nagyobb buzgósággal, 
erősebb lendülettel, több önfeledtséggel, eredményesebb odaadás-
sal szolgálják az Ur szent ügyét az önként vállalt tisztes munka-
körben. Lássák meg a környező veszedelmeket, értsék meg e 
próbás idők kötelezettségét, gondolják meg, hogy az evangélium 
egyháza csak az egyéni meggyőződésnek, a személyes ragasz-
kodásnak, a hűséges és áldozó egyházszeretetnek benső szálaival 
fűzi önmagához s egymáshoz tagjait. Ezeknek a benső kötelékek-
nek erősítése nemcsak a lelkészeknek és a tanítóknak, hanem 
minden egyes egyháztagnak is szent kötelessége. 

Ezért külön is szeretettel és bizalommal kérem elsősorban 
egyházunk lelkészeit, ne elégedjenek meg a templomi szószék ha-
tásaival, sem a funkciók végzésében ne lássák kimerítve lelki-
pásztori szolgálatuk kötelezéseit. Az igazi munka a mindennapi 
élet gondjainak megosztásában, örömeink megszentelésében, folyá-
sának irányításában közelíti. meg Istentől várt céljait. Az Isten 
igéjének szolgája, a Verbi Divini miniszter, csak mint a jézusi élet 
tükre, mint életpélda teljesítheti igazán a hivatását az Ur 
népe között. 

Mert nemcsak azt várja az a nép az evangélium szolgájá-
tól, hogy az evangéliumot prédikálja, hanem sokkalta inkább, 
hogy azt átélje és megmutassa a kötelességteljesítés hűségében, 
az önzetlenség gyakorlásában, a józanság önmegtagadásában, a 
szeretet kifejtésében, a segítés fáradhatatlanságában, az alkotó 
munka mohó vágyában, a bölcseség érvényesítésében, hogy az 
evangélium csakugyan életet átható és életet megszentelő áldása 
rajtunk az Istennek. Nagyon kérem lelkésztársaimat, hogy a szent 
hivatást, melyre magukat Isten lelkének buzdítására szánták, mint 
az Ur népének igaz pásztorai és példaadói töltsék be hűséggel 
és teljes buzgósággal, 

Minket beszélő egyháznak neveznek, de én jobb szeretném, 
ha cselekvő egyháznak ismernének ezentúl. Mert az élet cselekvés 
Aki sokat cselekszik azé a jelen megelégedése, azé a jövő min-
den ígérete. De nálunk nem merülhet ki a lelkész hivatalos tény-
kedése bizonyos szertartások gépies végzésében, hanem még csak 
azok után kezdődik, a mindennapi élet evangéliumi irányításában. 
Ezt az Irányítást pedig röviden e két szó fejezi ki: belmisszió és 
pásztorkodás. Nem akarok most e szent feladatok részletes fejte-
getésébe belebocsátkozni. Aki egyszer megkezdi az egymásba folyó 
kettős épitő munkát, az előtt magától bontakozik ki a munka-
mező és maguktól kínálkoznak a munka eszközei. Én csak tisz-
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6. telettel kérem a kerületi közgyűlést, hogy lelkészeink figyelmét a 
lelkipásztorkodás és a belmisszió felvételére különös nyomatékkal 
hivja fel s azok gyakorlását tegye hivatalos kötelességévé. 

A legutóbb Stuttgartban tartott egyházi nagygyűlés különösen 
sokáig foglalkozott az iskola kérdésével. Az állam és az egyház 
szétválasztása az iskolaügyet teljes fontosságában kidomborította. 
Most látjuk csak igazán, milyen nagy igazság fejeződik ki abban 
a szállóigében: „Az iskola az egyház veteményes kertje." És 
bizony, aki nem vet, hiába vár termést, nem lát aratást 

Nekünk is volt alkalmunk meglátni az iskola döntő jelentő-
ségének egész igazságát Mikor a kommün emberei rávetették 
magukat az iskolára, láttuk, micsoda rettenetes pusztítást vittek vég-
hez a lelki és erkölcsi élet világában. Ebből nemcsak azt kell 
felismernünk, hogy az iskola az egyházi és társadalmi élet irá-
nyításának döntő tényezője, hanem azt is, hogy többet és 
behatóbban kell foglalkoznunk az ifjúság nevelésének kérdésével. 
Evangélikus iskoláink fenntartásának csak ugy van értelme, ha 
azokban az evangélium szelleme él és lüktet minden irányban 
Iskoláink valamennyi tanárában és tanítójában meg kell nyilat-
koznia annak a tiszta evangéliumi szellemnek, mely iskoláinkat 
megteremtette s amely nélkül mindenek lehetnek, csak nem 
evangélikus iskolák Ennek az evangéliumi szellemnek beoltása 
végett szükséges, hogy minél több internátust létesítsünk, mely-
ben az ifjúság egész lelki életét és erkölcsét megtelithetjük az 
evangélium világnézetével és jézusi lelkével. 

Addig is azonban, mig ezt a nagy anyagi áldozatot követelő 
feladatot megoldhatjuk, tisztelettel felkérem a kerület összes isko-
láinak tanárait és tanítóit, ne elégedjenek meg a puszta óraadással, 
hanem legyenek az ifjúságnak példái a templomozásban, a bei-
missziói munkálkodásban, az egyház szolgálatában és építésében. 
Hadd lássák és hadd érezzék a mi iskoláinkba járó ifjak és gyer-
mekek, hogy nálunk nemcsak a templomban, hanem az iskolában 
is, nemcsak szóval, hanem életpéldájával is prédikálják az evangé-
liumot. Kérem a kerületi közgyűlést, hivja fel az iskoláink tanárait 
és tanítóit, hogy az egyház építésében és az egyháziasság gyakor-
lásában az ifjúságnak és az egyház közönségének vonzó példát 
mutassanak. 

A tanításról szólva, lehetetlen külön nem hangsúlyoznom a 
vallástanítás döntő fontosságát. 

Ha a vallástanítás is csak egy óra a többiek között, ha csak 
tantárgy a tantárgyak mellett, akkor nem érdemes rá sok szót 
vesztegetni. Azt hiszem azonban, hogy minden egyes vallástanitó érzi, 
tudja, hogy a vallástanítás alapvetés, a jövendő alapvetése. A val-
lástanitáson fordul meg az egyház jövendőjének kérdése. Nem 
kell erre hosszas fejtegetés, elég egy egy végiggondolás, hogy 
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tisztán álljon előttünk a vallástanítás egész fontossága. S most, 6. 
egy zilált lelkű korban a vallástanitás még sokkalta fontosabb, 
mint volt bármikor. Most, mikor minden és mindenki uj utakat 
keres, az egyetlen helyes ut megmutatása sokkalta döntőbb jelen-
tőségű, mint valaha. Ezért különös figyelmet kell a vallástanitás 
kérdésére fordítanunk. Felismerte és belátta ezt már az állam is, 
azért ajánlotta fel az önálló vallástanárok fizetését. Ez azonban 
ismét nem olymódon történt, hogy megnyugvást kelthetne bennük. 
Ezzel a kérdéssel a jogügyi bizottság előterjesztése folytán lesz 
alkalma a kerületi gyűlésnek foglalkozni. Én most csak azt kérem, 
keresse meg és hivja fel a közgyűlés az egyetemes közgyűlést a 
vallástanitás kérdésének beható megvitatására, a tananyag, a tan-
eszközök, a tanmenet alapos megbeszélésére, az államilag fizetett 
vallástanároknak az egyházhoz való viszonyának megállapítására s álta-
lában a vallástanitással összefüggő kérdések lehető tisztázására. 

Amilyen fontos a vallástanitás ügye, éppen olyan döntő jelen-
tőségű a szórványok gondozása is És én a szórványok közé 
sorolom a nagy városokat, különösen azonban Budapestet és kör-
nyékét is, mely igazán szórványéietet él. Szórványokat azonban 
diakonisszák és diakonusok nélkül gondozni szinte lehetetlen. A • 
A városi misszió és a szétszórt hivek lelki gondozása az evangé-
liumi egyház egyik legfontosabb feladata. Ámde egyúttal a leg- • 
nehezebb is Nagyon sok akadályt kell még addig legyőznünk, 
mig e téren valami alkotásra tudunk rámutatni. Én azonban már 
most szeretném a kerületi belmissziói bizottság figyelmébe ajánlani 
ezt a fontos kérdést, hogy eszelje kj a terveket, érlelje a gondo-
latokat, melyek bennünket Isten segitségével a szórványok kellő 
gondozása és a nagy városok megfelelő ellátása dolgában irányí-
tani tudnak és eredményekhez juttathatnak. 

Kétségtelen, hogy evangélikus egyházunk egész belső beren-
dezése és sajátos evangéliumi szelleme nem a hivatalos apparátus, 
hanem a hivők egyetemének munkásságától és buzgólkodásától 
várja a jelen és a jövendő kiépítését. A hivatalos apparátus szerepe 
az irányításban és az összetartásban teljesen kimerül. Evangélikus 
egyházunk azonban az egyetemes papság elve alapján áll és igy 
a hivők összességére támaszkodik. Á hivők összességének társa-
dalmi tömörítésére és épitő munkában való egyesítésére különösen 
jó keret az Evangélikus Szövetség, melynek az elmúlt esztendő 
folyamán a kerület több gyülekezetében alakultak fiókjai. Az a cél, 
melyet az Evangélikus Szövetség kitűzött, az a lélek, mely irányítja, 
azok az eszközök, melyekkel önzetlen munkáját folytatja, az az ut, 
melyen jár, az a szellem, melyet az egyház híveibe beoltani kiván, 
jobbára már mindnyájunk előtt ismeretes s kivétel nélkül mind-
nyájunk előtt tiszteletreméltó. Ezért arra kérem a kerületi közgyű-
lést, annak egészében és minden egyes tagjában, hogy az Evangé-
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6. likus Szövetség felkarolására, gyülekezetenként való megszervezésére 
hívjon fel és buzdítson mindenkit, mert a Szövetség társadalmilag 
cselekszi ugyanazt, amit az Egyházalkotmány jogilag, közös hit 
etikailag végez: a Krisztus egységes, munkás testévé tömöríti a 
szétszqrt és széthullani hajlandó tagokat. A nagy németországi 
evangélikus egyház most folytatja a Kirchenbund megalakításának 
munkáját. Mi szervezetileg már egységesek vagyunk, de a szellem, 
a munkálkodás, az egyházépités terén is egységeseknek kell len-
nünk, mert egységben az erő, erőben az élet. Ennek az erőnek 
a megnyilvánulását, ennek az életnek a lüktetését látom én az 
Evangélikus Szövetségben. Ezért kérem annak erőteljes felkarolását. 

Az egyházi élet emelését kívántam szolgálni azzal, hogy az 
elmúlt évben is tettem néhány utat kerületünkben és ezenkívül is. 
1920 nov. 7-én Cegléden a reformáció emlékünnepén vettem 
tevőlegesen részt. Ugyanazon hónapban Erzsébetfalván, ez év 
tavaszán pedig Kispesten erősítettem a most szervezkedő hivek 
gyenge gyülekezetét. 1921 április 20-án Pápán a dunántuli ref. 
egyházkerület uj főgondnokának, Dr. Balogh Jenő, volt igazságügy-
miniszternek a beiktatásán vettem részt elnöktársammal együtt, 
majd április 24-én Aszódon a leányiskola uj felügyelőjét Sár-
kány Ernő főszolgabíró testvérünket iktattam be szép hivatalába. 
Április 30-tól május 9-ig az eisenachi Luther-ünnepeken vettem 
részt és vittem testvéri üdvözletet a reformáció népének és szülő 
egyházának. Május 18—23 közt Kiskőrös anyaegyházát és filiáit 
látogattam meg, hogy a hívekben az egyház és iskolája iránt való 
lelkesedést és áldozatkészséget erősítsem. Hiszem, hogy ez a láto-
gatás nemcsak nekem marad kedves emlékem, hanem magában 
az egyházközségben is uj, alkotó élet kezdetét jelenti. 

Junius 18—20-án Szarvason tartózkodtam, hogy egy kedves 
emlékkövet tegyek le az Isten nevének dicsőségére. Éppen erre az 
évre esik 40 éves fordulója annak, hogy mint ötödéves diák 
Szarvas földjére tettem lábamat és 30 éves fordulója annak, hogy 
az Isten kegyelme az evangélium szolgálatába állított. Mint a 
pusztában az Isten által neki kijelölt hazafelé vándorló Jákob, én 
is megálltam egy pillanatra a vándorúton és áldom az én meg-
tartó Istenemet, hogy letehettem egy emlékkövet az emberszeretet 
szolgálatára A Szarvasi Luther Árvaház felavatása életemnek egyik 
legnagyobb öröme. Hála érte Istennek, aki megsegített a szarvasi 
egyháznak, mely alapot vetett, az amerikai testvéreinknek, kik 
hatalmas adományaikkal a megnyitást lehetővé tették. 

Augusztus 1—5. az Allgemeine Evangelische Lutherische 
Kirchenkonferenz Greizben, a Vogtlandban tartott gyűlésein vettem 
részt s vittem el egyetemes egyházunk üdvözletét. Ez alkalommal 
egyetemes egyházunk a Kirchenkonferenz tagjául is belépett és 
örömmel befogadtatott. 
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Szeptember 11 — 16-ika közt Stuttgartban a német evangélikus 6. 
egyházak Kirchentagjának ülésein és az azt követő wormsi emlék-
ünnepen képviseltem egyetemes egyházunkat. Ez alkatommal foglal-
kozott a német evangélikusság azzal az alapvető három kérdéssel, 
melynek helyes megoldásától függ az egész jövendő. 1. Milyen 
legyen az egyház és az állam viszonya az uj állami és társadalmi 
alakulások között? 2. Hogyan oldható meg az iskolák kérdése? 
3. Az eddig különálló tartományi egyházak milyen alkotmányos 
formába tömörüljenek. Mondhatom, nagy lelki gyönyörűséggel 
vettem részt a különben fárasztó tanácskozásokon, melyeken az 
egyéni vélemények különbözősége mellett is, a lélek egysége és a 
müveit modor mindvégig megmaradt s végtére is kívánatos ered-
ményre juttata testvéreinket. 

Azok a kérdések, melyek németországi testvéreinket foglal-
koztatják, nekünk is mind fontos kérdéseink. A tömörülés ugyan 
megvan nálunk jogilag, de hiányzik az egységes szellem és a 
munkás akarat. Iskoláink vannak ugyan, de nem lüktet bennük az 
öntudatos evangéliumi szellem. Az államhoz való viszonyunk orszá-
gos törvényekben szabályozva van ugyan, de azért még mindig sok 
jogos panaszra van okunk. Nem mintha ellenséges volna velünk 
szemben az államhatalom, de a vallásegyenlőség és viszonosság 
követelményeit nem tartja szem előtt olyan elfogulatlansággal, 
amint azt egy édesanyától az édes és hűséges gyermekek mind-
egyike jogosan elvárhatná. Hiszen mi még mindig csak másod-
rendű egyház vagyunk az államhatalom előtt, mely eltűri a protestáns 
templomban kötött házasságok nyilvános lekisebbitését s mely minden 
egyes, a törvény alapján bennünket jogosan megillető állami hozzá-
járulás és anyagi segítség árában autonómiánk falait tördelgeti. 
Én ezek mellett a jelenségek mellett nem mehetek el szótlanul, 
mert kötelességemnek tartom, hogy még az állammal szemben is 
védelmezzem egyházunk jogait és autonómiáját. így kénytelen vol-
tam tiltakozni az alberti tanitóválasztás megsemmisítése ellen, 
aminek meg is lett a kívánatos eredménye, de kénytelen voltam 
különben minden kitüntetésre érdemes egyik igazgatónk, Dr. Hittrich 
Ödön főigazgatóvá történt kinevezése ellen is utólagosan szót 
emelni, mert lehetetlen szó nélkül fogadnunk, hogy tisztviselőinket, 
ha mindjárt megérdemelten is, külső hatóság a mi tudtunk és hozzá-
járulásunk nélkül akár kitüntetésben, akár büntetésben részesítse. 

Hogy azonban az államkormány inkább csak közönyös, de 
nem ellenséges magatartást tanusit velünk szemben, azt igazolja 
az a tény, hogy a régóta sürgetett protestáns tábori püspökség, 
végre eljutott a végleges szervezésig és hogy az evangélikus 
theológiai fakultásnak a pozsonyi egyetem keretébe való szerves 
beillesztése a megvalósulásig eljutott. Viszont azonban a főrendiház 
újjászervezéséről készülő uj törvényjavaslatban, amint a tervezetből 
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6. látszik, a bevett ker. egyházaknak nem egyenjogúsítását, hanem 
célzatos osztályozását kívánják éppen a mi egyházunk kárára meg-
valósítani. Ez ellen fel kell emelnünk tiltakozó szavunkat. 

Az állam, nyomorúságos pénzügyi helyzete dacára is, elvitáz-
hatatlan jóakarattal igyekszik az államsegélyek és a lelkészi és tanári 
fizetéskiegészitések emelése által terheinken könnyíteni. Azt a 
kérésünket azonban, hogy a lelkészek a köztisztviselők sorába fel-
vétessenek és hogy vasúti kedvezményben részesüljenek, nem 
teljesítették. Kívánatos, hogy a kerületi gyűlés az egyetemes egy-
ház utján kérje meg az államkormányt, hogy a köztisztviselők 
kedvezményeit legalább a városi és a készpénzfizetésü lelkészekre 
terjessze ki, mert ezek nem egy helyen már igazán a legnagyobb 
nélkülözésekkel küzdenek. 

Hasonlóképp feli kell emelni kérő szavunkat a nyugdíjazott 
lelkészek érdekében is, akiknek a megélhetésre elegendő anyagi 
támogatást mi magunktól nyújtani igazán nem vagyunk képesek. 

Az új hitoktatói intézményt az összes bevett egyházak igénybe-
veszik. Mindenesetre sokkal áldásosabban lehetne az államnak 
ilynemű támogatását egyházaink javára kihasználni, ha legalább 
a ker. egyházak között testvériesebb volna a viszony, több az 
összetartás, melegebb a szeretet. Az u. n. „keresztény kurzus" 
azonban sajnos, nem hozta közelebb egymáshoz a sziveket. Nem 
akarom a keresztény kurzus csődjét hirdetni és elfogadni, de azt 
bízvást mondhatom, hogy kizökkent eredeti kérékvágásából s most 
fájó zökkenőkben mellékutakon jár. Nevezetesen a kath. egyház 
még ma sem az idősebb édes testvér segítőkészségének erős 
karjaival nyul felénk, hanem a hatalmasabb és lehetősebb szom-
széd mohóságával tör elpusztításunkra. A reverzális düh és az 
eretnekités gyűlölete sokaknál ismét divatossá vált. Készséggel és 
hálával emeljük azonban ki a józanabb katholikus elemeknek, 
különösen az Egyesült Ker. Nemzeti Liga körében végzett testvériesitő 
törekvéseit. 

Sajnos, hogy a ker. kurzus jelszavait ügyesen kihasználó 
kath. reakció és klerikális előnyomulás ostromaival szemben a 
magyarországi protestáns egyházak még máig sem tudtak igaz 
testvérekként egybeforrni. Valami végzetes elhidegülés állott be 
közöttünk, amit azonban reményünk és akaratunk szerint mielőbb 
ismét a legteljesebb testvéri bizalom és a legmelegebb szeretet 
fog közös javunkra felváltani. 

Csodálatos is, hogy mig a külföldi protestantizmus szive meg-
érti és felfogja sóhajainkat és felveszi gondjaink felét, addig itthon 
közönyös szemekkel tudjuk elnézni egymás elfogyatkozását és 
közös pusztulásunkat. Mert különösen hálás szívvel kell meg-
emlékeznem a külföldi protestáns egyházak segitő készségéről és 
irántunk való szeretetéről. Elsősorban az amerikai testvéreknek kell 
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köszönetet mondanom, akiknek megismétlődő hatalmas méretű 6. 
adományaiból egyházak, iskolák, intézmények és egyesek oly sok 
áldást és támogatást nyertek. A kapott adományokról az elszámolást 
a kerületek püspökeivel együttesen tartott tanácskozáson az amerikai 
egyház európai bizottságának elnöke, Dr. Morehead new-yorki 
professzor megnyugvással tudomásul vette. A többi külföldi egyház-
feleink nyújtott segitőkezében hol pénzbeli, hol élelmi, hol ruház-
kodási, hol nyaraltatási segedelem volt. Mindmegannyi áldás, 
melyért Isten után a jóságos segitő testvéreknek mondunk köszönetet. 

A külfölddel való összeköttetés szálait ma nem is szeretném 
többé elejteni. Mert ha az anyagi segítés meg is fog majd szűnni, 
az erkölcsi erőkkel való telítésre, a lélekben való támogatásra 
mindenkor nagy szükségünk lesz. És én azt szeretném megértetni 
mindenkivel ebben a kicsinységekben szétporlódó magyar társa-
dalomban, hogy mindig azokat az erőforrásokat kell felkeresni 
és élvezni, amelyek nagy eszméket és emelkedett életcélokat 
bugyognak ki s amelyekben a mi lelkünk is tisztára füröd-
hetik a mindennapi kicsinyeskedések és megszokott torzsalkodások 
porától. Evégből most minden lehető buzgósággal arra törekszem, 
hogy a jövő esztendőre tervezett első lutheránus világkonferencia, 
ha talán nem is a kongresszusát, de legalább előkészítő ülését itt, 
a mi országunkban tartsa meg. 

Ami már most a kerület életének egyes jelenségeit illeti, 
örömmel jelentem, hogy az egyházközségekben a hitélet általában 
eleven, itt-ott alkotókedvű is. Nemcsak közcélokra adakoznak 
szívesen, hanem a legtöbb helyen a lelkészek részére is termé-
szetben vagy drágasági pótlékokban nagyobb segítségeket nyújtottak. 

Maga az állam is felemelte a lelkészeknek adott segély össze-
gét családtagonként 800 koronára. Külön drágasági segélyt is 
folyósított, de csak azoknak, akiknek földbeli illetménye a 10 
katasztrális holdat meg nem haladja. A rendkívüli drágasági segélyt 
pedig csak azoknak folyósította, akiknek papi földje az öt katasztrális 
holdnál nem több. Akik azonban terményeket kapnak azok, a rend-
kívüli segélyt is megkapták. Ez a tény is azt igazolja, hogy az 
utóbbi években nagy kár volt a terménybeli járandóságok meg-
váltását olyan nagyon szorgalmazni. 

Az iskolákra vonatkozólag jelenthetem, hogy az aszódi főgim-
názium a nyilvánossági jogot végre megkapta. Énnek az iskolának 
azonban uj épületre volna szüksége, mert a mostaniban ma is 
csak a kerületi leányiskola kisegítésével képes munkáját végezni. 
Petőfi születése 100 éves fordulójának kedvező alkalmát meg kell 
majd ragadnunk, hogy Petőfi gimnáziumára a nemzet érdeklődését 
ráirányítsuk. 

Az aszódi kerületi leányiskola ez évben jubilál. A befutott 
30 esztendőre azzal a jóleső öntudattal tekinthet vissza, hogy csak 
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6. áldás maradt a nyomán, de ítélet és vád nem követi. A kerületi 
közgyűlés fejezze ki az intézet életének e nyugvópontján elisme-
rését és jókívánságait. 

Szarvasi főgimnáziumunk meglátogatására ebben az évben 
Dr. Hittrich Ödön főigazgatót küldtem ki, aki a tapasztaltakról meg-
nyugtató jelentést tett. 

Békéscsabai főgimnáziumunk hat évi vágyódás után végre 
visszatérhetett a tulajdon otthonába, amelyben az elmúlt tanév 
folyamán nyugodt mederben folyt az eredményes munka. 

A szarvasi tanítónőképző intézet helyzetének és viszonyának 
megismerésére Landgraf János nyug. államtitkár, számvevőszéki 
elnököt és Dr. Liedemann Frigyes kerületi főjegyzőt küldtem ki, 
akik a tapasztaltakat a jogügyi és tanügyi bizottságban terjesztették 
elő. Ez előterjesztések alapján módjában lesz a kerületi közgyűlés-
nek, hogy ez intézetünk függő kérdéseivel megismerkedjék. 

Iskoláink ügyeiről különben a tanügyi bizottság fog részletesen 
beszámolni. Én itt csak azt emelem ki, hogy nagyon kívánatos a 
szorgalmi idő pontos megtartása, kivánatos, hogy az iskolaszékek 
tagjai időnként a tanításba részt vegyenek, kivánatos, hogy a tanítók 
a gyermekekkel együtt a vasárnapi isteni tiszteleteket szorgalmasan 
látogassák és végül kivánatos, hogy az ifjúsággal való közvetlen 
érintkezés fenntartása érdekéből mindenütt ifjúsági egyesületek és 
gyermekénekkarok szerveztessenek. 

Ami a személyi változásokat illeti, sajnálattal és fájó érzéssel 
kell megemlékeznem egyházi közéletünk egyik buzgó vezéralakjának, 
zólyomi Dr. Wágner Gézának elhunytáról, akinek elvesztése egyházi 
életünk minden terén fájó veszteséget jelent. Hasonló nagy értéket 
veszítettünk Csipkay Károlyban is, aki mint a nemes zólyomi esperes-
ség méltó vezére, teljes buzgósággal és lankadatlan egyházszeretettel 
forgolódott mindenkor közöttünk. A lelkészi karból elhaltak Melczer 
Dezső, galgagyörki lelkész 39 éves korában, Chovan Viktor 
ambrózfalvai lelkész. 72 éves korában, Simkó Gyula maglódi 
lelkész 61 éves korában. A nyugalmazott lelkészek sorából elköl-
töztek : Szirotka Gusztáv volt apostagi lelkész 79 éves korában, 
Kalmár Pál kadarkuti volt lelkész 70 éves korában. Végül nagy-
nagy fájdalommal kell megemlékeznem a szarvasi tanitónőképző 
buzgó, fiatal igazgatójának, Terényi Györgynek elhunytáról, aki 
hirtelen, váratlan, rövid szenvedés után életének 36-ik évében 
hagyta itt szépen betöltött munkaterét. 

Az elhunytak mind hűséges munkásai voltak az Ur szőlőjé-
nek. Kegyeletes emlékezésünk áldása és az Isten üdvözítő kegyelme 
kisérje őket pihenésük megszentelt helyére. 

A református testvéregyház is fájdalmasan hordozza a gyászt 
Petri Eleknek a dunamelléki ref. egyházkerület jóságos és szelid-
lelkü püspökének elhunyta felett. Petri püspök emlékezete közöttünk 
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is mindenkor áldott marad, mert ő igazán hűséges barátja és istápolója 6. 
volt mindig a két protestáns egyház testvéries együttműködésének. 

A tisztességet adó testvér, meleg együttérzésével kell itt meg-
emlékeznem két érdemes testvérünk nyugalomba vonulásáról. Egyik 
Linder Károly békéscsabai lelkész, aki 50 éves tisztes munka után, 
másik Petrovics Soma szentesi lelkész, aki 25 éves esperesi és 
50 éves papi szolgálat után az esperesi tisztségtől fáradtan félre-
vonul. A jól végzett kötelesség nemes öntudata és a kerület őszinte 
tisztelete és nagyrabecsülése édesitse meg az érdemes nesztorunk 
öregségének békességgel megáldott éveit. 

A meleg szeretet bizalmas és örvendező érzésével köszöntöm 
e helyről a dunamelléki ref. egyházkerület uj püspökét, Dr. Ravasz 
Lászlót, akinek megértő, testvéries együttműködésére szeretettel szá-
mítunk s akit a vezéri polcon mindnyájan bizalommal és tisztelettel 
üdvözlünk. 

Hasonló tisztelettel köszöntjük a dunántuli ref. egyházkerület 
uj főgondnokát, Dr. Balogh Jenő őkegyelmességét is, akinek 
működésére Isten áldását kérjük. 

Tiszteletünk és nagyrabecsülésünk, szeretetünk és ragaszkodá-
sunk teljes mértékével hajtsuk meg azonban az elismerés zászlóját 
a mi szeretet kerületi felügyelőnk előtt is, aki most tölti be köztünk 
a hűséges -vezéri munka tiz esztendejét. Nehéz, komoly, próbás, 
hitet ingató évek voltak ebben a tiz esztendőben. Felügyelőnk 
azonban sem hitében, sem munkakedvében soha meg nem ingott, 
sem bölcsességében és hozzánk s egyházunkhoz való szeretetében 
meg nem fogyatkozott. A multak munkájáért mondjunk neki hálás 
köszönetet, a jövendőhöz pedig szeretetteljes bizodalmat. 

Végül meg kell még emlékeznem azokról az ifjú Timótheusok-
ról is, akiket a szent szolgálatra kibocsátottam. Ezek: Erőss 
Gyula, Botyánszky János, Konecsny Sándor, Trucz Károly, Berényi 
Sándor és Balogh Ernő, akik közül csak Botyánszky János és 
Erőss Gyula maradt meg egyházkerületeinkben. 

Ez ifjú munkások táborba szállása is eleven intő jel a gond-
viselő Isten részéről számunkra, hogy akármiilyen nehéz és gon-
dokkal terhes is a jelen, melynek igáját hordozzuk, a jövendő, Isten 
ajándékként készen vár bennünket. Azért ne csüggedjünk, hanem 
az ekeszarvára vetett kézzel és Istenbe bizó szívvel törjünk csak 
előre. Istennél az erő, Istennél a segedelem, Istennél a vigasztalás. 
Ezért „Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és 
ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket. Meg-
elevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt 
minket, hogy éljünk az ő szine előtt. Ismerjük hát el, törekedjünk 
megismerni az Urat! (Hoz. 6. 1—3.) Ámen. 

Budapest, 1921 szeptember 22. _ _ pp , r F Dr. Raffay Sándor 
püspök. 



A kerületi közgyűlés a jelentést köszönetének és el-
ismerésének kifejezése mellett helyeslőleg tudomásul veszi 
s a lelkesedéssel fogadott jelentést egész terjedelmében 
a jegyzőkönyvbe felveszi. 

A jelentésnek határozatokat kivánó pontjait egyenként 
veszi tárgyalás alá. 

7. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés felhívja a lelkészeket a belmisszió 
és a lelkipásztorkodás gyakorlására. 

8. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés felhívja a tanárokat és tanítókat, 
hogy az ifjúsági egyesületekben és az egyházi életben 
az egyházépitő munkában vegyenek részt. 

9. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes köz-
gyűléshez s megismételve a mult évben a vallástanitás 
tárgyában előterjesztett kérelmét, kéri ennek az ügynek 
mielőbbi elintézését. 

10. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés a szórványok és a városok gondo-
zása érdekében szükséges diakonisszák és diakonusok 
ügyét, valamint a belmisszió kérdését a kerületi bei-
missziói bizottság figyelmébe ajánlja. 

11. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés az egyházközségeknek az Evangélikus 
Szövetségnek gyülekezetenkénti megalakítását ajánlja és 
egyszersmind kimondja, hogy szükségesnek tartja a már 
megalakult szövetségnek Dr. Raffay Sándor püspök elnök-
lete alatt kerületi szövetségbe való tömörítését. 

12. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul a Szarvasi 
Luther Árvaház megnyitását. 

13. A püspöki jelentés kapcsán * , 
a kerületi közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul a 
közös protestáns tábori püspökség szervezését. 

14. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul a theologiai 
fakultásnak a pozsonyi egyetembe való bekapcsolásának 
szándékát. 
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15. A püspöki jelentés kapcsán 15 
a kerületi közgyűlés melegen üdvözli Dr. Hittrich Ödönt, 
a budapesti főgimnázium igazgatóját a főigazgatói cimmel 
történt legmagasabb kitüntetése alkalmából. 

16. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes köz-
gyűléshez a főrendiház reformtervezetében az egyházunkra 
sérelmes rendelkezés módosítása tárgyában. 

17. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes köz-
gyűléshez a városi és készpénzfizetésü lelkészeknek a 
közalkalmazottak kedvezményében való részesítése tár-
gyában. 

18. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes köz-
gyűléshez a nyugdíjas egyházi tisztviselők állami támoga-
tása érdekében. 

19. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés örömmel iktatja a mai ülés jegyző-
könyvébe az aszódi leánynevelőintézet 30 éves pálya-
futásának befejezését. 

20. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés melegen üdvözli Linder Károly békés-
csabai és Petrovics Soma szentesi lelkészeket 50 éves lelkészi 
jubileumuk alkalmából és nyugalomba vonulásukor az 
irántuk érzett tiszteletének és nagyrabecsülésének kifeje-
zése mellett a nyugalomnak békességgel megáldott éveit 
kívánja nekik. 

21. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés örömmel üdvözli a dunamelléki refor-
mátus egyházat uj püspökének, Dr. Ravasz Lászlónak 
hivatalbalépése alkalmából és elrendeli, hogy erről jegyző-
könyvi kivonat megküldésével értesíttessék. 

22. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés örömmel üdvözli a dunántuli refor-
mátus egyházkerületet uj főgondnokának, Dr. Balogh Jenő-
nek hivatalbalépése alkalmából és elrendeli, hogy erről 
jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesíttessék. 
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23—26. 23. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés melegen üdvözli felügyelőjét, Dr. id. 
Zsigmondy Jenőt abból az alkalomból, hogy folyó évi 
január 15-én töltötte be felügyelői működésének 10-ik esz-
tendejét és amidőn a multak munkájáért hálás köszönetét 
fejezi ki neki, a jövendő munkájához szeretetteljes biza-
dalmáról biztosítja. 

24. A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés részvéttel emlékezik meg a kerület 
halottjairól és emléküket megörökíti. 

25. Főjegyző bemutatja a beérkezett fontosabb miniszteri ren-
deletek jegyzékét. 

Tudomásul szolgál. 

26. A kerületi felügyelőnek megnyitó beszédében előterjesztett 
és a közgyűlés által elfogadott javaslata alapján az elszakított terü-
leten lakó egyházi tisztviselők, törvényszéki birák és bizottsági 
tagok helyét 

a közgyűlés következőképen töltötte be: 
' Egyházi jegyzővé Sztehlo Gerő helyébe Törteli Lajost, 

törvényszéki bírákká Osztroluczky Miklós és Bakay Péter 
helyébe Dr. Sailer Viljnost és Blatniczky Pált; törvény-
széki jegyzővé ifj. Csipkay Károly helyébe Dr. Petrik 
Aladárt választotta meg, akik az egyházi főjegyző által 
felolvasott esküt letették. 

A kerülea számvevőszék tagjai közül Jankó Károlyt, 
Dedinszky Jánost és Licskó Sámuelt törölte. A ker. pénz-
ügyi bizottságba Csipkay Károly, Dr. Lelbach László, 
Doleschall Lajos, Paulinyi Dániel és Róth Béla helyébe 
uj tagokul Landgraf Jánost, Kruttschnitt Anialt, Jakabfi 
Györgyöt és Saguly Jánost választotta meg. Az iskolai 
bizottság elnökévé Wagner G. Adolf helyébe Kaczián 
Jánost, utóbbinak, valamint Sauer Frigyes és Vitális Gyulá-
nak helyébe bizottsági tagokul Mágócsy-Dietz Sándort, 
Vidovszky Pált és Bartos Pált választotta meg. A jog-
ügyi bizottság elnökévé a lemondott Petrovics Soma 
helyébe Geduly Lajost, uj tagokul Dr. Szeberényi L. 
Zsigmondot és Kruttschnitt Antalt választotta meg, a régi 
tagok közül pedig Dr. Dér Istvánt, Kiss Gyulát, Bakay 
Pétert, Dedinszky Jánost, Morgenthaler Ferencet, Dole-
schall Lajost és Wagner G. Adolfot törölte. Az aszódi 
leánynevelőintézeti bizottság tagjai közül br. Solymossy 
Lajost, br. Radvánszky Antalt, Wagner G. Adolfot és 
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Hurtay Györgyöt törölte és helyükbe uj tagokul Dr. Bielek 26 
Aladárt és Dr. Terray Lajost választotta meg. A kerületi 
énekügyi bizottság elnökévé a lemondott Reviczky László 
helyébe Chugyik Pált, uj tagul Perényi Rezsőt választott 
meg, Fehérkuti Bélát és Róth Bélát pedig a tagok közül 
törölte. A belmissziói bizottság tagjai közül Szmik Gyulát, 
Dér Istvánt, Frint Lajost, Ott Fülöpöt, Wallrabenstein 
Jakabot, Morgenthaler Ferencet, Walter Antalt, Skrovina 
Ottót és Vitális Gyulát törölte; uj tagul Bárdy Ernőt , 
megválasztotta. A főiskolai hallgatók támogatására kikül-
dött bizottságból Wagner G. Adolfot, Doleschall Lajost, 
Ivánka Pált, Dr. Vanovics Jánost és br. Radvánszky Antalt 
törölte. 

27. Kerületi világi főjegyző előterjeszti, hogy az egyetemes 
egyház elnökségétől vett meghívó szerint az egyetemes közgyűlés 
1921. évi november 10-én lesz Budapesten megtartva. 

A kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlésnek 
összehívását tudomásul veszi és képviselőkül megbízó-
levéllel kiküldi: Báró Prónay Dezső, Földváry Elemér, 
báró Radvánszky Albert, Dr. Gerhauser József, báró 
Prónay György, báró Kaas Albert, Dr. Bikádi Antal és 
Dr. Sailer Vilmos világiakat, Kaczián János, Dr. Szebe-
rényi L. Zsigmond, Kruttschnitt Antal, Kovács Andor, 
Bartos Pál, Blatniczky Pál, Geduly Lajos és Brózik Károly 
egyháziakat, végül az egyházkerületben lévő főgimnázium 
kiküldötteiként Dr. Hittrich Ödön budapesti és Dr. Osváth 
Gedeon, aszódi igazgatókat. 

A fentieken kivül tagjai közül jegyzőkönyvi kivo-
nattal tanácskozási és helyettesítési joggal a következő 
sorrendben kiküldi: 

Dr. Haberern J. Pál, Szmik Lajos, Dr. 'Liedemann 
Frigyes, Hein János, Dr. Kralovánszky László, Korossy 
László, Sárkány István, Revaló Pál, Sárkány Ernő, Sár-
kány László, Mózer Róbert, Dr. Szontagh Antal, Blumenau 
Alfréd, Dr. Mázor Elemér, Dr. Scholtz Oszkár, Dr. Szi-
gethi Lajos, Dr. Reil Lajos, Sasskó Samu és Uhrin Károly 
világiakat, Galle István, Holéczy János, Majba Vilmos, 
Sommer Gyula, Jakabfi György, Saguly János, Bárdy 
Ernő, Korén Márton, Chugyik Pál, Riecsánszky Endre, 
Broschko G. Adolf, Kálmán Rezső és Kellő Gusztáv 
egyháziakat. 

28. Kerületi világi főjegyző bemutatja a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület meghívóját Dr. Ravasz László püspöknek 
1921. évi október hó 1-én megtartandó ünnepélyes beiktatásához. 
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28—30. A kerületi közgyűlés a meghívót köszönettel tudo-
másul véve, felkéri az elnökséget, hogy a püspöki beik-
tatás alkalmával a kerületet egy kisebb küldöttséggel 
képviselni szíveskedjék. , -

29. Bemutattatott a báró Baldácsy-alapitvány igazgatóságának 
az 1920. évről szóló jelentése, amely szerint 1920. évben az ala-
pítványi pénztár forgalma 932,884 K 42 f. bevételt és az egyház-
kerületeknekjuttatott 225,000 K évi illetményeket beleértve 432,856 K 
42 f. kiadást tüntet fel, a pénztári maradvány pedig az év végén 
500,028 K volt. Az alapítvány vagyonértéke az 1920. évi december 
hó 31-én 4.517,346 K 42 f-t tesz ki. Az 1921. évre a rendes 
bevételek 1.775,229 K-ra, a kiadások pedig — beleértve a tőké-
sítést és a kerületeknek juttatandó egyenként 36,000 K-t kitevő évi 
osztalékot — 1.159,944 K 53 f-re vannak előirányozva, mig 
615,284 K 47 f., mint a készlet növelésére szolgáló pénztári 
maradvány jelentkezik. 

A jelentés örvendetes tudomásul szolgál. 

30. Az egyetemes egyház elnöki értekezlete az egyetemes 
közgyűlésnek megfontolásra ajánlja azon eszmét, hogy a közigaz-
gatási költségek csökkentése céljából mindaddig, amig a jelen 
átmeneti idők tartanak, illetve, amig a zsinat az egyházkerületek 
beosztása tekintetében határozatot hozhat, nem volna-e célszerű, 
ha az egyetemes közgyűlés a két nagyobb mértékben megcsonkított 
dunáninneni és tiszai egyházkerületeket — azok önállóságának 
épségben tartása mellett — ideiglenesen közös adminisztráció alá 
helyezné, oly módon, hogy a dunáninneni egyházkerülethez tartozó 
egyházakat ideiglenesen a tiszai egyházkerület püspöke kormányozza, 
mig a tiszai egyházkerülethez tartozó egyházak a dunáninneni 
egyházkerület felügyelőjét ismerjék el ideiglenesen felügyelőjüknek, 
ami annál könnyebben lehetséges, mert jelenleg a dunáninneni 
egyházkerületben a püspöki, a tiszai egyházkerületben pedig a 
felügyelői állás üresedésben van. 

A közgyűlés az egyetemes egyház elnöki értekezleté-
nek azon törekvését, hogy a nagy közigazgatási költsé-
geket lehetőleg csökkenteni törekszik, helyesli, mert 
kétségtelen dolog, hogy egyházhiveink már roskadoznak 
a reájuk nehezedő terhek súlya alatt, az állam nagyobb-
mérvü anyagi támogatására pedig, a mai nehéz pénz-
viszonyok között, számitanunk nem lehet, ez okból 
kívánatosnak tartaná, hogy a két nagy mértékben meg-
csonkított egyházkerület adminisztrációja ideiglenesen 
összevonassák — mégis, mivel az E. A. 108. §-a a 
kerületeknek uj beosztását — az érdekelt egyházkerület 
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és az egyetemes közgyűlés meghallgatásával, a zsinatnak 30 
hatáskörébe utalja, mig az egyetemes közgyűlésnek csak 
az egyes egyházközségeknek vagy egyházmegyéknek más 
egyházkerületbe való csatolását tartja fenn, habár itt 
csak a két kerület ideiglenes összevonásáról van is szó, 
mégis az e tárgybani intézkedést nem tartja az egyetemes 
közgyűlés hatáskörébe tartozónak, hanem a javasolt össze-
vonást csak ugy tartja megvalósíthatónak, ha azt a két 
érdekelt egyházkerület önszántából közösen elhatározza. 

31. Tárgyaltatott a szarvasi egyházközségnek a békési egyház-
megye utján felterjesztett indítványa, mely szerint az egyetemes 
közgyűlés tegyen lépést a nemzetgyűlésnél, az 1919. évi pápai 
enciklikában visszavont ama bántó és jogtalan intézkedés hatály-
talanítására, mely törvénytelennek jelenti ki protestáns félnek a róm. 
kath. féllel kötött házasságát az esetben, ha a róm. kath. egyház 
javára megegyezés nem történt. 

A közgyűlés az indítványt pártolólag terjeszti fel 
az egyetemes közgyűléshez. 

32. Tárgyaltatott az aradbékési egyházmegyének az egyete-
mes közgyűlést megkereső felterjesztése a zsinat sürgős összehívása 
tárgyában s hogy a zsinati ülések székhelyéül-Békéscsaba jelöl-
tessék ki. 

A' közgyűlés a felterjesztést az egyetemes közgyűlés 
elé terjeszti. 

33. Tárgyaltatott az aradbékési egyházmegye felterjesztése az 
egyházmegyei gyámintézet átszervezése s ügykezelésének egyszerű-
sítése tárgyában. 

A közgyűlés a felterjesztést az egyetemes gyám-
intézethez áttenni rendeli. 

34. Tárgyaltatott Jeszenszky Károly mezőberényi lelkész indít-
ványa a magyar gályarabok emlékének megörökítése s ezzel kapcso-
latban egy „Ruyter Mihály-alapitvány" megteremtése tárgyában. 

A közgyűlés elismeréssel veszi az indítványozó szép 
eszméjét s ennek lehetővé tételét „az „Országos Evan-
gélikus Szövetség" figyelmébe ajánlja. 

35. Tárgyaltatott Mayer Pál ikladi lelkész indítványa lelkészi 
kölcsönkönyvtár felállítása tárgyában. 

A közgyűlés, tekintettel a mai súlyos pénzügyi viszo-
nyokra, az indítványt mellőzi. Azonban figyelmébe ajánlja 
a lelkészeknek, hogy a menekült teológiai akadémiák 
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38. elvesztett könyvtárai helyébe egy uj könyvtár megteremtését 
könyvek adományozásával lehetővé tenni szíveskedjenek. 

36. Tárgyaltatott a békéscsabai egyházközség szabályrende-
letének részbeni módosítása iránt tett előterjesztés. 

A ker. közgyűlés a szabályrendelet 8., 11., 17., 18., 
24., 40. és 43-ik szakaszainak a békéscsabai egyház 
képviselőtestülete által elhatározott módositásait jóvá-
hagyja s felhatalmazza a kerületi elnökséget arra, hogy 
a módosított rendelkezéseket feltüntető és három példány-
ban felterjesztendő szabályrendeletet jóváhagyó zára-
dékkal ellássa. 

Egyébként a 8-ik szakasz módosításához azt az 
észrevételt fűzi, hogy az igazgató-lelkészt célszerűbb 
volna 6 évenként a felügyelőválasztással kapcsolatban 
megválasztani. 

A 14-ik szakasznak oly értelmű megváltoztatásától 
azonban, mely szerint a felügyelő választása is a képviselő-
testület hatáskörébe utaltatnék, a közgyűlés jóváhagyását 
megtagadja, mert a felügyelőt az E. A. 48. §-nak helyes 
értelmezése szerint a közgyűlésnek kell megválasztania. 

37. Tárgyaltatott a pestmegyei egyházmegye felterjesztése, 
amelyben panaszt emel az ellen, hogy az egyes egyházközségek 
és ezek közül legutóbb az acsai egyház is az Országos Munkás-
biztositó Pénztár részéről zaklatásoknak vannak kitéve, amennyiben 
az egyház iskolája üzemnek minősittetvén, a tanítók mint „üzemi 
alkalmazottak"-nak biztosítási kötelezettsége megállapittatott. — 
Minthogy az egyházközség ezek ellen a zaklatások ellen eddig 
hiába tiltakozott, felterjesztést intéz a kerületi közgyűléshez, kérve, 
hogy az egyházközségeket a hasonló zaklatások és megaláztatá-
soktól megóvni szíveskedjék. 

A kerületi közgyűlés megbotránkozással veszi tudo-
másul az Országos Munkásbiztositó Pénztárnak tulkapás-
ból eredő eljárását és felkéri az elnökséget, hogy ezek 
megszüntetése végett a kormánynál eljárni szíveskedjék. 

Minthogy azonban a kerületi közgyűlés kétségtelen-
nek tartja, hogy a többi egyházkerületekhez tartozó egyes 
egyházak hasonló zaklatásoknak szintén ki vannak téve, 
az ügyet felterjeszti az egyetemes közgyűléshez. 

38. Tárgyaltatott Kruttschnitt Antal főesperes kérelme az egy-
házi tisztviselők által haszonélvezett egyházi ingatlanok élőfaállo-
mányának haszonélvezete tárgyában való állásfoglalás iránt. 
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A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatát elfogadva, 38 
annak megemlítésével, hogy a kérelmező által bejelentett 
vitás kérdés eldöntése az E. A. 329. §-nak c) pontja 
értelmében egyházi törvénykezési útra tartozik, a határozat-
hozatalt mellőzi és utal az E. A., a lelkészválasztási szabály-
rendelet és a bányakerületi utasítás idevágó szakaszaira. 

39. Tárgyaltatott Simkovics Pál és társainak fellebbezése a 
békési egyházmegye 1921. évi aug. 17. napján tartott közgyűlé-
sének buzailletményeik tárgyában hozott határozata ellen. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatára a határozat-
hozatalt mellőzi, mert a felmerült vitás kérdés eldöntése 
az E. A. 329. §-nak c) pontja értelmében az egyházi 
törvénykezés útjára tartozik. 

40. Tárgyaltatott Petrovits Vilmos Lajos kiskőrös-páhikaskantyui 
levitatanitónak fajárandósága megtérítése ügyében beadott fel-
lebbezése. 

A közgyűlés a határozathozatalt mellőzi és utasítja 
a fellebbező Petrovits Vilmos Lajost, hogy az Egyház-
alkotmány 394—396. §§-ai értelmében a kiskőrösi egyház-
község ellen a pestmegyei egyházi törvényszéknél a 
keresetet inditsa meg, miután a községnek és a felleb-
bezőnek előadásából nyilvánvaló, hogy köztük az Egyház-
alkotmány 329. §-nak c) pontjába tartozó vitás eset állott elő. 

41. Tárgyaltatott Haviár Dániel fellebbezése a békési ág. hitv. 
egyházmegyének ama határozata ellen, amelyben az egyházmegye 
Dr. Mázor Elemér, Sztrechovszky Mihály, Medvegy György és 
Roszigy György egyháztanácsosok ügyében, azok tanácsosi minő-
ségének meghagyása mellett napirendre tér. 

A kerületi közgyűlés a fellebbezést elutasítja, a békési 
egyházmegye határozatát indokai alapján a következő 
okokból is, helybenhagyja. 

Az egyházi adó fizetésének elmulasztásához csak 
akkor lehet ily súlyos szankciót fűzni, ha a késedelem 
szándékos, tehát az illető fél a mulasztásban tényleg 
vétkes volna. 

Ez azonban a jelen esetben bizonyítva egyáltalán nincs. 
Másfelől éppen a háborús évek számtalan nyomoru-

sága valószínűvé teszi, hogy a késedelmes adófizetőket 
e tekintetben vétkesség nem terheli. 

De másrészről a kerületi közgyűlés nem tartja az 
egyházközség érdekében levőnek, hogy az egyházközséget 
az egyébként buzgó híveinek az egyházi életben való 
közreműködésétől megfossza. 
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41—44. Minthogy azonban, hogyha a nevezettek ismételten 
késedelembe esnének, ez a mulasztás vétkességüket bizo-
nyítaná, ez esetben tehát az egyházközségi szabályrendelet 
velük szemben teljes szigorral alkalmazandó lesz. 

42. Tárgyaltatott Trizna Jenő bodzásottlaki tanitó fellebbezése 
az arad-békési evang. egyházmegye közgyűlésének a bodzásottlaki 
tanítói lak felépítése ügyében 1921. évi aug. hó 16-án meghozott 
határozata ellen. 

Kétségtelen az, hogy a kerületi közgyűlésnek sem 
áll módjában a bodzásottlaki egyházközséget arra kény-
szeríteni, hogy a tanítói lakot épitse fel; kétségtelen 
azonban az is, hogy Trizna Jenő tanitó részére az egyház-
község hiványilag biztosit természetbeni lakást. A jelen-
legi helyzet tehát, midőn a tanitó egy szobában,, közös 
konyhán és közös udvaron kénytelen lakni, másnak, mint 
hiványcsonkitásnak, nem tekinthető. 

Az E. A. 236. §-a értelmében a felsőbb egyházi 
hatóság jóváhagyása nélkül tett minden intézkedés, mely-
nek következménye a lelkész, vagy tanitó hiványilag meg-
állapított illetményeinek csökkenése, érvénytelen. 

Ennek folytán a kerületi közgyűlés annak előre-
bocsátása mellett, hogy ezen vitás kérdés megoldása 
törvénykezési útra tartozik, felhívja a bodzásottlaki egyház-
községet, hogy a tanítónak szükség esetén bérlet utján 
megfelelő természetbeni lakást bocsásson rendelkezésére, 
azon időre pedig, amig a tanitó részére hiványilag 
felajánlott természetbeni lakás biztosítva nem volt, a 
tanitó részére nyújtson megfelelő anyagi kárpótlást. 

43. Tárgyaltatott a mezőberényi II. ker. egyházközségnek 
fellebbezése az arad-békési egyházmegye közgyűlése által az 1922. 
évi egyházmegyei adóhozzájárulás ügyében hozott határozata ellen. 

Tekintettel arra, hogy az iratokhoz az arad-békési 
egyházmegye vonatkozó határozata csatolva nincs s az 
iratokból az sem állapitható meg, hogy a mezőberényi 
két egyházközség az előző évben mily kivetési kulcs 
szerint járult az egyházmegyei adóhoz: a kerületi köz-
gyűlés az iratokat hiánypótlás és ujabb felterjesztés végett 
az egyházmegye elnökségének adja vissza. 

44. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a hit-
oktatók szolgálati viszonyának és díjazásának egységes szabályozása 
tárgyában kiadott 50,180/1921. rendelete kimondja, hogy önálló 
hitoktatónak tekintendő az, aki állami vagy nem állami isko-
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Iáknál csak hitoktatással foglalkozik, elfoglaltsága a kötelező heti 44. 
óraszámot kimeríti, az ezért járó tiszteletdiját tisztán az állami 
költségvetés terhére kapja és egyúttal igazolja, hogy egyéb állandó 
fizetése más forrásból nincsen (1. §). Az önálló hitoktató, aki főis-
kolai képesítéssel bir, a IX. fizetési osztály 3. fokozatával egybe-
kötött összes járandóságokat élvezi, u. m. törzsfizetést, személyi 
pótlékot, háborús segélyt, drágasági segéjyt, rendkívüli segélyt, 
családi pótlékot, lakáspénzt, lakáspénzpótlékot tiszteletdíj cimén, 
tehát nyugdíjjogosultság nélkül, valamint kedvezményes ellátást (5. §). 
A rendeletnek a hitoktatói illetmények mértékének megállapítására 
vonatkozó rendelkezései azonban csak átmeneti jellegűek s egy-
előre csupán az 1920/21. és 1921/22. tanévekre, illetőleg ameny-
nyiben az állami alkalmazottak illetményeinek általános rendezése 
előbb következnék be, ugy csak ennek az általános illetmény-
rendezésnek időpontjáig birnak érvénnyel (10. §). 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a fenti rendeletének végre-
hajtása érdekében 152151/1921. szám alatt kelt leiratában közölte 
az összes egyházi főhatóságokkal, hogy a hitoktatói állás megszer-, 
vezésére szükség nincs, hanem elegendő annak igazolása, hogy 
a már működő hitoktatók az önálló hitoktatókra előirt feltételeknek 
megfelelnek Ha a hitoktató az iskola (iskolák) igazgatója (gond-
noksága, iskolaszéke) bizonyítványával igazolja, hogy elfoglaltsága 
a rendelet 3. §-ában előirt heti óraszámot kimeríti és hogy csak 
hitoktatással foglalkozván, egyéb állandó fizetése más forrásból 
nincs, akkor részére 1921. évi szeptember hó elsejétől vagy ha 
működését később kezdte meg, működésének megkezdése napjától, 
a rendeletben megállapított illetményeket kiutalja. Felhivja ennek-
folytán a miniszter az egyházi főhatóságokat, hogy az iskolákhoz, 
az ellátandó hittani órák szerint mutatkozó szükséghez képest a 
megfelelő hitoktató alkalmazása iránt intézkedjenek. 

A miniszter fenti rendeletéből, valamint az annak végrehajtása 
tárgyában kiadott leiratból kitűnik, hogy az ezen államsegéllyel 
létesített önálló hitoktatói állások egyelőre csak ideiglenes termé-
szetűek, mert a hitoktatói illetmények is csak az elmúlt és a folyó 
tanévre átmenetileg-tiszteletdijképen vannak megállapítva, de kitűnik 
másrészt az is, hogy a miniszter a hitoktatókat egyházi alkalma-
zottaknak tekinti, mert a hitoktatók alkalmazása iránt az egyházi 
főhatóságokat kereste meg. 

Megállapítandó ennélfogva a hitoktatók jogi helyzete, az egy-
házközségekhez és az egyetemes egyházhoz való viszonya. Javasolja 
azért a jogügyi bizottság, hogy a kerületi közgyűlés keresse meg az egye-
temes közgyűlést aziránt, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
50180/921. számú rendelete alapján létesített önálló hitoktatói állások 
betöltése, az egyházközségekhez és az egyetemes egyházhoz való 
viszonyának rendezése tárgyában készíttessen szabályrendeletet. 
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45. A jogügyi bizottság a szabályrendeletben a következő elveket 
kivánja lefektetni: 

1. Az önálló hitoktató egyházi tisztviselő, akit az egyházkerület 
püspöke által jelölhetőkül elfogadottak közül az egyházközség köz-
gyűlése hiv meg. 

2. Munkakörét az egyházközség állapítja meg, a vkm. ren-
delet 2. §-ának szem előtt tartásával. 

3. Hivatalában felelősség mellett önállóan működik, az e g y -
házközség lelkészeinek és a felsőbb egyházi hatóságoknak ellen-
őrzése mellett és utasítása szerint. 

4. Javadalmát az államtól kapja; egyéb állandó természetű 
. javadalmat nem élvezhet. Az államsegély megszüntetésével állása 

megszűnik. 
5. Hivatásszerű munkájának sérelme nélkül szükség esetén 

lelkészi szolgálatot is tartozik teljesíteni. 
6. Meghívólevelét az egyházközség állítja ki és az egyház-

megye főesperese hagyja jóvá. 
7. Az egyetemes nyugdíjintézetnek jogosult és kötelezett tagja. 

Ha állása az államsegély megvonása folytán megszűnnék, félév 
alatt más hitoktatói, segédlelkész! vagy lelkészi állást tartozik 
elfoglalni, mert különben nyugdíjigényét elveszti. (Az egyetemes 
nyugdijszabályzat e szerint módosítandó.) 

A közgyűlés a javaslatot elfogadja és az egyetemes 
közgyűléshez azon kérelem kapcsán terjeszti fel, hogy 
keresse meg a vallás- és közoktatásügyi minisztert aziránt, 
hogy a hitoktatói óradijakat emelje fel és azok folyósítá-
sánál ne tegyen különbséget az önálló és nem önálló 
hitoktatók között; a hitoktatók tiszteletdijait pedig utalja 
ki az egyetemes egyház pénztárába, hogy a hitoktatók az 
egyetemes egyháztól kapják díjazásukat. 

45. A jogügyi bizottság bemutatja Dr. id. Zsigmondy Jenő 
ker. felügyelőnek 10,000 koronás alapítványára vonatkozó alapitó-
leveiét. A kerületi felügyelő alapítványával az 1911. évi január 
15-én történt ünnepélyes beiktatásának 10-ik évfordulóját kívánta 
emlékezetessé tenni a „Dr. id. Zsigmondy Jenőnek előre nem látott 
egyházkerületi sürgős szükségletek fedezésére szolgáló alapítványa" 
nevü alapítványával, amelynek célja, hogy annak jövedelméből a 
kerület előre nem látott és ezért költségvetésileg fedezetlen sürgős 
szükségletei fedeztessenek akként, hogy addig, amig az alapítvány 
évi jövedelme a 4000 K-t meg nem haladja, a felhasználható 
összeg minden személyes szükséglet kizárásával csakis egyházi 
tárgyú szükségletek fedezésére fordítható. 

A kerületi közgyűlés a kerületi felügyelőnek 10 éves 
felügyelői jubileuma alkalmából tett alapítványát hálás 
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köszönettel elfogadja, felelősséget vállal az alapítvány 45 
vágyónállagának sértetlenül való fenntartásáért és fel-
kéri az elnökséget, hogy a létesített alapítványról 
az alapítványokról szóló szabályrendeletnek megfelelően 
kiállított alapítólevél-példányokat a kerület jóváhagyási 
és elfogadási záradékával, azzal a kiegészítéssel lássa 
el, hogy az alapítványi hatóság as bányai ág. hitv. ev. 
egyházkerület közgyűlése, amely rendelkezés bentfoglal-
tatik az alapítólevélben, de abban ez a rendelkezés, 
kifejezetten megállapítva nem lett. 

46. Tárgyaltatott Kollár Lajos szarvasi lakosnak a szarvasi 
tanítónőképző helyi bizottságának f. é. május 11-iki XV. jkvi pont 
alatt hozott határozata ellen beadott fellebbezése. 

A kerületi közgyűlés a fellebbezéstlek helyt ad s a 
Tömörkényi Dezső tanár javára a 2000 K segélyt meg-
állapító határozatot hatályon kivül helyezi. 

« 

47. Tárgyaltatott Kispest és Erzsébetfalva eddig missziói egy-
házak anyásitási ügye. 

Tekintettel arra, hogy az egyházmegye ugy pénz-
ügyi, mint jogügyi szempontból az anyásitáshoz hozzá-
járult, mert erre az anyagi előfeltételek fennforognak, 
tekintettel továbbá arra, hogy Kispest missziói egyház 
vagyona 130,000 K békebeli értéket képvisel, ami ma 
legalább fél millió korona értéknek felel meg, tekintettel 
továbbá arra, hogy mindkét egyháznak templomtelke és 
az istentiszteletek megtartására ideiglenes helyisége van, 
egyházi adóba Kispest 27,000 K-t, Erzsébetfalva pedig 
21,000 K-t vetett ki, illetőleg a hivek ennyi adó befize-
tésére vállalkoztak s zárszámadásaik és költségvetéseik 
felesleggel zárulnak: a kerületi közgyűlés Kispest és 
Erzsébetfalva anyásitásához elvben hozzájárul ugyan, de 
minthogy az anyásitásuk tárgyában benyújtott kérvényeik 
nincsenek teljesen felszerelve, a hiányok pótlására mindkét 
egyháznak két havi halasztást engedélyez és már most 
felhatalmazza a budapesti egyházmegyét, hogy a hiányok 
pótlása után az anyásitást hajtsa végre. 

48. Az iskolai bizottság bemutatja a népiskolai ker. tanfel-
ügyelőnek a kerületi népiskolai ügyre vonatkozó 1920/1921. évi 
jelentését. 

A kerületi közgyűlés az előterjesztett javaslatok értel-
mében : 

a) örömét fejezi ki afelett, hogy iskoláink színvonala 
az elmúlt tanévben örvendetesen emelkedett; 
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48—50. b) megkeresi az egyetemes közgyűlés utján a keres-
kedelmi minisztert, hogy az egyházmegyei tanügyi elő-
adókat és körlelkészeket a lelkészigazgatók csoportjába 
vegye fel s részükre a vasúti igazolványok kiadását enge-
délyezze ; 

c) megkeresi az egyetemes közgyűlés utján a vallás-
és közoktatásügyi minisztert, hogy az evangélikus vallású 
állami iskolai tanítókat az evangélikusok vallástanitására 
kötelezze ott, ahol az illetékes lelkész e munkát fontos 
okból nem végezheti; 

d) elrendeli, hogy az egyházmegyei tanügyi előadók 
az iskolai statisztikai kimutatásokat legkésőbb minden év 
augusztus 15-ig a kerületi népiskolai tanfelügyelőhöz küld-
jék be és egyszersmind rosszalását fejezi ki, hogy az 
egyházmegyei tanügyi előadók nem tesznek eleget köte-
lességeiknek. Felhivja tehát a mulasztókat, hogy a hiányzó 
adatokat pótlólag terjesszék fel és kimondja, hogy a jövő-
ben teljes szigorral fog mindazok ellen eljárni, akik köte-
lességeiket nem teljesitik pontosan. 

» ^ ( 

49. Tárgyaltatott a tanügyi bizottságnak az idegen iskolákban 
végzett vallástanitásról szóló jelentése, amelyben a bizottság saj-
nálattal kénytelen volt megállapítani, hogy ma, amikor a vallás-
erkölcsi szellemben való nevelést már azon a helyen sürgetik, ahol 
eddig azt kellő támogatásban nem részesítették, ezekre a minket 
közelről érdeklő ügyekre vonatkozólag már a harmadik évben a 
leghiányosabb adatok állanak rendelkezésre. 

A kerületi közgyűlés ezt a jelentést is megütközés-
sel veszi tudomásul és 

a) felhivja az egyházmegyéket, hogy tanügyi jelen-
téseik kapcsán az idegen jellegű iskolákban végzett hit-
oktatásról emlékezzenek meg; 

b) utasítja a ker. tanfelügyelőt, hogy az aradbékési 
egyházmegye vonatkozó kimutatásának kézhezvétele után 
a táblázatos kimutatást egészítse ki, zárja le s a jegyző-
könyvhöz való csatolás végett a püspöki hivatalhoz ter-
jessze fel. 

50. Tárgyaltatott az egyetemes tanügyi előadó munkaköréről 
szóló egyetemes szabályrendelet-tervezet. 

A kerületi közgyűlés az iskolai bizottság javaslata 
értelmében tervezetet elfogadja azzal, hogy az utolsó 
bekezdésben e szavak elé „szellem, hassa át az iskolákat" 
e szavak toldassanak be : „de egyszersmind hazafias", 
továbbá, hogy pótlólag felvétessék, hogy ,,a hivatalos 



31 

ténykedések alkalmával felmerülő költségeiről gondosko- 50 
dás történjék". 

\ * 

51. Tárgyaltatott az igazgatótanitók hatásköréről szóló kerületi 
szabályrendelet-tervezet, amely hozzászólás céljából az egyház-
megyékhez leszállittatott és amelyet a bizottság a beérkezett észre-
vételek figyelembevételével átdolgozott. 

A kerületi közgyűlés a bemutatott szabályrendelet-
tervezetet megerősíti, elrendeli, hogy a szabályrendelet 
az elfogadási záradékkal elláttassák és a jóváhagyás kiesz-
közlése végett az egyetemes közgyűléshez felterjesztessék. 

Amennyiben az egyetemes közgyűlés a szabályren-
deletet jóváhagyja, az a jövő évi jegyzőkönyvbe függe-
lékként felveendő lesz. 

52. Az iskolai bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes köz-
gyűléshez, hogy a tanitók részére, a teológiai tanárok meg-
hallgatása után, teológiai tanfolyamokat rendezzen. 

53. Az iskolai bizottság bemutatja a középiskolai ker. tanfel-
ügyelőnek a polgári iskolák, a tanitóképzőintézet és a főgimnáziu-
mok 1920/1921. évi működésére vonatkozó jelentését. 

Tudomásul szolgál. 

54. Az iskolai bizottság javaslata értelmében 
a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes köz-
gyűléshez, hogy lépések történjenek aziránt, hogy a tanitó-
képesitő-vizsgák olyképp egyszerüsittessenek, hogy az alsó 
osztályok eredményei külön osztályképesitő-vizsga nélkül 
vétessenek át a képesítő oklevélbe, épp ugy, amint ez a 
középiskolákban az érettségi bizonyítványok kiállításánál 
történik. 

55. Az iskolai bizottság javaslata értelmében 
a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes köz-
gyűléshez, hogy tétessenek lépések aziránt, hogy a képe-
sitővizsgálatokon a vizsgáló tanár jelölje ki a tételeket 
és a jelöltek ne húzzanak kérdéseket, mert ezt az eljárást 
az érettségi vizsgálati utasítás egyenesen eltiltja. 

56. Tárgyaltatott az iskolai bizottságnak javaslata Kovács 
Andor lelkésznek a görög nyelv tanítására vonatkozó indítványa 
tárgyában. 

A kerületi közgyűlés utasítja a főgimnáziumi igaz-
gatókat, hogy a tanulókat figyelmeztessék a görög nyelv 
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61. tanulására, mert a protestantizmus mindig főfontosságunak 
tartotta a görög tudományosság és az uj testamentum 
nyelvének ismeretét annál is inkább, mert a görög érett-
ségi nyitja meg ifjaink előtt a külföldi egyetemeket is. 

A kerületi közgyűlés egyidejűleg utasítja a görög 
nyelv tanárait, hogy buzdítsák tanítványaikat, hogyha már 
négy évig tanulták a nyelvet, ne vonakodjanak attól, hogy 
belőle érettségi szóbeli vizsgát is tegyenek. 

57. Tárgyaltatott az iskolai bizottság javaslata a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek 131769/1921. számú rendelete tárgyá-
ban, amely szerint oly tanuló, aki az iskolai év végén kettőnél 
több tárgyból nyert elégtelen osztályzatot, pótvizsgára nem bocsát-
ható, még ha igazoltan maradt el az összefoglalásokról. 

A kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez a rendtartásra vonatkozó intézkedések egy-
ségessé való tétele végett. 

58. Tárgyaltatott az iskolai bizottság javaslata a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek ama rendeletére vonatkozólag, hogy 
az egyes középiskolák a nemzet nagyjairól neveztessenek el. 

A kerületi közgyűlés felhívja az iskolafenntartókat, 
tegyenek javaslatot az iskolák elnevezésére. 

59. Tárgyaltatott a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
leirata, amellyel felszólította az egyházakat, hogy készítsenek jegy-
zékeket a tanáraikról, tornatanáraikról és segédtanítóikról abból a 
célból, hogy megállapittassék, hogy az illetők törzsfizetésének foko-
zatos emelése mellett mily összegek terhelnék az egyes iskola-
fenntartókat. 

A kerületi közgyűlés felhívja az iskolafenntartókat, 
hogy e kimutatásokat sürgősen terjesszék fel a püspöki 
hivatalhoz. 

60. Tárgyaltatott a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvér-
egyházak felterjesztése a kerületnek járó érettségi dijnak 4 koro-
náról 20 koronára való felemelése tárgyában. 

A kerületi közgyűlés, az iskolai bizottság pártoló 
javaslata folytán, az érettségi vizsgadíjnak a kerületi pénz-
tárba beszolgáltatandó összegét minden tanuló után 20 
K-ban állapítja meg. 

61. Tárgyaltatott a vallás- és közoktatásügyi miniszternek az 
uj középiskolai rendtartás tárgyában kibocsátott rendelete. 
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A kerületi közgyűlés helyeslőleg veszi tudomásul, 61—64. 
hogy az egyes főgimnáziumok tanári testületeinek észre-
vételei az egyetemes tanügyi bizottsághoz felterjesztettek, 
mert a maga részéről is szükségesnek tartja, hogy az 
uj tantárgyak behozatala kérdésében minél előbb egyöntetű 
intézkedés történjék, mert ellenkező esetben közép-
iskoláinkban a bizonytalanság mindinkább több és több 
nehézséget és zavart okozna. 

62. Tárgyaltatott az iskolai bizottság javaslata az aszódi főgim-
názium által felterjesztett ama sérelem tárgyában, hogy a külön-
böző fizetési fokozatokba beosztott evangélikus főgimnáziumi 
tanárok kevesebb havi drágasági segélyt, illetőleg rendkívüli havi 
segélyt kapnak, mint amennyit az ugyanabba a fizetési fokozatba 
beosztott állami középiskolai tanárok élveznek. 

A kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez, kérve, hogy tegye meg a szükséges lépéseket 
a kormánynál, hogy az evangélikus főgimnáziumi, tanitó-
képzőintézeti és polgári iskolai tanárok a államiakkal teljesen 
egyenlő és megfelelő rendkívüli segélyeket kapjanak. 

63. Tárgyaltatott a számvevőszék jelentése. 
A kerületi közgyűlés sajnálattal veszi, tudomásul, 

hogy az egyházmegyék számadásaikat, vagyonmérlegeiket 
és költségvetéseiket elkésve terjesztették fel a számvevő-
székhez és nyomatékosan felkéri az egyházmegyei elnök-
ségeket, hogy a szóbanforgó iratokat legkésőbb az ügy-
rendben megállapított határidőn belül juttassák el a 
számvevőszék egyházi elnökéhez. 

Sajnálattal veszi tudomásul, hogy az egyik egyház-
megye a számadásai és költségvetésének jóváhagyását tár-
gyazó közgyűlési jegyzőkönyvi pontot megfelelő hitelesítés 
nélkül terjesztette fel a számvevőszékhez, ugy, hogy a szám-
vevőszék még azt sem állapíthatta meg kétséget kizáróan, 
vájjon az egyházmegyei közgyűlés tényleg jóváhagyta-e a 
számadásokat és megerősítette a költségvetést. 

Újból felhívja a kerületi közgyűlés az egyházmegyéket, 
hogy a számadásoknak miként történendő felterjesztése tár-
gyában hozott korábbi kerületi határozatokat mindenben 
pontosan tartsák be. 

64. Bemutattatott az egyházmegyéknek a missziók működé-
séről szóló jelentése. 

A ker. közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul, 
hogy kerületünknek a nagykiterjedésű diasporákban lakó 

3 
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64—66. hivei a missziói körök lelkészei által az elmúlt közigaz-
gatási évben is, a lehetőséghez képest, hű lelkipásztori 
gondozásban részesültek. Minthogy pedig, az egyes missziói 
körök működéséről szóló évi jelentések az illetékes egy-
házmegyék közgyűlési jegyzőkönyveiben rendszerint ugy 
is közzététetnek, azoknak a kerületi közgyűlés jegyzőköny-
vébe való felvételétől a közgyűlés eltekint. 

65. A segélyügyi bizottság jelenti, hogy missziói segélyért 
folyamodtak: * 

a) egyházak: Szentetornya, Gádoros, Nagyszénás, Gyula = 4. 
b) lelkészek: Csermák Elemér, Zoltán Emil, Rusz Zoltán, 

Honéczy Pál, Kovács Andor, Sommer Gyula, Krón Ferenc, Blatniczky 
Pál, Rácz Gyula = 9. 

A kerületi közgyűlés a folyamodó 4 egyháznak a 
rendelkezésre álló 12,000 koronából egyenkint 2000 
korona segélyt szavaz meg, a fennmaradó 4000 koronát 
pedig a püspök rendelkezésére bocsájtja, hogy abból a 
missziói munkát végző lelkészeknek a szükséghez képest 
folyósítson segélyt. 

66. Olvastatott a báró Baldácsy-alapitvány jövedelme felosz-
tására kiküldött bizottságnak következő 

jegyzőkönyve. 

Felvéve Budapesten, 1921. évi szeptember hó 21-én 
a báró Baldácsy-alapítványból a bányai evang. 
egyházkerületre eső tiszta jövedelme felosztása 

tárgyában kiküldött bizottság ülésén. 

Jelen vannak: Dr. Raffay Sándor püspök és Dr. Zsigmondy 
Jenő ker. felügyelő elnöklete alatt Dr. Szeberényi L. Zsigmond, 
Kovács Andor, Kaczián János, Kruttschnitt Antal esperesek és 
Sárkány Béla ker. főjegyző, mint előadó. 

1. Dr. Zsigmondy Jenő ker. felügyelő üdvözölvén a megje-
lenteket, bejelenti, hogy a folyó évben a báró Baldácsy-alapból 
36,000 korona osztalék áll a bizottság rendelkezésére. 

2. A bizottság az áldott emlékű végrendelkező akaratához és 
az eddigi gyakorlathoz képest, javasolja, hogy a 36,000 koronából 
fordittassék: 
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a) püspök ur tiszteletdijára Vs rész. . 12,000 K 66. 
b) a szűkölködő, pusztuló, ínséges vagy 

építkező egyházak segélyezésére . . 8,000 „ 
c) szegény, szűkölködő lelkészek segé-

lyezésére 8,000 „ 
d) szegény papözvegyek és árvák segé-

lyezésére . . . 8,000 „ 
Összesen 36,000 K 

a megszállott területen levő egyházmegyék részére mult évben 
fenntartott 10,000 korona pedig fordittassék szegény lelkészek és 
papözvegyek segélyezésére. 

3. Segélyért folyamodott 10 egyház: 
az arad-békési egyházmegyéből: Bodzásottlaka = 1; 
a békési egyházmegyéből: Szentetornya, Nagyszénás, Csorvás, 

Gádoros — 4 ; 
a budapesti egyházmegyéből: — 
a csanád-csongrádi egyházmegyéből: — 
a pestmegyei egyházmegyéből: Gyón, Táfnószele, Mende, 

Nyáregyháza, Monor = 5. 
A bizottság javasolja, hogy a közgyűlés a rendelkezésre álló 

8000 koronát szavazza meg Gádoros részére. 
4. A lelkészek közül folyamodtak 10-en: 
az arad-békési egyházmegyéből: Knyihár Károly és Zsilinszky 

Endre nyug. lelkész = 2 ; . 
a békési egyházmegyéből: Zoltán Emil, Kovács Andor, Csermák 

Elemér, Rohály Mihály, Rusz Zoltán, Honéczy Pál = 6 ; 
a budapesti egyházmegyéből: Sommer Gyula — 1; 
a csanád-csongrádi egyházmegyéből: Thomay József = 1; 
a pestmegyei egyházmegyéből: Rácz Gyula, Plachy János = 2. 
A bizottság Zoltán Emilt, Kovács Andort, Csermák Elemért, 

Rusz Zoltánt, Thomay Józsefet, Rácz Gyulát, és Plachy Jánost 
egyenként 2000 korona segélyre ajánlja = 14000 kor. 

5. A papi özvegyek és árvák közül folyamodtak 9-en: 
az arad-békési egyházmegyéből: Liffa Jánosné, Csepregi 

Györgyné = 2 ; 
a békési egyházmegyéből: Scholtz Gyuláné, Zvarinyi Jánosné, 

Freitag Jánosné — 3 ; 
a budapesti egyházmegyéből: Kemény Dezsőné, Jankó Károlyné, 

Klaár Fülöpné = 3 ; 
a csanád-csongrádi egyházmegyéből: Leszich Lászlóné = 1; 
a pestmegyei egyházmegyéből: — 

• I 



36 

66—69. A bizottság Scholtz Gyuláné, Freitag Jánosné, Liffa Jánosné, 
Csepregi Györgyné, Jankó Károlyné és Leszich Lászlóné részére 
egyenként 2000 korona segélyt hoz javaslatba; = 12000 kor. 

6. Az összes folyamodókat újból figyelmeztetjük, hogy saját-
kezüleg aláirt kérvényeiket az illetékes esperesek utján a püspök 
úrhoz idején terjesszék fel. 

v 7. Az özvegyek és árvák kérvényei azon esperes által foga-
dandók el, akinek egyházmegyéjében az illető folyamodó lakik. 
Amennyiben a folyamodó más egyházkerületben telepedett volna 
le, kérvényét az illetékes lelkész magyar nyelvű láttamozása után, 
azon egyházmegye espereséhez tartoznak beküldeni, akinek egy-
házmegyéjében elhalt férje, illetőleg atyja működött. 

8. Az esperesek utasíttatnak, hogy az egyházmegyei gyűlé-
seken tárgyalják a kérvényeket és azokat jegyzőkönyvi kivonattal,, 
de egyszersmind külön-külön megerősítő záradékkal, illetőleg az 
I., II., III. stb. helyen való ajánlással terjesszék fel. 

9. A bizottság végül megállapítja, hogy kerületi segélyért 
senki sem folyamodott. 

Kmf. 

Dr. Zsigmondy Jenő Sárkány Béla Dr. Raffay Sándor 
ker. felügyelő. ker. főjegyző, előadó. püspök. 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 1. pontját tudo-
másul véve, a 2—5. pontokban foglalt javaslatokat elfo-
gadja, határozati erőre emeli, utasítván a kerületi pénztárost, 
hogy a megszavazott segélyösszegeket a segélyezetteknek 
fizesse ki. 

67. A Székács-alapból segélyért folyamodtak: Liffa Jánosné, 
Csepregi Györgyné, akiknek a bizottság 600—600 korona segélyt 
hoz javaslatba. 

A ker. közgyűlés folyamodók részére 600—600 kor. 
segélyt megszavaz. 

68. A Geitz-féle segélyért nincs folyamodó. 
Tudomásul szolgál. 

69. A pénzügyi bizottság bemutatja a kerületi pénztárnak az 
1920. évről szóló számadásait és jelenti, hogy azokat a legutóbbi 
közgyűlés által kiküldött számvizsgáló bizottság átvizsgálta és a 
számadásokra vezetett záradéka szerint teljesen rendbenlévőknek 
találta. 

A kerületi közgyűlés — tudomásul véve Dr. Raffay 
Sándor püspöknek Majba Vilmos lelkész által az amerikai 
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segélyeknek miként történt elosztására vonatkozó interpel- 69—70. 
lációjára adott válaszát — a számadásokat jóváhagyja, 
a pénztárosnak és ellenőrnek a felmentvényt a szokásos 
fenntartással megadja, elrendeli, hogy a számadásokba 
jövőben felveendő, kik és mily összegű segélyt kaptak 
és a folyó évi számadások megvizsgálására újból felkéri 
Landgráf János és Kaczián János elnöklete alatt Zeuner 
János, Broschko G. Adolf tagokból és Sándy Gyula szám-
vevőből álló bizottságot. 

70. A számadások felett megindult vita során Kovácsi Kálmán 
lelkész durva, a közgyűlés méltóságához nem illő módon meg-
támadta ugy a kerület püspökét, mint a kerületi felügyelőt és 
különösen Dr. Raffay Sándor püspökkel szemben oly kijelentésekre 
ragadtatta magát, amelyek félremagyarázhatlanul csak ugy voltak 
értelmezhetők, mintha a püspök az amerikai segélyeket egyáltalá-
ban nem, vagy nem megfelelően számolta volna el és végül meg-
fenyegette az elnökséget, hogy „ezt még megkeserülik". 

Amikor pedig Dr. Raffay Sándor püspök — bár ebben senki 
egy pillanatig sem kételkedett — tájékoztatta a közgyűlés tagjait, 
hogy a segélynek szétosztásáról elszámolt annak, akinek egyedül 
tartozott elszámolással, t. i. az amerikai hittestvérek képviselőjének 
Dr. Morehead tanárnak, aki a bemutatott okmányolt számadásokat 
a legteljesebb rendben lévőnek találta* a kerületi felügyelő újból 
megadta a szót Kovácsi Kálmán lelkésznek, abban a biztos felte-
vésben, hogy félre nem érthető támadásait vissza fogja vonni és „ 
a püspöknek meg fogja adni a kellő elégtételt. Kovácsi Kálmán 
nemcsak hogy nem tette meg ezt, de minősíthetetlen támadásait 
és gyanúsításait folytatta. 

E sértő támadások folytán Dr. Raffay Sándor püspök elhagyja 
az üléstermet. 

A kerületi közgyűlés felháborodással utasítja vissza 
nagynevű főpásztorának meggyanusitását és megsértését 
és Dr. Sailer Vilmos egyházmegyei felügyelő indítványára 
egyhangúlag elrendeli Kovácsi Kálmán lelkész ellen a 
fegyelmi eljárás megindítását és annak foganatosításával 
az illetékes egyházmegyei elnökséget bizza meg. 

Ezután nagy zajban a közgyűlés felkéri az ülésen 
jelenlévő espereseket és egyházmegyei felügyelőket, hogy 
járjanak el a püspöknél, biztosítsák a közgyűlés osztatlan 
szeretetéről, tiszteletéről és ragaszkodásáról, kérjék fel, 
hogy az ülésterembe visszatérve az egyházi elnöki széket 

• újból elfoglalni szíveskedjék. 
A határozat kihirdetése után a kerületi felügyelő a 

tárgyalást a küldöttség eljárásának befejeztéig felfüggeszti. 
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71—75. 71. Dr. Raffay Sándor püspök az érte ment küldöttség élén 
a teremben újból mégjelenvén és a közgyűlési tagok lelkes éljen-
zése közben az egyházi elnöki széket újból elfoglalván, 

kerületi felügyelő a közgyűlés nevében mély megbotrán-
kozásának ad kifejezést, hogy egy egyházi közgyűlés ter-
mében ily minden alapot nélkülöző gyanúsítások és sér-
tegetések egyáltalában elhangozhattak, biztosítja a püspö-
köt, hogy személye magasan felette áll ezek felett a táma-
dások felett és amidőn őt a közgyűlési tagok osztatlan 
ragaszkodásáról, legteljesebb bizalmáról, tiszteletéről és 
nagyrabecsüléséről biztosítja, kéri/ hogy feledve az őt ért 
támadásokat, az egyházi elnöki székből a tanácskozásokat 
továbbvezetni szíveskedjék. 

Dr. Raffay Sándor megköszönve a bizalomnyilváni-
tást, kéri tudomásul venni, hogy őt a támadás nem lepte 
meg, el volt erre készülve és a közgyűlési termet csak 
azért hagyta el, nehogy a méltatlan támadások súlyos 
volta őt bármily nem kívánatos kijelentésre ragadja, hogy a 
méltatlan támadás által előidézett felháborodását 'Jeküzdve, 
teljes lelki nyugalmát visszanyerje. 

72. A pénzügyi bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés a napidijakat a jövő évi közgyűlésre 
napi 200 koronában állapítja meg. 

73. A pénzügyi bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés a deáktéri ág. hitv. ev. testvéregy-
házak megkeresése folytán a pénztári hivatal személyi 
kiadásainak fedezéséhez való hozzájárulást a folyó évtől 
kezdődőleg évi 7063 koronában állapítja meg. 

74. A pénzügyi bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés abban a reményben, hogy az egyház-
megyék méltányolva azt a kényszerhelyzetet, amelybe 
a kerületet az a körülmény sodorta, hogy a kiadások 
óriási mértékben történt emelkedésével a bevételek nem 
emelkedtek aránylagosan és figyelemmel arra, hogy egy-
maga a szarvasi tanitóképzőintézet költségvetése egy közel 
50,000 K-nyi, a kerület által fedezendő hiányt tüntet fel, 
a katedrátikumot a jövő évre lelkenként 1 koronában 
állapítja meg és felkéri az egyházmegyéket, hogy ehhez 
a határozathoz utólagosan hozzájárulni szíveskedjenek. 

75. A pénzügyi bizottság beterjeszti az egyházkerületnek 1922. 
évi költségvetését. 



A bányai ág. hitv* evang. egyházkerület 1922. évi 
költségvetése. 

1921. évben volt 
Elvenkén t ö s s z e s e n 

Szükséglet - A Egyenként Összesen 

I. Évi segélyek. 
1 Pozsonyi teol. akadémiának ' . . . . . . 1200 — 

2 Szarvasi tanitónőképzőnek, beleértve a köz-
alapból várható 2400 koronát . . . 12020 — 12020 — 

3 Ugyanannak rendkiv. szükségletek fedezésére 45000 — 

4 Ugyanannak kedvezményes helyre . . . . . . . . . 3000 — 3000 • — 

5 Kerületi segélyzőintézetnek.. . . . . . . . 1200 — 1200 — 

Ugyanannak rendk. segély — . . . . . . . 2000 — 2000 — 

6 Luther Társaságnak . . . . . . . . . • 1000 — 

7 Az egyetemes theológiák fenntar tására . . . . . . 6072 50 
8 A M. E. L. E.-nek 600 — 600 — 

9 Luther-Otthonnak 2 kedvezményes helyre . . . 1000 — 100C — 

10 A 3 theol. akadémia fenntar tására 9404 — 

11 A kerületi misszió-bizottság rendelkezésére . . . 1000 — 

12 Az aszódi főgimnáziumnak rendkívüli segély 5000 — I 69820 — 5000 — 43496 50 

II. Évi fizetések. 
• 

1 Püspök tiszteletdija és átalánya 7300.— 
Kiegészítés 100,000 koronára, 
mint ideiglenes szemelyes pótlek 92700.— 100000 — 60000 " — 

2 Kerületi másodlelkész (missziónárus 5200.— 
Kiegészítés 30000 koronára, mint 
ideiglenes személyes pótlék . . . 24800.— 30000 — 24000 — 

3 Püspöki irodavezető (titkár) 5600.— 
Kiegészítés 40000 koronára , mint 
ideiglenes személyes pótlék . . . 34400.— 40000 — 36000 — 

4 Egyházi főjegyző. . . 1000.— 
Pótlék 1000.— 2000 — 1000 — 

5 Világi főjegyző 1000 korona, i roda-
3 4 0 0 . -átalány 2400 korona . . . 3 4 0 0 . -

Pótlék . . . . . . . . . 3400.— 6800 — 3400 — 

6 Két jegyző á 500 korona . . . 1000.— • 

Pótlék . . . 1000.— 2000 — 1000 — 

7 Kerületi levéltáros ... . . . . . . 500.— 
/ t 

Pótlék 500.— 1000 . — 500 — 

8 Két tanügyi bizotts. e lőadó á 200 kor. 400.— 
Pótlék 400.— 800 — 400 — 

9 Pénztár i hivatal . . . . . . — 7063.— • 

Pótlék, pénztáros 400 korona, 
ellenőr 300 korona . . . . . . . . . . . . 700.— 7763 — 3845 55 

10 Püspöki i rodaszolga . . . 1200 — 660 — 

11 Pénztári i rodaszolga . . . . . . 240 — 120 — 

12 Sárkány Sámuel püspök özvegyének 
kegydij 1200.— 
Pótlék ... 2400.— 3600 — 195403 — 1200 — 132125 55 

Átvitel | i 265223 j 175622 05 
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1921. évben volt 
Egyenként ö s s z e s e n 

Egyenként Összesen 

Áthozat 265223 — 175622 05 

III. Napidijak és útiköltségek. 

1 A kerületi és egyetemes közgyűlés, valamint 
a működő bizot tságok p a p - és tanár-
tagjainak . . . . . . 30000 — 12000 — 

IV. Ösztöndijak. 

1 Az aszódi főgimnáziumnak . . 800 — 800 — 

V. Vegyesek. 

1 Házbér a levéltári helyiségekért 800 — 800 — 

2 Alapítványi kamat a Magy. Prot . írod. Tá r snak 50 — 50 — 

3 Nyomtatványok . . . . . . . . . . . . 15000 i 7000 — 

4 Il letékegyenérték. . . 275 60 387 80 
5 Különféle é s előre nem látható kiadások . . . 10000 — 26125 60 13130 20 

VI* Aszódi ker. nőnevelő intézet. 

1 A kiadások fedezésére , beleszámitva a köz-
alapból várható 4500 koronát . . . 14000 — 14000 — 

VII. Egyet, közalapsegélyből. 
t 

1 Szegény egyházak, missziók és vallásoktatók 
segélyezésére . . . . . . .. 15000 — 24000 — 

2 A pesti ev. magyar egyháznak vallástanitási 
célokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 — 20000 — 5000 — 29000 — 

VIII. Báró Baldácsy prot. alapból. 

1 P ü s p ö k ur t iszteletdí ja . . . . . . . . . 12000 — 5000 — 

2 Egyházak- , lelkészek- és lelkészözvegyeknek 24000 — 36000 — 10000 — 15000 — 

IX: Egyházmegyéknek közigazg. célokra. 

1 Arad-békés i egyházmegyének . . . . . . . . . 4500 - — 4500 — 

2 Békési „ . . . 5000 — 5000 — 

3 Budapes t i „ 3600 — 3600 — 

4 Csanád-csongrád i „ . . . . . . 4000 — 4000 — 

5 Pestmegyei „ . . . 5000 — 22100 — 5000 — 22100 — 

X. Egyházirodalmi célokra. 

1 Az „Evangélikusok Lapja" támogatására . . . 1000 — 1000 — 

XI. Missziói célokra. 

1 Szórványok gondozásá ra . . . . . . . . . 2000 — 12000 — 

XII. Tartalékalapra. 

1 A költségvetési összeg 2 % - a (1919. évi Kgy. 
8422 jk. 90.-ik p. ér telmében) . . . 8422 04 4261 95 

Főösszeg K 425670 64 306352 — 
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1921. évben volt 
Egyenként Összesen 

Egyenként Összesen 

Fedezet. 
I. Kamatokból 14000 — 14000 

II. Egyházmegyéktől 100 fillér 
lélekszám szerint (A lélekszám lefelé 

kikerekítve) : ( 

1 Arad-békési egyházmegye 40000 lélek 40000 — 28000 
\ 

— 

2 Békési „ 65000 „ .,_ ... 65000 — 45500 — — 

3 Budapesti „ 45000 „ 45000 — 31500 — — 

4 Csanád-csongrádi „ 15000 „ 15000 — 10500 — — 

5 Pestmegyei „ 60000 „ ... ... 60000 — 225000 — 42000 — 157500 — 

III. Mokossini Mihály alapítványból 

1 Az alapítvány kezelési dija . . . . . . . . . . . . . . . 100 — 100 — 

IV. Báró Baldácsy prot. alapítványból 

1 1922. évi részesedés . . . . . . 36000 — 15000 — 

V. Egyet, egyház közigazg. pénztárából 

1 Hozzájárulás a püspöki "tiszteletdíj fedezésére 30000 — — 

2 A szarvasi tani tónőképző-intézet javára 2400 — 2400 — 

3 Az aszódi ker. nőnevelő-intézet „ 4500 — - 4500 i 

4 Lelkészek rendkívüli segélyezésére — — 36900 — 2000 — 8900' — 

VI. Egyetemes egyházi közalapból 

1 Vallásoktatók, egyházak és missziók részére ! 15000 _ 20400 — 

2 A pesti ev. magyar egyháznak vallástanitási 
célokra . . . . . . 1 5000 — 5000 — 

3 Kerületi másodlelkész (missziónárus) részére 4000 — 24000 — 2400 — 31400 — 

VII. Egyetemes adóalapból 
1 Missziói célokra 2000 — 2000 — 

VIII. Államsegélyből 42102 — 38952 — 

IX. 1848/XX. államsegélyből 
1 Közigazgatási célokra . . . . . . . . . . . . 40000 — 37500 — 

X. Vegyes bevételekből 1000 — 1000 — 

XI. Tartalékalapból 
1 A mutatkozó hiány fedezésére . . . . . . -

4568 60 
Főösszeg K . . . .... || 425670 641| || 306352 — 

Budapest , 1921 szep tember hó 20-án. 

Szelényi Gyula Bendl Henrik 
p. ellenőr. egyházkerületi pénztáros. 

Jóváhagyva a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület 1921 szeptember hó 22-én tartott közgyűlésén. 

Dr. Raffay Sándor Dr. Zsigmondy Jenő Dr. Liedemann Frigyes 
püspök. ker. felügyelő. főjegyző. 

« 
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75—77. A kerületi közgyűlés ezt a 435670 K 64 f. szükség-
lettel összeállított költségvetést tudomásul veszi és meg-
állapítja. 

. N 

76. A pénzügyi bizottság bemutatja az egyetemes egyház 
1920. évi zárszámadását. 

A kerületi közgyűlés a zárszámadást tudomásul veszi. 

77. Az aszódi leánynevelőintézeti bizottság bemutatja jelen-
tését s beterjeszti az intézet 1920. évi zárszámadását és az 1922. 
évi költségvetését. 

A kerületi közgyűlés az aszódi leánynevelőintézeti 
bizottság jelentését helyeslőleg tudomásul veszi és az elő-
terjesztett indítványok értelmében: 

a) tudomásul veszi, hogy a háztartási tanfolyamnak 
kertgazdasági irányban való kifejlesztése ügyében az elő-
készítési munkálatok folyamatban vannak; ' 

b) helyeslőleg tudomásul veszi, hogy a bizottság 
a háztartási tanfolyamot fehér- és felső-ruhavarfás okta-
tásával kibővítette és hogy a bizottság a varrásoktatásnak 
ideiglenes ellátásáról gondoskodott; 

c) elfogadja a bizottságnak a tartásdijak emelése 
tárgyában előterjesztett javaslatát s ehhez képest a köz-
gyűlés a kedvezményes tartásdijat havi 300 K-ról 500 K-ra, 
az evangélikusok tartásdiját 600 K-ról 1000 K-ra, a 
katholikusok tartásdiját 800 K-ról 1200 K-ra, a zsidók 
tartásdiját 1500 K-ról 2400 K-ra emeli fel; 

d) a természetben beszolgáltatandó élelmiszerek meg-
váltási összegét az eddigi havi 200 K-ról 300 K-ra 
emeli fel; 

e) a varrótanfolyamra bejáró növendékek tandiját évi 
300 K-ban, a varrástanitási dijukat pedig havi 160 K-ban 
állapítja meg; 

/ ) az intézeti bútor, edény és egyéb felszerelések 
használati diját évi 100 K-ban állapítja meg; 

g) tudomásul szolgál, hogy a bizottság a magán-
tanulók vizsgadiját 200 K-ban, tandiját pedig ugyanolyan 
összegben állapítja meg, mint amennyit a rendes növen-
dékek fizetnek; 

h) tudomásul szolgál, hogy a bizottság a harmadik 
zongoratanitónői állásra özv. Oravetz Mihálynét a jövő 
iskolai évre is alkalmazta s jóváhagyólag tudomásul veszi, 
hogy az intézeti növendékek számának örvendetes emel-
kedésére való tekintettel egy ujabb kisegítő zongoratanitónő 
alkalmaztatásáról gondoskodott; 
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i) őszinte sajnálattal veszi tudomásul, hogy Scholtz 77. 
Aranka tanárnő az intézet kötelékéből kilépett és amidőn 
férjhezmenetele alkalmából a legjobb szerencsekivánatait 
tolmácsolja, az intézetben kifejtett rendkívül buzgó és 
sikerekben gazdag fáradozásaiért a legteljesebb elisme-
rését és a kerület hálás köszönetét fejezi ki; 

j ) Scholtz Aranka helyére egy próbaévre Rucsinszky 
Ilona modori menekült tanárnőt választja meg és szokásos 
illetményeit utalványozza; 

k) a bizottság javaslata értelmében Dégay Emma 
próbaéves gazdasági szaktanárnőt 1921. évi szeptember 
hó 1-től véglegesiti és helyeslőleg tudomásul veszi, hogy a 
bizottság lépéseket tétetett, hogy a földmivelésügyi minisz-
térium részére a szokásos államsegélyt utalványozza; 

l ) a bizottság javaslata értelmében Porubszky Gizella 
nevelőnőt 1921. évi szeptember 1-től kezdődőleg állásá-
ban véglegesiti; 

m) a tanulók számának örvendetes megnövekedésére 
való tekintettel a közgyűlés elfogadja a bizottságnak az 
üresedésben lévő rajztanárnői állás betöltésére vonatkozó 
javaslatát és erre az állásra egy próbaévre Szijj Ilona menekült 
rajztanárnőt választja meg azzal, hogy amennyiben nevezett 
tanárnő állását el nem foglalhatná, az állásra pályázat lesz 
hirdetendő és annak ideiglenes betöltésére a kerületi elnök-
séget a helyi bizottsággal egyetértőleg felhatalmazza; 

n) tudomásul szolgál, hogy a bizottság Micsinay 
Gizella zongoratanárnőnek megrongált egészsége helyre-
állítására szeptember hó végéig terjedő szabadságot enge-
délyezett ; 

ő) Gergely Ida tanárnőt 1921. évi szeptember 1-től 
kezdődőleg a IV-ik ötödéves 200 koronás korpótlék élve-
zetébe előlépteti; 

p) Porubszky Gizella és özv. Oravetz Mihályné fize-
tését havi 300—300 K-ban, Wenich Karolina betegápolónő 
és az intézeti felügyelőnő fizetését havi 250—250 K-ban álla-
pítja meg, Plaszky Aranka drágasági pótlékát pedig havi 
200 K-ban állapítja meg, utóbbit azzal, hogy nevezett 
tanárnő az igazgatót az irodai munkában támogatni tar-
tozik. E felemelt fizetéseket és dijat a kerületi közgyűlés 
1921. évi szeptember 1-től kezdődőleg utalványozza. 

q) helyeslőleg tudomásul szolgál, hogy az intézeti 
szertárak javára rendezett hangverseny e célra tetemes 
összeget juttatott és a maga részéről is köszönetét fejezi 
ki ugy a rendező testületnek, mint a hangversenyen közre-
működött Balázs Árpád dalköltőnek; 
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77—78. r) tudomásul szolgál, hogy az intézetben nagyobb 
tatarozási munkák hajtattak végre, amelyekkel járó kiadá-
sok fedezéséről gondoskodás történt; 

5) tudomásul szolgál, hogy a bizottság elrendelte a 
vízvezetéki berendezéseknek a kor kívánalmainak megfelelő 
módon való átalakítását; fűtőanyag megtakarítás érdeké-
ben a konyhába egy kisebb takaréktűzhely beállítását és 
a tűzbiztonság előmozdítása céljából két darab 20 méteres 
kendertömlő beszerzését; 

t) helyeslőleg tudomásul szolgál, hogy kellő intéz-
kedések tétettek az épületek és berendezési tárgyaknak 
tűzkár ellen két millió korona erejéig való biztosítása 
iránt; 

u) örvendetes tudomásul szolgál, hogy az intézet a 
mult iskolai évvel fejezte be fennállásának 30-ik esztende-
jét és a maga részéről is helyesnek találta hogy ez 
az évforduló az intézetben egy házi ünnepély keretében 
ünnepeltetett meg; 

v) tudomásul veszi az intézet 1920. évi számadásait 
és megerősíti a bizottság által bemutatott 1922. évi költ-
ségvetést. 

78. Tárgyaltatott a szarvasi tanitónőképzőintézetről szóló jelentés, 
valamint az intézet állapotáról szóló igazgatói emlékirat és ezzel 
kapcsolatban az intézet ügyeinek megvizsgálására kiküldött egyház-
kerületi tisztviselők előterjesztése; végül az intézetnek 1918., 1919. 
és 1920. évi zárszámadása s az 1919., 1920, 1921. és 1922. évi 
költségvetés. 

A kerületi közgyűlés a szarvasi tanitónőképzőintézet 
felügyelőbizottságának jelentését tudomásul veszi s az 

v abban ismertetett bizottsági határozatokat jóváhagyja. 
Egyben a kiküldött ker. tisztviselők előterjesztése alapján 

1. örömmel veszi tudomásul, hogy az intézet állapota 
ezidőszerint nem tekinthető annyira válságosnak, mint ami-
nőnek azt az igazgató emlékirata feltünteti; 

2 köszönetét fejezi ki Landgráf János ker. számvevő-
széki elnöknek és Dr. Liedemann Frigyes ker. főjegyzőnek 
azért, hogy az intézet dolgait a helyszínén alaposan meg-
vizsgálták s az intézet további fentartásának biztosítását 
kieszközölték; 

3. hálás köszönetét fejezi ki Szarvas község valamint 
a szarvasi evang. egyházközség vezetőségének azért, hogy 
az intézeti költségvetés szerint mutatkozó hiánynak 
25.000—25.000 koronával való részbeni fedezését elvállalta; 
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4. készséggel magáévá teszi a jelzett anyagi hozzá- 78. 
járulásokkal kapcsolatban kifejezett abbeli kívánságot, hogy 
addig is mig egyházunk tanítóképzése végleges rendezést 
nyer, az intézetbe bejáró hallgatók gyanánt fiunövendékek 
is felvétessenek s ennek engedélyezése iránt a kormányhoz 
felterjesztéssel él; 

5. a szarvasi evang. egyházközség részéről az 1922. 
évi költségvetési hiány részbeni fedezetére felajánlott 
25.000 koronás segélyt azzal az Ígérettel fogadja el, hogy 
amennyiben a tanítónőképző netán Szarvasról elvitetnék 
és helyébe tanítóképző sem állíttatnék, az egyházkerület 
ezt az összeget az egyházközségnek visszatéríti. Egyben 
felkéri a szarvasi egyházközséget arra, hogy az intézet 
központi pénztára javára tett alapítványi segélyeket növelni 
szíveskedjék; 

6. felhívja az intézeti felügyelőbizottságot, hogy az 
intézet ügyeinek és elhelyezésének végleges rendezése 
tekintetében a jövő évi közgyűlés elé kimerítő javaslatot 
terjesszen elő; 

7. felterjesztéssel él az egyetemes közgyűléshez oly 
irányban, hogy az egyetem maga állítson fel egy tanító-
képzőt és egy tanitónőképzőt; 

8. felkéri a ker. elnökséget, hogy a jelenleg 
Miskolcon működő eperjesi tanítóképző és a szarvasi 
tanítónőképző székhelyeinek esetleges felcserélése kérdését 
a tiszai egyházkerület elnökségével még a f. évi egyetemes 
gyűlés előtt letárgyalni szíveskedjék; 

9. őszinte részvétét fejezi ki az intézet kiváló igazgatójá-
nak és vallástanárának Terényi Györgynek elhunyta felett; 

10. szívélyesen üdvözli az intézet uj igazgatóját, Kiss 
Sándort, valamint az uj yallástanárt, Jeszenszky Jánost s 
midőn működésükre Isten áldását kéri, egyben ugy az igaz-
gatót, mint a tanári kart arra kéri, hogy az intézetet nehéz 
helyzetében is szeretettel s kellő érdeklődéssel karolják fel; 

11. Remenyik László tanár részére a 3-ik ötödéves 
korpótlékot kiutalja; 

12. a tanárok által kért 2—2 ezer koronás rendkívüli 
segélyt — tekintettel a ker. pénztárnak az intézet fentar-
tásából kifolyólag szükségessé vált megterhelésére — 
kiutalhatónak nem találja; 

13. az intézet 1920. évi zárszámadásának, valamint 
az előző évi számadásoknak tudomásul vételét — tekin-
tettel a ker. számvevőnek váratlan akadályoztatására s 
jelentésének be nem érkeztére — a jövő évi közgyűlés 
elé utalja; 
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78 79. 14. az 1921. évi költségvetést megerősíti s a hiánynak 
részbeni fedezésére a kerületi költségvetésbe 45,000 
koronát vett fel; 

15. Borgulya Pál 6000 koronás alapítványát, özv. 
Terényi Györgyné 10,000 koronás alapítványát, valamint 
Vargyassy Mártonnak az utóbbi alapítvány gyarapítására 
letett 500 koronás adományát az alapítólevelekben foglalt 
kikötésekkel köszönettel elfogadja s felhatalmazza az 

v elnökséget, hogy az alapítóleveleket az alapítványi szabály-
rendelet határozmányai szerint leendő kiegészíttetésük 
után, jóváhagyólag záradékolja; 

16. a szarvasi egyházközségnek ingyenes helyeket 
biztosító alapítványa tekintetében, a tanszeralap terhére 
tett negyedik ingyenhelynek visszavonását tudomásul veszi 
s felhatalmazza az elnökséget, hogy az alapítólevelet, 
melynek jóváhagyása az előző évben különben is függőben 
hagyatott — az okirat szövegének megfelelő módosítása, 
illetve az alapítványi szabályrendelet előirása szerint eszköz-
lendő kiállítása után, jóváhagyólag záradékolja; 

17. figyelmezteti a felügyelőbizottságot, hogy jövőben 
egyes növendékek javára pénzbeli segélyeket csupán azon 
alapítványok és adományok terhére folyósítson, melyek 
kifejezetten segélyezésre"adattak; 

18. felkéri Szarvas nagyközséget, hogy a tanintézetnek 
bérbeadott 6 holdas földjével szomszédos 23 holdas 
szántóját bérlet alakjában vagy más módon szintén a 
tanítónőképző használatába átengedni szíveskedjék; 

19. felkéri az egyházközségeket, hogy a szarvasi 
tanitónőképzőt az eddigieknél nagyobb segélyezésekben 
részesítsék; 

20. Az 1918. évi decemberi közgyűlés által már 
megerősített felügyelőbizottsági szabályzatnak záradéko-
lását s a javaslatba hozott ujabb pótlások tudomásul 
vételét függőbben tartja, amig a felügyelőbizottság részéről 
az intézet végleges rendezése tekintetében teendő javas-
lat beérkezik. 

79. Világi főjegyző jelenti, hogy a kerületi levéltáros a gyám-
intézet képviseletében résztvesz a német Gusztáv Adolf egyletnek 
ezidőszerint Brémában együttülő közgyűlésén és igy levéltárosi 
jelentését be nem adhatta. 

A kerületi közgyűlés a főjegyző jelentését tudomásul 
veszi és elrendeli, hogy a levéltárosi jelentés, beérkezése 
után, a jegyzőkönyvhöz mellékeltessék. 
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80. Világi főjegyző jelenti, hogy a Theologusok Otthonáról 80 
szóló jelentés kétségtelenül azért nem érkezett be, mert a kerület, 
tekintettel a theologusoknak más oldalról élvezett tetemes támoga-
tására, beszüntette az eddigi segélyeknek folyósítását 

A kerületi közgyűlés a főjegyző jelentését tudomásul 
veszi. 

81. Főjegyző bemutatja a kerületi lelkészegyesület közgyűlé-
séről felvett jegyzőkönyvet. 

A kerületi közgyűlés elrendeli, hogy a jegyzőkönyv 
függelékként a közgyűlés jegyzőkönyvébe felvétessék. 

82. Főjegyző bemutatja a kerületi segélyzőintézetnek közgyű-
léséről felvett jegyzőkönyvet. 

A kerületi közgyűlés elrendeli, hogy a jegyzőkönyv 
függelékként a közgyűlés jegyzőkönyvébe felvétessék. 

83. Főjegyző jelenti, hogy a kerületi gyámintézet csak a közgyűlés 
berekesztése után fogja ezévi közgyűlését megtartani és igy annak 
jegyzőkönyvét ezidőszerint nem mutathatja be. 

A kerületi közgyűlés elrendeli, hogy amennyiben a 
gyámintézet a közgyűléséről felvett jegyzőkönyvet kellő 
időben bemutatja, az függelékként a közgyűlés jegyző-
könyvébe felvétessék. 

84. A mult évi jegyzőkönyv 31. pontja alapján 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy a rákos-

palotai hitoktató meghívólevelének megállapítása és 
főkönyvi beiktatása tárgyában Kovácsi Kálmán lelkész 
által benyújtott, de felszerelés végett a fellebbezőnek visz-
szaadott fellebbezési iratok nem érkeztek vissza a kerület-
hez és tekintettel arra, hogy ez az ügy időközben vég-
leges elintézést nyert, elrendeli, hogy az ügy a,nyilván-
tartásból töröltessék. 

85. A mult évi jegyzőkönyv 21. pontja kapcsán 
tudomásul szolgál, hogy az egyetemes közgyűlés is 

arra az álláspontra helyezkedett, hogy a megszállott terü-
leten létező egyházközségeket és intézményeket továbbra 
is a magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén egyházhoz tar-
tozóknak tekinti és az azokkal való kapcsolatot lehető-
séghez képest fentartani igyekszik. 



86. A mult évi jegyzőkönyv 24. pontja kapcsán 
. tudomásul Szolgál, hogy a vasárnapi munkaszünet 

tárgyában az egyetemes közgyűlés felterjesztést intézett 
a kormányhoz. 

87. A mult évi jegyzőkönyv 25. pontja kapcsán 
tudomásul szolgál, hogy az egyetemes közgyűlés 

Gajdács Pál lelkésznek a lelkészi és tanítói régi hivá-
nyok visszaállítása tárgyában tett indítványa folytán, fen-
tartva '1917. évi 16. jkv. pont alatt hozott határozatát, 
felhívta az egyházakat, hogy lelkészeik fentartásáról a 
jelenlegi nehéz viszonyokhoz mérten gondoskodjanak. 

88. A mult évi jegyzőkönyv 26. pontja kapcsán 
tudomásul szolgál, hogy az egyetemes közgyűlés is 

elvárja minden tisztviselőjétől, hogy a nemzet- és egyház-
ellenes társulatok tagjává nem lesz, illetve azokból kilép 
és hogy a kérdést végleges rendezés végett a zsinat elé 
utalta. 

89. A mult évi jegyzőkönyv 34. pontja kapcsán 
tudomásul szolgál, hogy az egyetemes közgyűlés 

a vallástanítás tanterv módosítása és megfelelő vallás-
tanitási könyvek megírása tárgyában tett felterjesztést 
tanulmányozás és figyelembevétel céljából kiadta a vallás-
tanitási bizottságnak. 

90. A mult évi jegyzőkönyv 36. pontja kapcsán 
tudomásul szolgál, hogy az egyetemes közgyűlés 

felterjesztést intézett a kormányhoz, hogy az igazolatla-
nul mulasztó tankötelesek bírságolásánál az eddiginél 
magasabb összeg állapittassék meg. 

91. A mult évi jegyzőkönyv 54. pontja kapcsán . 
tudomásul szolgál, hogy az egyetemes közgyűlés 

a havi drágasági pótlékoknak a lelkészek és tanítók 
részére való folyósítása tárgyában .felterjesztést nyújtott 
át a miniszterelnöknek. 

92. A mult évi jegyzőkönyv 56 pontja kapcsán 
sajnálattal veszi a kerületi közgyűlés tudomásul, 

hogy az egyetemes közgyűlés nem adott helyt a kerületi 
közgyűlés ama kérelmének, hogy a kerületi közgyűlés 
kiküldötteinek költségét az egyházmegyék fedezzék. 
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93. A mult évi jegyzőkönyv 39. pontja kapcsán 93—96. 
tudomásul szolgál, hogy az „Erős várunk" egyöntetű 

éneklése tárgyában az egyetemes közgyűléshez intézett 
felterjesztést utóbbi az egyetemes énekügyi bizottságnak 
adta ki. 

94. Világi főjegyző jelentését, hogy önálló indítvány nem 
adatott be 

a kerületi közgyűlés tudomásul veszi. 

95. A belmissziói bizottság jelentése. A belmisszió ügye örvendetes 
lendületet vett az „Országos Evangélikus Szövetség" megalakulásá-
val. A Szövetség munkája különösen a budapesti és környékbeli 
gyülekezetekben vált eredményessé, templomi hangversenyek, val-
lásos estélyek, ismeretterjesztő előadások tartásával, ifjúsági egyletek, 
énekkarok szervezésével, szeretetadományok osztásával, valamint 
ipari és kézügyességi tanfolyamok rendezésével. 

A szövetség megszervezésében kiváló buzgóságot fejtett ki 
Dr. Scholtz Oszkár az „Országos Evangélikus Szövetség" igazgatója. 
Buzgólkodása hozta létre a szarvasi, kondorosi, szentetornyai, tót-
komlósi, hódmezővásárhelyi, gádorosi, mezőberényi, alberti, irsai, 
kecskeméti, csorvási, orosházi, gyomai, váci, szegedi, gyömrői 
szövetségeket. Ezeken kivül megalakult a Szövetség Újpesten, 
Rákospalotán, Kispesten, Rádon, Rákoskeresztúron, Aszódon, min-
denütt a már meglevő vagy megalakult Nőegyletek bevonásával s 
ezzel a hitélet s az evang. öntudat ujabb erősödést nyert. Nagy 
hatással volt a belmisszió fejlődésére Dr. Raffay Sándor püspök ur 
gyakori canoni látogatása s ahol megfordult a szunnyadó hitélet 
uj lángra lobbant. 

A sok megpróbáltatásoktól porhanyóssá vált lelkek örömest 
fogadják vezetőiknek nemcsak a templomi szónoklatokban, hanem 
a közvetlen érintkezésben is megnyilvánuló igehirdetését. Azért 
kívánatos, hogy minden gyülekezet lelkésze teremtse meg gyüle-
kezetében az Evangélikus Szövetséget, mert ezzel a belmissziónak 
szent ügyét is a leghathatósabban munkálja. 

A ker. közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul 
s az Evangélikus Szövetség megalakítására a gyülekezeteket 
e helyen is felhívja. 

i 
96. Kerületi felügyelő megállapítja, hogy a kerületi közgyűlés a 

napirendre tűzött ügyeket letárgyalta és mielőtt a közgyűlést berekesz-
tené, nem mulaszthatja el, hogy meg ne emlékezzék arról a sajnálatos 
incidensről, amely a békés tárgyalást megzavarta. Reményli, hogy ily 
esetek nem fognak a jövőben előfordulni, mert ezek nem válnak 
az egyházi ülések előnyére, nem fogják a kerület tekintélyét emelni. 

4 

ki 
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96. Ezután köszönetét fejezi ki a bizottságoknak, előadóknak és 
a jegyzői karnak a napirendre tűzött ügyeknek előkészítéséért, a 
közgyűlési tagoknak pedig szives türelmükért és azért, hogy engedve 
kérésének, lehetővé tették, hogy a közgyűlés ezévi munkásságát 
egy nap alatt befejezhette. 

Miután Dr. Raffay Sándor püspök a közgyűlés nevében hálás 
köszönetét fejezi ki elnöktársának az ülés bölcs, körültekintő és 
buzgó vezetéséért és megható imában mond köszönetet a Minden-
hatónak, hogy a közgyűlés épitő munkáját Isten segedelmével 
befejezhette, kerületi felügyelő 

a kerületi közgyűlést berekeszti. 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k. Dr. Raffay Sándor s. k. 
egyházker. felügyelő. püspök. 

Dr. Liedemann Frigyes s. k. Sárkány Béla s. k. 
ker. világi főjegyző. ker. egyh. főjegyző. 

Dr. Scholtz Oszkár s. k. Törteli Lajos s. k. 
ker. világi aljegyző. ker. egyh. aljegyző. 

Hitelesítették: 

Dr. Szelényi Aladár s. k. , Kaczián János s. k. 

Geduly Lajos s. k. 
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I. FÜGGELÉK. 
t 

A KERÜLETI TISZTVISELŐK ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK 

TAGJAINAK NÉVJEGYZÉKE. 

Felügyelő: 

Püspök: 

Ügyész: 
Pénztáros k 
Ellenőr: 

Számvevő: 

Levéltáros: 

Egyházi főjegyző: 
Világi főjegyző: 

t 

Egyházi aljegyző: 
Világi aljegyződ 

Püsp. irodavezető: 
Püsp. másodlelkész: 
Ker. tanfelügyelők: 

Dr. Zsigmondy Jenő (Budapest, V., 
Zrinyi-utca 14.). 

Dr. Raffay Sándor (Budapest, IV. ker., 
Deák-tér 4.). 

Szmik Lajos (Budapest, II., Fő-u. 54.). 
Bendl Henrik (Bpest, IV., Deák-tér 4.). 
Szelényi Gyula (Bpest, IV., Deák-tér 4.). 

Sándy Gyula (Budapest, II. ker., 
Toldy Ferenc u. 20.). 

Broschko G. Adolf (Budapest, IV. ker., 
Deák-tér 4.). * 

Sárkány Béla (Kecskemét). 
Dr. Liedemann Frigyes (Budapest, 

VII., Damjanich-u. 14.). 
Törteli Lajos (Cegléd). 
Dr. Scholtz Oszkár (Budapest, VIII. ker., 

Szentkirályi-utca 51.) 
Bezegh Sámuel (Bpest, IV., Deák-tér 4.). 
Csengődi Lajos (Bpest, IV., Deák-tér 4.). 
Blatniczky Pál (Cinkota). 
Dr. Hittrich Ödön (Budapest, VII. ker., 

Városligeti fasor 19/23.). 

A kerületi törvényszék (választatott 1917. és 1920.). 

Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai: megválasztásuk sorrendje szerint: dr. Sailer Vilmos 

(Békéscsaba), Blatniczky Pál (Cinkota), dr. Pósch Gyula (1923. 
Budapest, V.. Személynök-utca 16.), dr. Szelényi Aladár (1923. 
Budapest, IV., Ferenc József rakpart 3.), Pap Elek (1926. Buda-
pest, I., Országház-u. 9.) dr. Bikádi Antal (1926. Orosháza), 
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Kovács Andor (19/23. Orosháza), dr. Szeberényi Lajos Zs. (1923. 
Békéscsaba), Kaczián János (1926. Budapest, VI., Felső erdősor 5.), 
Kruttschnitt Antal (1926. Soltvadkert), dr. Szigethy Lajos tanár 
(1926. Budapest, VII., Városligeti fasor 19/23.), Mikolik Kálmán 
(1923. Budapest, IV., Deák-tér 4.). 

Jegyzője: Dr. Petrik Aladár (Budapest, IV., Váci-u. 18.). 

A kerületi fegyelmi választmány (1917). 

Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai: br. Prónay György, Csengey Gyula (Budapest, IX., 

Csillag-utca 4.), Blatniczky Pál (Cinkota), Geduly Lajos (Újpest), 
Broschko G. Adolf (Budapest, V., Deák-tér 4.). 

Jegyzője: dr. Scholtz Oszkár világi aljegyző. 

A kerületi számvevőszék (1917). 

Elnökei: Landgráf János (Budapest, IX., Üllői-út 25.), Kaczián 
János (Budapest, VI., Felső erdősor 5.). 

Tagjai: dr. Holitscher Pál (Budapest, Városligeti fasor 28/a.), 
Sándy Gyula ker. számvevő (Bpest, II, Toldy Ferenc u. 2 0 ) ifj. 
Rosenauer Lajos (Besztercebánya), Glück Frigyes (Budapest, VIII., 
Rákóczi-út 7.), dr. Sailer Vilmos (Békéscsaba), Zeuner János (Buda-
pest, V., Harmincad-u. 6.) világiak. Szeberényi Lajos (Fóth), Geduly 
Lajos (Újpest), Kovácsi Kálmán (Rákospalota) egyháziak. 

Jegyzője: dr. Liedemann Frigyes világi főjegyző. 

A kerületi pénzügyi bizottság (1917). 

Elnökei: a kerületi elnökség. 
Tagjai: Landgráf János (Bpest, IX., Üllői-út 25.), Földváry 

Elemér (Budapest, IV., Havas-u. 4.), dr. Nagy Elemér (Orosháza) 
és Zsigmondy Dezső (Budapest, IX., Imre-u. 8.) világiak, Broschko G. 
Adolf (Budapest, IV., Deák-tér 4.), Kruttschnitt Antal (Soltvadkert), 
Jakabfi György (Pilis), Saguly János (Pitvaros) egyháziak, Szmik 
Lajos ügyész és a jegyzői kar. 

Jegyzője: dr. Liedemann Frigyes vil. főjegyző. 

A kerületi iskolai bizottság (1917). 

Elnökei: dr. Szigethy Lajos (Budapest, VII. ker., Városligeti 
. fasor 19—23.), Kaczián János (Bpest, VI., Felső erdősor 5.) 

Tagjai: a) hivatalból: a kerületi elnökség, a ker. jegyzők, 
a kerület területén lévő középiskolák, tanítóképzők és felsőbb 
leányiskolák felügyelői és igazgatói; 
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b) választás folytán: Arató Frigyes (Budapest, VI. ker., 
Andrássy-űt 65.), Alexy Lajos (Cegléd), Balassa István (Buda-
pest, V., Zoltán-u. 13.), Góbi Imre (Budapest, I , Alkotás-u. 11.), 
dr. Hoffmann Frigyes (Budapest, VI., Szondy-u. 45/47), Bereczky 
Sándor VII., Városligeti fasor 19—23.), Mikler Sándor (Békés-
csaba), dr. Németh Ödön (Budapest, VI., Izabella-u. 84.), dr. Pőzel 
István (Budapest, IX., Üllői-út 31.), Rusznyák Béla (Beszterce-
bánya), Sárkány Ernő (Aszód), dr. Sárkány Alfréd (Budapest, V., 
Hold-u. 16.), Mágócsy-Dietz Sándor (Bpest, VIII, Illés-u. 25.), 
dr. Szontagh Antal (Budapest, belügyminisztérium) és Zsigmondy 
Géza (Budapest, VII., Damjanich-u. 8.) világiak; Vidovszky Pál 
(Békéscsaba) Majba Vilmos (Budapest, VII., Rottenbiller-u. 3.) és 
Bartos Pál (Szarvas) egyháziak; a tanitói karból: Mikolik Kálmán 
(Budapest, IV., Deák-tér 4.); az aszódi leánynevelőintézet igazga-
tója és a tanítók mindenkori két kiküldötte. 

Jegyzők: a kerület két tanfelügyelője. 

A kerületi jogügyi bizottság (1917). 

Elnökei: Haviár Dániel (Szarvas), Geduly Lajos (Újpest). 
Tagjai: dr. Gerhauser József (Szeged), dr. Haendel Béla 

(Budapest, IX., Ráday-u. 15.), dr. Haviár Gyula (Szarvas), báró 
Kaas Albert (Budapest, VIII., Horánszky-u. 8.), dr. Konkoly Elemér 
(Budapest, IV., Váci-u. 79.), dr. Kralovánszky László (Budapest, 
V., Klotild-u. 16.), dr. Petrik Aladár (Budapest, IV., Molnár-utca 17.), 
dr. Rásó Lajos (Budapest, IV., Kigyó-u. 2.), dr. Szelényi Aladár 
(Budapest, IV., Ferenc József rakpart 3.) világiak; Geduly Lajos 
(Újpest). Kaczián János (Budapest, VI., Felső erdősor 5.), Kovács 
Andor (Orosháza). Dr. Szeberényi L. Zsigmond (Békéscsaba) 
Kruttschnitt Antal (Soltvadkert) egyháziak, a ker. ügyész és a 
jegyzői kar. 

/ • -

Az aszódi leánynevelőintézeti bizottság (1917). 
Elnökei: a ker. elnökség. 

' Tagjai: br. Prónay Dezső (Budapest, V., Bálvány-utca 20.), 
br. Podmaniczky Géza (Kiskartal, u. p. Aszód), dr. Moravcsik 
Ernő Emil (Budapest, IX., Ráday-utca 5.) dr. Bielik Aladár 
(Bpest, kultuszminisztérium.) dr. TerrayLajos (Bpest, földmivelés-
ügyi miniszt. dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, VIII., Illés-
utca 25.), Sárkány László (Aszód), dr. Szelényi Aladár (Bpest, 
IV., Ferenc József rakpart 3.), Sárkány Ernő (Aszód), Földváry 
Elemér (Budapest, IV., Havas-u. 4) , Sándy Gyula (Budapest, 
II., Toldy Ferenc u. 20.), Schulek János (Budapest, I., Ménesi-
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út 37.), dr. Szigethi Lajos (Budapest, VII., Városligeti fasor 19/23.), 
Bolla Lajos (Aszód) és Micsinay György (Aszód) világiak; 
Kaczián János (Budapest, VI., Felső erdősor 5 ), Reviczky László 
(Kondoros), Chugyik Pál (Aszód), és Broschko G. Adolf (Budapest, 
IV.} Deák-tér 4.) egyháziak; Mikolik Kálmán igazgató (Buda-
pest, IV., Deák-tér 4.), Kolofont Erzsébet intézeti igazgató (Aszód) 
és a jegyzői kar. 

A br. Baldácsy-alapítványi és missziói bizottság (1917). 

Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai: az esperesek és az egyházmegyei felügyelők. 
Jegyzői: az egyházi jegyzők. 

A kerületi énekügyi bizottság (1917). 

Elnökei: Chugyik Pál (Aszód) és Chován Kálmán (Budapest, 
VL, Nagy János u. 2.). 

Tagjai: Holéczy János (Csornád, u. p. Veresegyháza), Molnár 
János (Szarvas), Mikolik Kálmán (Budapest, IV., Deák-tér 4.), 
Moravcsik Géza Budapest, VI., Liszt Ferenc tér 12.), Szendy Árpád 
(Bpest, VI., Liszt Ferenc tér 12.), Placskó István (Szarvas), Perényi 
Rezső (Aszód), Gajdács Pál (Tótkomlós), Sántha Károly (Budapest, 
I., Krisztina-körut 77.) és Szeberényi Lajos (Fóth). 

Jegyzője: az egyh. aljegyző. 

A szarvasi tanitónöképzöintézeti bizottság (1917.) 

Elnökei: dr. Sziráczky János (Szarvas) és Bartos Pál (Szarvas). 

Örökös tiszteletbeli elnöke: Haviár Dániel (Szarvas). 

Alelnöke: dr. Haviár Gyula (Szarvas). 
Tagjai: a két szarvasi lelkész, a tanitónőképzőintézet igaz-

gatója, a tantestület egy küldöttje, az arad-békési, békési és csanád-
csongrádi egyházmegyék esperesei, végül Benka Gyula (Szarvas), 
dr. Mágocsy-Dietz Sándor (Budapest, VIII., Illés-u. 25.), dr. Hoff-
mann Frigyes (Budapest, VI., Szondy-u. 45/47.), dr. Pőzel István 
(Budapest, IX., Üllői-ut 31.), Mikolik Kálmán (Budapest, IV., Deák-
tér 4.), Kollár Lajos (Szarvas) és Mocskonyi József (Szarvas). 

A kerületi belmissziói bizottság (1917). 

Elnökei: dr. Rásó Lajos (Budapest, IV., Kigyó-u. 2.) és 
Kaczián János (Budapest, VI., Felső erdősor 5.). 
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Tagjai: báró Solymossy Lajos (Apatelek), dr. Haviár Gyula 
(Szarvas), Sándy Gyula (Budapest, II., Toldy Ferenc u. 20.), Halmi 
János (Hódmezővásárhely), dr Kralovánszky László (Budapest, 

. V., Klotild-u. 16.), ifj. Rosenauer Lajos'(Besztercebánya) világiak; 
Sommer Gyula (Vác), dr. Varsányi Mátyás (Budapest, V., Wer-
bőczy-u. 28.), Thomay József (Szeged), Noszkó István (Rákos-
keresztúr), Bárdy Ernő (Mezőberény) egyháziak. 

A főiskolai hallgatók támogatására kiküldött bizottság (1918). 

Elnökei: a kerületi elnökség. 
Tagjai: Bárdy Ernő (Mezőberény), Kovács Andor (Orosháza), 

Zsigmondy Dezső (Budapest, IX., Imre-u. 8.), dr. Gerhauser József 
(Szeged), Kruttschnitt Antal (Soltvadkert), ifj. Rosenauer Lajos 
(Besztercebánya) és dr. Szigethi Lajos (Budapest, VII., Város-
ligeti fasor 19/23.) 

t 



II. FÜQGELEK 

JEGYZŐKÖNYV 
a bányai evang. egyházkerület lelkészegyesületének 
1921. évi szeptember hó 21-én tartott évi közgyűléséről. 

Jelen voltak: Kovács Andor békési esperes elnöklete mellett az egyház-
kerületből egybesereglett lelkészek nagyobb számban és néhány vendégként 
megjelent világi férfiú. 

1. Kovács Andor egyesületi elnök buzgó s áldást kérő imádsággal és 
annak hő óhajtásával, vajha a tőlünk elszakított területek lelkészeit minél előbb 
Egyesületünk kebelére fogadhatnók, az Isten bölcs gondviselésétől várván 
közös vágyunk teljesültét és egyházkerületünknek a régi egységében való mi-
előbbi föltámadását — gyülésünk két előadója között helyet foglalván — a 
megjelent egyesületi tagokat szívélyesen üdvözli és a közgyűlést megnyitja. 
Jegyzőkönyvének fölvételére Zoltán Emil nagyszénási lelkészt kéri föl. 

2. Egyesületi elnök előadja a békési egyházmegye folyó évi augusztus 
hó 2-án lelkészi értékezletének határozati fölterjesztését, melyben jelen egyesü-
leti közgyűlésünk utján kéri a ,,MELE"-t, hasson oda, hogy az állam a lelké-
szek köztisztviselőknek elismertetése mellett, a nekik juttatott pénzbeli segélye-
ken kivül, a' köztisztviselőknek naturáliákban nyújtott összes kedvezményekben 
(ruha, liszt, zsir, stb., féláru vasúti jegy) is részesítse azokat -a lelkészeket, 
kiknek drágasági segélyt ad s kik az egyházi javak hiánya miatt az egyházi 
szervektől sem a haza, sem egyház érdekében kifejtett munkájukért semmi-
nemű támogatást nem nyerhetnek e nehéz időkben. — A békési lelkészi 
értekezlet ezenkívül a hiványok revideáltatását is sürgeti. 

E tárgy fölött mozgalmas tárgyalás és vita fejlődvén ki, ennek során 
kialakult azon egyöntetű véleménye a megjelent egyesületi tagoknak — mely-
nek Liptai Lajos és Mayba Vilmos lelkészek s az egyesületi elnök teljes 
hozzáértéssel adtak hangot — hogy az evang. lelkészek köztisztviselőknek 
nyilvánítását a római katholikus klérus is akadályozza, amelyik állam az 
államban s ha köztisztviselői minősítést nyerne, ezen reánézve kedvező álla-
pot élvezésétől elesnék; — e miatt az állam nem járhat el a különböző val-
lású lelkészekkel szemben egyöntetűen: Meg kell tehát győznünk az államot 
a róm. kath. klérus ezen törekvésének a helytelenségéről, hogy azután a köz-
tisztviselők mindennemű kedvezményeit, többek közt a kedvezményes vasúti jegyet 
is megadja nekünk. Ennek kieszközlését ne csak a „MELE", hanem ker. lelkész-
egyesületünk önállóan is megteheti, esetleg deputatio utján vagy egyéb uton. 

Közgyűlés tehát magáévá tevén a békési lelkészi értekezlet 
fölterjesztését — ezt a „MÉLE"-hez pártolólag továbbítja s a vasúti 
kedvezménynek az illetékes minisztériumoknál leendő kieszközlésé-
vel küldöttséget biz meg, mely Kovács Andor egyesületi elnökkel 
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az élén, Törteli Lajos és Mayba Vilmos lelkészek részvételével még 
a holnapi nap folyamán jelenjék meg kihallgatáson az illetékes 
minisztereknél. — A hiványrevizió kérdése a továbbiakban került 
tárgyalás alá. 

3. Tárgyalásunk további folyamán Törteli Lajos ceglédi lelkész, ez alka-
lomra felkért előadó, tartotta meg kiváló gyakorlati érzékkel megirt tömör fel-
olvasását „A theológiai pályákra való nevelés gyakorlati feltételei"-ről. — 
A theológiai pályaválasztást is a többi pályákéhoz hasonlóan 1. a szülők 
vagyoni helyzete, 2. a pályaválasztó ifjú tehetsége, készsége és hajlama és 
végül 3. az illető választott pálya s állásának erkölcsi és anyagi értéke befo-
lyásolják. — E három feltétel szerint fejtette ki azután az előadó lelkész igen 
elmésen és világos érveléssel azon főtételét, hogy az az ideális pálya, amely-
nél e három feltétel szerencsésen összetalálkozik. Ahol e három feltétel meg 
van, ott a pályája hivatását betöltő egyén maga is boldogul, hivatását is jól 
végzi s általa mások és a köz is boldogulnak. — Ilyen ideális pályájává kell 
tennünk a különböző theológiai pályákat, aminők a lelkészi, theológai akadé-
miai és egyéb fokon működő vallástanárok pályája. Hogy olyanná legyen — 
a theológiai pályát választó ifjakat kell anyagilag támogatni, mert hiába van meg 
ez ifjak kitűnő tehetsége, hajlama és tanulni vágyása, ha nincs meg a tanul-
mányaik elvégzéséhez a mai nehéz időkben annyira szükséges anyagi erő. 
Kiváló és tehetséges ifjakat kell nevelni a theológiára; elsőrendű erőket kell 
kiválasztani e nemes hivatásra, de elsőrendű anyagi boldogulást is kell nekik 
nyújtani. Mindent meg kell tennünk theológusaink érdekében, hogy ne ruhát-
lankodjanak, ne éhezzenek, ne kelljen^ tudásuk és tanulásuk rovására inséges-
kedniök, mert mostoha életviszonyok között, az élet harcában elfásulnak, a 
küzdelembe belefáradnak, elkedvetlenednek. Hatalmas akciónak kell meg-
indulnia világi uraink, jómódú híveink és gazdag egyházaink között, hogy 
állandóan és hathatósan támogassák őket anyagilag. Végrendeletileg, pálya-
dijak kitűzése, bel- és külföldi ösztöndijak nyújtása, díjazott ünnepi legációk 
szervezése és szünidei nevelői, instruktori foglalkozásoknak a biztosítása utján 
kell tehetségüket, kedvüket fokozni, jólétüket és megélhetésüket elősegíteni. 
Ha megvan a jó anyagi feltétel, akkor követelni lehet azt is, hogy csak a 
legtehetségesebb erők, a legértékesebb, legarravalóbb ifjak legyenek lelkészek 
és tanárok. — Ilyeneket már a gimnáziumokban neveljünk. A tehetségteleneket 
ne engedjük pályánkra. — Végül gondoskodni kell intézményesen, arról, hogy 
a lelkészi állás erkölcsi és anyagi értéke fokozódjék. Ma a papi pálya anyagi 
értéke nagyon csökkent, mert fizetése, jövedelme nem felel meg a kor köve-
telményeinek. Ezzel együtt alászállott a tekintély, az erkölcsi értéke is. Ez 
tovább nem tűrhető, mert a lelkészek szegénysége, erőtlensége devalválja 
egyházunk értékét is és ez a teljes összeroppanáshoz vezet. 

A papi pályát ideálissá tevő eme hármas feltételnek megjavítása érdekében 
az előadó lelkész felolvasásából életrevaló javaslatokat szűrt le, melyeket a 
közgyűlés osztatlan helyesléssel fogadott és az elnöklő lelkész azon meg-
jegyzése után, mely szerint e javaslatokat az egyházakkal letárgyaltatni lehetetlen, 
mert egyesek még azt is.elvennék, ami a hiványokban foglaltatik s éppen ezért 
itt az egyetemes egyháznak kell intézkednie — a következő határozatot hozta: 

Egyesületi közgyűlés kéri a „MELE"-t és a holnapi egyház-
kerületi közgyűlés utján az egyetemes közgyűlést, gondoskodjék a 
mai kor követelményeinek megfelelően a papi pálya anyagi és 
erkölcsi létfeltételeinek a megjavításáról. E célból 

1. Kéressenek fel az egyházfelügyelők bizalommal és szeretet-
tel, hogy a lelkészi járandóságok beszolgáltatását és pontos fizetését 
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személyesen szorgalmazzák, s ahol ezek nem folynak be, ott azoknak 
közigazgatási utoni. behajtását vegyék igénybe. 

2. Revizió alá vétessenek az összes lelkészi hiványok, különö-
sen a természetbeni járandóságok és a stólák egyöntetűen emel-
tessenek föl a mai viszonyoknak megfelelően ugy, hogy a keresztelés 
10 kor., az esketés 50 kor., a temetés 100 kor., a rendkívüli 
esketési funkciók dija pedig 200 kor. legyen. A természetbeni 
járandóságok is korszerűek legyenek. A készpénzfizetéses lelkészek 
javadalmazását is revideálják s a megélhetést biztosító módon 
emeljék. 

3. Állíttassanak vissza minden vonalon a régi természetbeni 
járandóságok és illetmények, s ahol készpénzfizetések vannak ezek 
helyett, ott azok vagy a napi áron váltassanak meg, vagy újból 
állapitassanak meg. A papi földek haszonélvezetét adják vissza 
azon lelkészeknek, akiktől azt elvették. 

4. A pecsét alatti anyakönyvi kiadványok és egyéb bizonyít-
ványok diját 20 koronában állapítsák meg. 

5. Az anyagi feltételek mellett a gimnáziumok és iskolák, 
egyházak és vezetőik s papjaik legyenek azon, hogy a theológiai 
pályára csak arra alkalmas és tehetséges ifjak kerüljenek. Ilyeneket 
teljes buzgalommal neveljenek, ambicionáljanak, hogy a papi pálya 
helyreállott jó tekintélye hozzájáruljon egyházunk tekintélyének az 
emeléséhez. Az iskolák csak jeles ifjakat neveljenek a papi 
pályára. 

6. Végül a theol. akadémiák összes tanárainak a fizetését is 
rendezzék, működésüket, amennyire csak lehet, gondtalanná és igy 
őket e nemes hivatásra alkalmassá tegyék. 

Az előadó Törteli Lajos lelkésznek az elnök az egyesület 
köszönetét nyilvánítván az ügyes előadásért — következett Prog-
ramm szerint: 

4. Kuthy Dezső lelkész, egyetemes előadó szabadon előadott beszámolója 
németországi tapasztalatairól. Kuthy ez év folyamán két izben fordult meg 
Németországban. A wormsi birodalmi gyűlés négyszázados jub. ünnepén 
Wormsban az egyetemes egyházat képviselte. Volt Greitzban is. — Tapasztalatai 
szerint Németországban az egyház jövőjéért és a vallásoktatásért folyik a harc. 
Az állam és az egyház elvben különvált. A pénzügyi kérdés rendezése kés-
lelteti a praktikus keresztülvitelt: Alkotmányozó egyházi gyűléseket tartanak 
a különböző országos egyházakban. Több helyen meg is született az uj 
alkotmány, még pedig a Krisztushivők és a liberálisok közötti kompromisz-
szum alapján. A pozitív lutheránusok azonban a hitvalló egyház mellett fog-
lalnak állást. Előbb-utóbb szakadásra kerül a sor. Az állam egyházellenes 
magatartását ismerteti, valamint az egyházellenes körök nyilt támadásait és 
titkos aknamunkáját. Á vallástanitást a birodalmi törvény egyelőre rendes, de 
nem kötelező tantárgynak minősiti. A tanítóság a vallástanítás ellen dolgozik. 
Az egyházban sincs egységes front. Liberálisok és a Krisztushivők más utakon 
járnak. Az Ev. Luther. Schulverein az egész Németországot behálózza; lutheri 
alapon áll. — A stuttgarti Evang. Kirchentag megkötötte az egyházak szö-
vetségét. Ez — reméljük — az egyház jövőjét és a hitoktatás fennmaradását 
Biztosítani tudja. — Nincs ok a csüggedésre. Vallási újjáéledés jeleit látjuk, 
bibliát olvasó kedv kap lábra. A mai szellem nem a német nép szelleme, 
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hanem a Luther szelleme. Előadó tényekkel bizonyltja ezt. — Azzal végzi 
beszédét, hogy Németországot illetőleg is szent meggyőződése: „Gottes Wort 
und Luthers Lehren vergehen nicht und nimmer mehr!" Ég és föld elmúlnak, 
de az én beszédem örökké megmarad! 

Közgyűlés köszönettel honorálja előadó rendkívül tanulságos 
beszédét és kéri őt annak az egyházi lapban közzétételére. 

A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésével Majba Vilmos és Plavecz 
Gyula lelkészek bízatván meg — a közgyűlés ezzel véget ért. 

K. m. f. 

Hitelesí t jük: A jegyzőkönyvet irta : 

Plavecz Gyula s. k. Zoltán Emil s. k. 

Majba Vilmos s. k. 

Kovács Andor s. k. 
elnök. 



111. FÜGGELÉK. 

A bányai ág. h. ev. egyházkerületi gyámintézet 1921 szeptember hó 
22-én Budapesten tartott közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 

Jelen voltak: br. Radvánszky Albert pestmegyei ev. esp. gyámint. világi 
elnök, mint hely. ker. világi elnök, Chugyik Pál pestm. ev. esp. gyámint. egyházi 
elnök, mint helyettes ker. egyházi elnök, Landgraf János, Tolnay Kornél, 
dr. Szelényi Aladár, dr. Kovács Sándor, Mendöl Lajos, Bendl Henrik, Mikolik 
Kálmán stb. és Geduly Lajos jegyző. 

1. Br. Radvánszky Albert, mint világi helyettes elnök, bejelenti, hogy a 
bányaker. gyámintézet elnökei ez idő szerint megszállott területen vannak, 
ennélfogva mint helyettes világi elnök szívélyesen üdvözli a megjelenteket és 
a gyűlést megnyitja. 

2. Világi hely. elnök javaslatára kimondja a közgyűlés, hogy az egyház-
megyei gyámintézetek esék meg a szavazást az uj kerületi elnökségre és 
szavazataikat küldjék be Chugyik Pál ev. lelkészhez Aszódra 1922. évi 
augusztus hó 81-ig. 

3. Chugyik Pál hely. egyh. elnök bejelenti, hogy br. Prónay György a 
gyámintézet céljaira 1000 koronát adományozott. 

A közgyűlés az adományt hálás köszönettel vette és átteszi 
az egyet, gyámintézethez. 

f 
4. Bendl Henrik pénztáros jelenti, hogy az 1921. évi szeptember hó 

21-én tartott templomi hangverseny jövedelme 2338 kor. 40 fillért tesz ki. 
A közgyűlés örvendetes tudomásul vette és a közreműködők-

nek, jelesen Mendöl Ernőnek, Szekeres Ferencnek, Kallós Erzsinek 
és dr. Zsilinszky Endrének jegyzőkönyvi köszönetet szavaz; a hang-
verseny jövedelmét a gyámint. tőke növelésére fordítja. 

5. Bendl Henrik pénztáros jelenti, hogy gyűjtésekből befolyt 36,504 K 
29 fill., offertoriumból 427 K 50 fill., összesen 36,931 K 79 fill.; a szabad 
rendelkezésre álló 16,241 K 43 fillérből levonandó pénztári költségekre 542 K, 
tőkésítésre 9699 K 43 fill., felosztás alá kerül 6000 K. Kiadások: egyet, 
gyámintézetnek 7174 K 08 fill., szeretetadományra 11,650 K 82 fill., egyet, 
tőkére 450 K, Leopoldianumra 2 K 46 fill., némethoni Gusztáv Adolf egylet-
nek 833 K, kerületi árvaháznak Szarvason 580 K, marad szabad rendelkezésre 
mult évről 9067 K 35 fill., f. évi 7174 K 08 fill., összesen 16,241 K 43 fill. 

A közgyűlés a számadást tudomásul veszi és pénztárosnak 
a felmentvényt megadja. 

6. Chugyik Pál egyh. elnök bemutatja a segélyezési tervet, melynek 
értelmében a közgyűlés kimondja, hogy a 6000 koronából Újpest, Monor, 

. Rád, Gádoros, Nagyszénás és Makó 1000—1000 kor. segélyt kapnak; az 
egyet, gyámint. kisebb segélyekre ajánltatnak első helyen Gádoros, Erdőkürt, 
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Erzsébetfalva és Szeged második helyen: Káva, Mende, Tápiószele, Kispest 
és Vác. A kerületi szeretetadományra Galgagyörk ajánltatik, a Palló-féle kisebb 
segélyre ajánltatnak özv. Kemény Dezsőné, özv. Achim Mihályné és Ambrózy 
Irma; a Haubner-féle segélyre Nyáregyház; a Bocskay-félére Monor és a 
Borbély-félére Vác ajánltatik; a Gusztáv Adolf egylethez folyamodó egyház, 
jelesen Újpest pártfogólag felterjesztetik. 

7. Egyh. elnök jelenti, hogy a svéd Gusztáv Adolf egylettől kerületi 
gyámintézetünk 13,000 korona segélyt nyert, ami kiosztatott. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

8. Világi h. elnök javasolja, hogy a közgyűlés dr. Raffay Sándor püspök 
urat 30 éves lelkészi jubileuma alkalmából üdvözölje. 

A közgyűlés ez értelemben határoz és püspök urat tiszte-
lettel és szeretettel üdvözli. 

9. Világi h. elnök jelenti, hogy az egyet, gyámintézeti világi és egyházi 
elnökség tisztsége betöltésre vár, miért is felhívja a közgyűlést, hogy a szava-
zást ejtse meg. 

A közgyűlés br. Radvánszky Albertre, mint egyetemes gyám-
intézeti világi elnökre és Pálmai Lajosra, mint egyetemes gyáminté-
zeti egyházi elnökre szavaz. 

10. Végül bejelenti világi elnök, hogy Kéler Napoleon a gyámintézet 
céljaira 50,000 kor. alapítványt tett. 

Hálás köszönettel tudomásul szolgál. 

11. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek Tolnay Kornél és 
dr. Szelényi Aladár, minek utána elnök a gyűlést berekeszti. 

N 
K. m. f. 

br. Radvánszky Albert s. k. Chugyik Pál s. k. 
világi helyettes elnök egyházi helyettes elnök 

Geduly Lajos s. k. 
jegyző 

Tolnay Kornél s. k. Dr. Szelényi Aladár s. k. 
hitelesítjük. 
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A BÁNYAI ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET 1922. ÉVI 
SZEPT. HÓ 7-ÉN BUDAPESTEN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE. 
A közgyűlésen Dr. Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő és 

Dr. Raffay Sándor püspök, mint társelnökök elnököltek. 

Jelen voltak: 

Az arad-békési egyházkerületből : Dr. Sailer Vilmos felügyelő, 
Dr. Szeberényi L. Zsigmond esperes, Szeberényi Gusztáv egyház-
megyei megbizott, Bánszky György, Hrabovszky Pál egyházmegyei 
kiküldöttek. 

A bácsi egyházmegyéből: senki. 
A bánsági egyházmegyéből: senki. 
A békési egyházmegyéből: Dr. Bikádi Antal felügyelő, Kovács 

Andor esperes, Csermák Elemér, Dr. Haviár Gyula egyházmegyei 
megbízottak, Keviczky László, Honéczy Pál, Kellő Gusztáv, Rohály 
Mihály, Gajdács Pál, Mótyovszky János, Russ Zoltán, Kálmán 
Rezső egyházmegyei kiküldöttek. 

A budapesti egyházmegyéből: Báró Radvánszky Albert fel-
ügyelő, Kaczián János esperes, Dr. Halászy László, Majba Vilmos 
egyházmegyei megbízottak, Papp Elek, Morhács Márton, Sommer 
Gyula, Möhr Henrik, Szűcs Gábor, Dr. Varsányi Mátyás, Falvay 
Jenő, Bereczky Sándor, Hüttl Ármin, Algőver Andor, Dr. Mágócsy 
Dietz Sándor, Landgráf János, Dr. Csengey Gyula, Dr. Bendl 
Alajos, SzeszlérHugó, Dr. Holitscher Pál, Glück Frigyes, Góbi Imre, 
Zeuner János, Zsigmondy Géza, Zsigmondy Dezső, Dr. Haberern 
J. Pál, Dr. Németh Ödön, Dr. Petrik Aladár, Dr. Rásó Lajos, 
Dr. Szelényi Aladár, Dr. Moravcsik E. Emil, Moravcsik Géza, 
Rátz László, Krompecher Jenő, Sándy Gyula, Bartus Gyula, Rak-
sányi Zoltán, Dr. Zimányi Dániel, Hayde Gyula, Wack Keresztély, 
Fuszek István, Mauritz Vilmos, Aranyossy Endre, Grossmann Ervin, 
Dr. Hrenko János egyházmegyei kiküldöttek. 

A csanád-csongrádi egyházmegyéből: Dr. Gerhauser József 
felügyelő, Saguly János esperes, Draskóczy Ede, Thomay József, 

í 
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1. Dr. Wiesinger Gyula egyházmegyei megbízottak, Macák György 
egyházmegyei kiküldött. 

A horvát-szlavon egyházmegyéből: senki. 
A pestmegyei egyházmegyéből: Báró Prónay György felügyelő, 

Kruttschnitt Antal főesperes, Margócsy István, Liptay Lajos, Magócs 
Károly, Dr. Lehóczky Antal, Rácz Gyula, Báró Kaas Albert, Geduly 
Lajos, Revaló Pál, Reichel Lajos, Klimeth Rezső, Bartal Béla, 
Szrnka György, Riecsánszky Endre, Font Henrik, Jeszenszky Gyula, 
Mózer Róbert, Sárkány Ernő, Dr. Szontagh Antal, Terényi János, 
Jakabfi György, Korén Márton, Kirner Gusztáv, Noszkó István, 
Dr. Mészáros Gyula, Földváry Elemér egyházmegyei kiküldöttek. 

A turóci egyházmegyéből: senki. 
A zólyomi egyházmegyéből: senki. 
Mint tanitó-képviselő: Wichmann Ede, Kiszely János. 
Az aszódi főgimnázium részéről: Dr. Osváth Gedeon igazgató. 
A besztercebányai főgimnázium részéről: senki. 
A békéscsabai főgimnázium részéről: Dr. Reil Lajos igazgató, 
A budapesti főgimnázium részéről: Dr. Hittrich Ödön igazgató. 
A szarvasi főgimnázium részéről: Saskó Samu igazgató. 
A szarvasi tanítónőképző részéről: Kiss Sándor igazgató, Bartos 

Pál lelkész. 
Mint az egyházkerület tisztviselői: Dr. Szelényi Aladár, 

Dr. Pósch Gyula, Papp Elek, Dr. Szigethy Lajos, Mikolik Kálmán 
törvényszéki bírák, Szmik Lajos ügyész, Bendl Henrik pénztáros, 
Sándy Gyula számvevő, Sárkány Béla egyházi főjegyző, Törteli 
Lajos egyházi jegyző, Dr. Scholtz Oszkár világi jegyző és Bezzegh 
Samu püspöki irodavezető. 

1. A közgyűlés tagjai az Isten házában egybegyűlvén, meg-
hallgatták Krón Ferencz gyóni lelkésznek gondolatokban gazdag 
beszédét és imáját. Ezután a közgyűlés tagjai az ülésterembe 
vonultak, ahol Dr. Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő a közgyűlést 
a következő beszéddel nyitotta meg: 

Tisztelt Közgyűlés! 
A világtörténelem lapjain fel fog jegyeztetni, hogy az 1914. 

évben kitört világháború 1918-ban véget ért és hogy a béke az 
1920. és 1921. években kötött békeszerződésekkel ismét helyre-
állott. Ezzel a történelmi megállapítással szemben mi, mint az 
események által legközvetlenebbül érintettek, vagy mondjuk helyeseb-
ben : kárvallottak, éppen ellenkezőleg azt valljuk, hogy ma — négy 
évvel a háború befejezése után — még igen messze állunk a béké-
től és hogy még ma is folyik, habár más fegyverekkel, a harcban 
állott nemzetek között a legirgalmatlanabb gazdasági háború, melynek 
szerencsétlen áldozatai nemcsak a legyőzöttek, hanem a győzők is. 
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Nem szándékozom ezen szomorú ténnyel bővebben foglalkozni, 1. 
hanem csupán rá akarok mutatni azokra az okokra, amelyek szerény 
véleményem szerint ezt az állapotot előidézték és amelyeket főleg 
abban látok, hogy egyrészt a véres, a háború által felkorbácsolt 
szenvedélyek még le nem csillapodtak és a kölcsönös bizalmat-
lanság még mindig fogva tartja a lelkeket és ezek az érzelmek 
irányítják még ma is az egymással szemben állott ellenfelek kor-
mányainak elhatározását, másrészt még mindig nem tért vissza az 
emberiség azokra az erkölcsi alapokra, amelyek oly szépen vannak 
az evangéliumban letéve. 

Az egyházak nincsenek abban a helyzetben, hogy döntő 
befolyást gyakoroljanak a népeik lelkületét és mentalitását vissza-
tükröző közvélemény nyomása alatt cselekvő kormányok elhatáro-
zására és e részben javulást csak a mindent kiegyenlítő időtől 
várhatunk. 

De igenis vallom és állítom, hogy a háború alatt megromlott 
közerkölcsiségnek megjavítása és a népnek az evangélium alapjára . 
való visszavezetése az egyházaknak és az egyházak leghivatottabb 
vezetőinek: a lelkészeknek és tanítóknak legszentebb és legfonto-
sabb kötelessége és hogy az e téren való javulást csak az ő odaadó 
és ügybuzgó tevékenységüktől és áldásos működésüktől várhatjuk. 

A gazdasági háborúnak a népeket legsúlyosabban érintő hatása 
a mértéktelen és elviselhetetlen drágaságban nyilvánul meg. Ennek 
okairól már igen sokat irtak pénzügyi szakértőink, akik igen 
helyesen, a kínálat és a kereslet eltolódásától eltekintve, főleg a 
bankóprés működésében és ennek folytán a pénz vásárlóképessé-
gének csökkenésében, illetve a pénz elértéktelenedésében látják a 
drágaság főokát és a végleges szanálást csak nagyobb pénzügyi 
müveletekkel vélik elérhetni. Szerény véleményem szerint a drága-
ság visszafejlődését saját magunk is elősegíthetjük, de ennél a 
processzusnál ugyanazon sorrendnek kell érvényesülnie, mint amely 
szerint előállott a drágaság. 

Kétségtelen, hogy a háború kitörésekor legelőször a termények 
árai emelkedtek, amit nemcsak a hadsereg ellátásának szükségle-
teiből előállott nagyobb kereslet, hanem talán még inkább az 
árdrágítók és gyorsan meggazdagodni akaró hadiszállítók embertelen 
üzelmei idéztek elő. A termények megdrágulása maga után vonta 
a munkabérek emelkedését, a munkabérek emelkedése és a nyers-
anyag beszerzésének nehézségei előidézték az iparcikkeknek még 
a termények áremelkedését is meghaladó drágulását és mindezen 
körülmények az állami szükségleteknek oly mérvű szaporodásával 
jártak, hogy azoknak a fedezése csakis a bankóprés szertelen 
igénybevétele által vált lehetővé, ami természetesen maga után vonta 
valutánk elértéktelenedését és a drágaságnak mértéktelen ujabb 
fokozását. 

% 
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1. E processzus olyan circulus vitiosus, amely — hacsak nem 
vagyunk képesek megakasztani — Magyarországot is ugyanarra a 
sorsra juttatja, amely Ausztriát utóiérte. A mai viszonyok között, 
amidőn a külföldön semmi hitelünk nincs és amidőn az úgyneve-
zett Damokles kardja függ felettünk, arról le kell mondanunk, hogy 
nagyobb külföldi kölcsön utján javítsuk meg pénzügyi helyzetünket. 
És ezért saját magunknak kell valutánkat megjavítani, ami termé-
szetesen csak a legmesszebbmenő áldozatok árán válik lehetővé. 
Sajnos, hgy Hegedűs Lórántnak erre irányuló zseniális terveit az 
érdekelt körök szűkkeblüsége és rövidlátása hiúsította meg, ami 
ha meg nem történik, talán ma már a javulás utján volnánk. Ma 
ismét uj adójavaslatoktól várjuk a helyzet szanálását, különösen 
gazdaközönségünknek az eddiginél kielégítőbb módon való igénybe-
vételét. Ezen a téren talán joggal elvárhatjuk lelkészeinktől, hogy 
a népet a szentírás ama mondása szerint: „adjátok meg a császár-
nak, ami a császáré és Istennek/ ami Istené" — az állam iránti 
kötelesség fokozott teljesítésére buzdítsák. 

Az állam pénzügyi helyzetének javulásával be kell következnie 
a drágaság visszafejlődésének, de az én meggyőződésem szerint 
addig, amig elsősorban a föld terményeinek árai nem fognak 
leszállittatni, addig a drágaság nem fog csökkenni. De ezt az 
árleszállítást nem lehet sem törvényhozói, sem rendeleti uton maxi-
málásokkal és hasonló intézkedésekkel kikényszeríteni, annak önként 
kell bekövetkeznie, egyrészt annak belátása alapján, hogy a drágaság 
csökkentésének ez az .első lépése, másrészt az emberszeretet révén, 
amely nem akarja saját meggazdagodását a kényszerhelyzet kihasz-
nálásával, saját embertársai rovására elérni, itt is tág tere nyilik a 
lelkészek munkájának, kik ez irányban való sikeres működéséért 
az egész ország hálás elismerését fogja kifejézni. Legyen szabad 
reménylenem, hogy az imént kifejtett nézeteim nem fognak a t. 
közgyűlés tagjainál, különösen lelkészeinknél elutasító, süket 
fülekre találni. 

Midőn bocsánatot kérek, hogy ezúttal, megnyitó beszédemben 
nem egyházi, hanem kizárólag gazdasági kérdésekkel foglalkoztam, 
amelyek azonban egyházunkat is a legközelebbről érintik és amidőn 
egyházkerületünknek és egyházmegyéinknek a mai közgyűlésen ily 
szép számmal megjelent képviselőit tiszteletteljesen és szívélyesen 
üdvözölném, a közgyűlést ezennel megilyitom. 

A közgyűlés az elnöki megnyitóbeszédet élénk helyes-
léssel fogadja és azt egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe 
felvéteti. 

A közgyűlés egyúttal Krón Ferenc lelkésznek a 
gyámintézeti istentiszteleten tartott szép beszédeért köszö-
netét és elismerését fejezi ki. 
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2. Világi jegyző bemutatja a kerületi közgyűlés tagjainak név- 2—6. 
jegyzékét. Jelenti, hogy a bemutatott -megbízólevelek rendben vannak 
s a közgyűlés a megjelentek számára való tekintettel határozatképes, 
mihez képest 

a világi elnök a kerületi közgyűlést szabályszerűen 
megalakultnak jelenti ki. 

\ 

3. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökségen és 
a jegyzői karon kivül Landgráf János, Kaas Albert báró, Geduly 
Lajos és Kaczián János közgyűlési tagokat kéri fel. 

4. A közgyűlés mély megindulással veszi tudomásul azt a 
nagy veszteséget, 

mely a kerületet, nagyérdemű világi főjegyzőjének, 
Dr. Liedemann Frigyesnek elhalálozásával érte és a 
püspöki jelentésben foglalt indítvány értelmében a meg-
boldogult emlékét s a kerület ügyei körül kifejtett buzgó 
munkásságával szerzett kiváló érdemeit jegyzőkönyvileg is 
kegyelettel megörökíti. 

5. A kerületi közgyűlés' a megüresedett világi főjegyzői állásra, 
a kerületi elnökség indítványára 

Dr. Rásó Lajos budapesti ügyvédet választja meg s 
tőle a jegyzői esküt nyomban kiveszi. A kerület uj világi 
főjegyzője megválasztásáért őszinte köszönetet mond. 

6. Dr. Raffay Sándor bemutatja s egész terjedelmében fel-
olvassa a következő jelentését: 

Tisztelt közgyűlés! 
Egy esztendő eseményeiről és tanulságairól kívánván szólni, 

gondolataim ugy röppennek szét, mint egy felriasztott madársereg. 
Merre, hová? Megüljenek-e a nemzet gyászán, melynek még most 
sincs hajnalpirkadása? Vagy feledve multat, mellőzve jelent, a 
jövendőbe vetett bizalom és reménykedés szárnyain emelkedjék a 
magasságokba ? 

Mellőzöm a multat, mert azt legtöbbször nem tanulságokért, 
nem is irányító életigazságokért, hanem csak csillogó emlékekért 
szokták felidézni. 

A jelenen is inkább csak merengeni vagy siránkozni szoktunk, 
ahelyett, hogy eseményeiben, mint a tükörben, a magunk törekvé-
seinek és erkölcsi értékének igaz ábrázatát igyekeznénk meglátni. 

A jövőbe sem a józanul akarás eredményeket termő kemény-
ségével, hanem az erőt ernyesztő álmodozás tétlenségével szoktunk 
elmerengve belehatolni, 
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6. Én, tisztelt közgyűlés, nem vagyok álmodozó ember. Én ugy 
tudom, hogy az élet harca, munka, küzdelem, akarások mérkőzése. 
Mikor az elmúlt esztendő egyes jelenségeire vagy a jövendő komoly 
követelményeire rámutatok, azzal a tudattal teszem ezt, hogy mi 
harcos tábor vagyunk, melynek minden egyes katonája az élet-
áldozás készségével áll őrt, viaskodik, küzd, szenved és áll helyt 
egy szent ügynek, egy nagy célnak diadaláért. Mi ez a nagy cél ? 

A keresztyénség megszületésének pillanatától kezdve folytonosan 
ott élt a szebb jövőbe vágyódók ajakán a kérdés: „Mikor jön el 
az Istennek országa?" Erre a kérdésre az apostolok megkapták a 
világ megváltójától a feleletet, de az Isten országa megvalósulásának 
örömét ők sem nyerték el, mert bennük is gyarló emberi ösztönök 
és indulatok lakoztak. 

Volt idő, amikor a föld hatalmasai Ígérték a megvalósítást. 
Ámde országok és trónok hanyatlottak elmúlásba, de az Isten 
országa a hatalom parancsszavára nem jött el a világba. 

Harcokat folytattak a szent föld birtokáért, a keresztyén igaz-
ságok diadaláért, egymás hitének porbadöntéséért, de az Isten 
országa nem jött el, mert nem volt fegyverekhez kötve. 

Jöttek a társadalmi elméletek ideológjai s Ígértek uj eget és 
uj földet, — osztályuralommal és szeretetlenséggel. Ámde az Isten 
országa nem valósult meg, mert az nem egyes osztályoké, a 
szeretetlenektől pedig riadva bújik el. 

Támadtak hangoskodó próféták, akik álmodozók vagy tévelygők 
voltak s nyomukban nem épült az Isten országa. 

Alkottak békeokmányokat, melyekben volt gyűlölet és agyar-
kodás, de békét szülő emberszeretet nem volt. És nem jöhetett 
el velük e világra az Isten országa. 

Egymásután gyülekeznek össze a világkonferenciák, melyek 
azonban mind tragikomédiába fulladnak, mert nem az emberséges, 
megértő sziv diktálja határozataikat, hanem csak a győzők és 
legyőzöttek ellentétének kiélesitését tekintik hivatásuknak. És nem 
jut a világ közelebb az Isten országához. 

Már a Megváltó felfedte a nagy titkot, hogy az Isten országát 
vagy magában hordozza az ember, vagy nem látja meg soha. 
Nem ajándék az, hanem küzdelem gyümölcse. Az Isten országát 
csak a tiszta lelkűek, a jót akarók és a szerető szivüek ismerhetik 
meg. Magunkban kell azt előbb kiküzdenünk. Mégpedig a tulajdon 
gyarlóságainkkal folytatott kemény harcok árán. Ki kell küzdenünk 
és meg kell valósitanunk a Krisztusban hivők közösségében, anya-
szentegyházunkbán. Ez pedig nem történhetik másként, mintha 
előbb megtöltjük a tulajdon keblünket az evangéliummal. Innét 
átcsorog annak gazdag bősége az egyházba, az egyházon át a 
társadalomba. Nekünk egy komoly és szent hivatásunk van: hir-
detni az evangéliumot. De nem beszéddel, hanem cselekvéssel. 
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Mert az evangélium az az örömhír, hogy megjelent testben és 6. 
működik az Isten boldogító és megtartó kegyelme. Nemcsak a 
Krisztus testében pedig, amiről oly sokat beszélünk, hanem a mienkben 
is, amiről tetteinknek kell beszélniök. 

Revízió alá kell vennünk egyházi életünket. Sajnos, lassanként 
egészen jogász-egyházzá, paragrafus-egyházzá váltunk. Amilyen 
arányban szaporodtak paragrafusaink, olyan arányban lanyhult 
bennünk az alkotó erő. Vissza kell térnünk az evangéliumhoz, mert 
a betű megöl. Beszélő egyházzá lettünk. Pedig tudnunk kellene, 
hogy a beszéd nem öncél, hanem csak eszköz az ébrentartásra és 
a buzdításra. Nem beszédben áll az Isten országa. A beszéd csak 
felhivás a munkálkodásra. De mi megálltunk a beszédnél s azokat 
bámultuk és követtük, akik elég fecsegők voltak sokat, elég ügyesek 
voltak tetszetősei, elég vakmerőek voltak nagyokat mondani. Pedig 
az igazi cselekvők útját nem beszédek, hanem cselekvések jelzik. 
Az Isten országát az munkálja, akiben van erő a cselekvésre. Kinek 
nyomán nem marad alkotás, az meddő fügefa volt, az hiába élt. 

A multak tanulsága, a jelen intése és a jövendő követelése az, 
hogy nagyobb buzgóságot kell kifejtenünk az egyházépitő munka 
terén. Minden erőt és minden lelket tömöríteni és a maga helyén 
munkába állítani, ez most a hivatásunk és a kötelességünk, ha élni 
akarunk. Mert kevesen vagyunk és mert körülöttünk mindenütt 
dolgoznak. Nekem fáj, mert sok veszteséget okoz egyházunknak, hogy 
a római kath. egyház olyan harcos akarattal vette föl a munkát a 
maga érdekei diadaláért, de el kell ismernem, hogy erre joga és a 
maga szempontjából kötelezettsége van. Engem elszomorit, mert 
bennünket is fogyaszt, hogy a methodisták, adventisták, baptisták és 
mások olyan nagy lendülettel törnek előre, de nem tudom őket 
elitélni, mert élni, érvényesülni és diadalmaskodni akarnak. És ezért 
dolgoznak. S jól teszik, ha dolgoznak. Delevonom a következtetést. 
Az élet nem tűri a lanyhaságot, nem engedi meg az aluszékony 
álmodozást, nem juttatja diadalra a tétlen semmittevést. Csak a 
munkát tűri, követeli és jutalmazza egyedül. Szégyenünkre tapasztal-
hatjuk, hogy olyan emberek, akik köztünk semmiféle áldozatra és 
munkára nem voltak kaphatók, amikor az u. n. szektákhoz csatla-
koztak, hihetetlen mértékű áldozatokra képesek felbuzdulni. S mindezt 
csak azért, mert törődnek velük, mert felbuzditják őket. Az ember 
lelkét már a Megváltó is a termőföldhöz hasonlította. Ha meg nem 
munkáljuk, ha jó maggal be nem vetjük, ha szeretettel nem gon-
dozzuk, nem várhatunk rajta aratást. Az elhanyagolt hivő előbb 
önmagát, utóbb az egyházát hanyagolja el. 

A hivek tömörítésére és foglalkoztatására különösen alkalmasnak 
tartom az Evangélikus Szövetséget. Ne higyje senki, hogy ez csak 
egy egyesület a többiek mellett s igy vagy szükségtelen, vagy 
felesleges. Szükségtelen ott, ahol a gyülekezetet mintaszerűen vezetik, 
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6. felesleges ott, ahol már vannak egyesületek. Az Evang. Szövetség 
az evangélium realizálásának munkatere, ahol kiki a maga módja, 
tehetsége és hajlandósága szerint dolgozik. Az Evang. Szövetség 
keretében különböző kegyadományokkal megáldott hivők az evan-
gélium egységesítő lelkének hatása alatt állnak, élnek és cselekszenek. 
Ezt a munkás evangéliumi lelket viszik be a családba, egyházba, 
társadalomba, közművelődésbe, kötelességteljesitésbe, közéletbe, 
egymással való érintkezésbe, a gyermekszobába csakúgy, mint a 
hivatalos helyiségekbe s a magán és társadalmi élet összes jelen-
ségeibe. Az Evang. Szövetség a cselekvő egyháztagok munkás 
tábora, mely csakugyan az Isten országát igyekszik megvalósitani 
az evangélium által. Az Evang. Szövetség már több egyházközségben 
él és működik. Most már a kerületi Szövetség is megalakult. 
Kérem ennek örvendetes tudomásul vételét, de kérem azt is, hivja 
fel a kerületi közgyűlés az egyház lelkészeit, tanítóit és tanárait, 
felügyelőit és presbyteriumait, hogy az egyházépités munkáját 
minden irányban felvenni és ennek megkönnyítése céljából az 
Evang. Szövetséget felkarolni, egyházuk iránt való kötelességünknek 
tekintsék. 

Az elmúlt esztendőben is folytattam a kánoni látogatást egy-
házainkban. Ezúttal Békés megyét látogattam meg, ahol kilenc 
gyülekezet életébe nyertem bepillantást. Elismeréssel emelem ki és 
hálás szívvel köszönöm meg, hogy mindenütt a legnagyobb szere-
tettel és figyelemmel fogadtak. Csak Orosházán szomorodott el a 
szivem. Hogy miért, azt a jogügyi bizottság egyik előterjesztéséből, 
de különösen annak anteaktáiból ismerhetjük meg. Nem akarok 
erre most kitérni. Látogatásomról és annak eredményeiről sem 
akarok részletesebb jelentést tenni. Csak azt hangsúlyozom, hogy 
amilyen fárasztó, éppen olyan tanulságos is a kánoni látogatás. Sőt, 
ha többször megismétlődnék és a világi urak azt jelentősége szerint, 
kellő megértéssel fogadnák és megfelelő módon támogatnák, egyhá-
zunk újjászületésére és az alkotó munka fellendülésére hatalmas 
hatással lehetne. Hálásan kell itt megköszönnöm elnöktársamnak 
azt á szives és önfeláldozó kedvességét, hogy utam egy részén, a 
legnehezebbjén velem volt, megosztván a munka és az ut minden 
fáradságát. 

Ez utamban néhány szórványt is alkalmam volt meglátogatni. 
Elhagyott, elhanyagolt, prédának kitett, szánandó hittestvéreket is 
láttam. És megesett a szivem rajtuk, mert élő vád volt mind elle-
nünk, hogy nem törődünk testvéreinkkel. Ha azonban mi nem keres-
sük fel ezeket az elhagyatott testvéreinket, majd felkeresik és elcsá-
bítják a hitetlenek, vagy a másként hivők. Kérem a kerületi köz-
gyűlést, adjon mellém egy missziói lelkészt, aki a szórványbeli híve-
ket a lehetőséghez és a szükséghez mérten felkeresi és összegyűjti, 
gyermekeiket konfirmációra előkészíti, szenvedőiket megvigasztalja, 
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hitükben őket megtartani segit. A pénzügyi bizottság meg fogja 6. 
találni a fizetéséhez szükséges fedezetet, azért kérem méltóztassék 
az állás szervezését kimondani. Meg kell jegyeznem már most, hogy 
nem állok meg ez egy állás megszervezésénél, hanem Isten sege-
delmével és a buzgó lelkek támogatásával arra törekszem, hogy 
minden egyes egyházmegyében legyen legalább egy ilyen misszionárius. 

Az elhagyatott lelkek felkarolása egyik jelenségének tartom, 
hogy a bácsi egyházmegyéből felmaradt egyetlen egyházközséget, 
a bajait, a pestmegyei esperességhez csatoljuk és újból gondjainkba 
vesszük. Hiszem, hogy az egyház Ura megadja még nekünk azt az 
örömet, hogy a többi elszakított testvért is újból keblünkre ölelhetjük. 

Örömmel emlékezem meg Kispestnek és Erzsébetfalvának, 
hosszú előkészületek után végre megtörtént anyásodásáról. Aman-
nak Máté Károly, emennek Falvay Jenő az első rendes lelkésze, 
kiket gyülekezeteikkel együtt szívből üdvözlök. 

A hívekkel való törődés, a belmissziói munkában való részvé-
tel, az ifjúsággal való foglalkozás szent kötelességére, a nrultévi 
közgyűlés felhívta már tanférfiaink figyelmét. Örömmel jelentem, 
hogy ahonnét e felhívásra jelentés érkezett, mindenünnét a nemes 
munka megindítását vagy folytatását jelentik. Bizom benne, hogy 
a munkakészséget a szép eredmények fokozni fogják. 

Most egyházunk felügyelőihez és általában egész közönségéhez 
fordulok egy kéréssel: járassák és olvassák az Evangélikusok Lapját. 
Lehetetlen, hogy igazi érdeklődés éljen annak a lelkében, aki egyháza 
életének folyását élénk figyelemmel nem kiséri. Egyetlen egyházi 
lapunk tükör, melyből a saját ábrázatunkat megláthatjuk. Ennek a 
lapnak legalább annyi előfizetőjének kellene lennie, ahány felügyelője, 
iskolája és presbytere van egyházunknak. Nagyon szomorú azonban, 
hogy még a lelkészek mindenike sem járatja. Ha buzgóságának 
hiánya ennek a szomorú ténynek az oka, segítsen rajta a jobb 
belátás. Ha szegénysége az oka, segítsen rajta a gyülekezete vagy 
egy-egy jobbmódu hive. Felhívom ezért egyházunk vezetőit az 
Evangélikusok Lapja ügyének felkarolására. 

De fel kell hivnom az összes egyházakat ismételten is a lelkészi, 
segédlelkészi és vallástanári javadalmak korszerű felemelésére. Több 
egyházban megtették már ezt az elodázhatatlan kötelességet, de 
sok még máig sem mozdult. Van azonban, sajnos, mely mozdulna, 
de nem képes. A készpénzbeli fizetésen tengődő lelkészek helyze-
tének megkönnyítésére maga az állam is megteszi, amit tehet, de 
kerületünk közgyűlése előtt is fekszik javaslat, melynek kedvező 
elintézésére már most is felhívom a közgyűlés jóakaratát. Egyúttal 
újból felhivandók az egyes egyházközségek, hogy az egyházi tiszt-
viselők javadalmát korszerűen mielőbb rendezzék. 

Az államkormány minden szegénységünk dacára ebben az évben 
tízszeresére emelte fel az államsegélyt. Ennek okos és tervszerű 
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felhasználása bizonyosan sok kívánatos cél megközelítéséhez vezet 
bennünket. 

Sajnos azonban, hogy az állam kormánya, ismételt utánjárás 
és sürgetés dacára sem volt hajlandó a lelkészeknek a tisztviselői 
kedvezményes ellátást és a vasúti utazások állandó mérséklését 
megadni, de egyes hivatalos utazásokra a kedvezményes jegyeket 
mindenkor kiadja. Ez is nagy eredmény a multakhoz mérten g 
végtére is be kell látnunk, hogy az állam sem képes mindent, amit 
tőle kivánunk, teljesíteni. 

Különben is jobb szeretném, ha az az elv irányitana mind-
nyájunkat minden cselekedetünkben: Segits magadon, az Isten 
majd segit! Szegénységünk ugyan sokszor rákényszerít az állam 
segítségének kikérésére és elfogadására, de kétségtelenül többre 
mehetnénk, ha lehetőleg a magunk erőire támaszkodnánk. E két 
erőforrásnak, az állam által való megsegittetésnek és a saját áldo-
zatainknak, mostani szegénységünkben egyelőre egyensúlyozott 
párhuzamban kell maradniok. A hitoktatás terheit pl. nem birtuk 
már viselni. Jól esik, hogy az állam a hitoktatás ujabbi támoga-
tásával segítségünkre sietett. A mult évben államilag dotált hitoktatói 
állásokat szervezett, az idén pedig a székesfővárosi hitoktatók fize-
tését vállalta magára. Tekintettel arra, hogy a hitoktatás is a nevelés 
egyik ága, mégpedig a legfontosabbak egyike, elvi szempontból 
is igazolható, hogy az ifjúság valláserkölcsi nevelését végző tan-
erők állami forrásból kapják fizetésüket. Meg kell jegyeznem, hogy 
ezzel autonomiánkon sérelem sein esett, mert az ellenőrzésen kivül 
semmiféle rendelkező jogot az állam ezúttal nem kötött ki magának. 
Ez ujabb segítséget is ugy tekintjük, mint az 1848. XX. végrehaj-
tásának egy ujabb tünetét. 

Mig igy egyik oldalon az állam segítségét elfogadjuk, addig 
másik oldalon a magunk alkotó készsége is meg-megnyilatkozik. 
így a Szarvasi Luther-árvaház ma már ötven árvát fogad falai kö2é. 
Ha uj otthont kaphat, egyike lesz alkotókészségünk egyik legszebb 
bizonyságainak. Ugyanott Szrnka János presbyter a háborúban 
elvett harangok pótlására közel félmillió költséggel uj harangot 
ajándékozott az egyház számára. Kérem a közgyűlést, hogy mikor 
ez örvendetes eseményeket tudomásul veszi, fejezze ki hálás köszö-
netét azoknak, akik tettekkel buzgólkodnak az egyház építésén. 

Itt kell megemlékeznem az amerikai testvérektől ezévben is 
nyert hatalmas segítségről. Morehead professzor utján az amerikai 
egyházak nemzeti tanácsától 7.550,000 koronát kaptunk. Ebből 
kerületünkre 2.283,000 korona esett. Miként a mult évben, ugy 
ezidén is a püspöktársakkal egyetértve és az amerikai testvérekkel 
való megállapodás alapján osztottuk ki ezt az összeget a segítségre 
szoruló egyházi alkalmazottak és intézmények között. Midőn azt 
kérem, hogy ezért a most már negyedízben történt segítésért köz-
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gyűlésünk az amerikai lutheránus egyházak nemzeti tanácsának 6. 
köszönetét kifejezze, tisztelettel javaslom, hogy a szeretetmunka 
végzésében kimerült s hetek óta betegen fekvő nemes barátunknak, 
Morehead professzornak fejezze ki őszinte tiszteletét és jókívánságait, 
hozzánk való változatlan sok nagy jóságáért. Mást úgysem tudunk 
neki adni, mint köszönetet és tisztességtételt. 

Amilyen megnyugtató az a tudat, hogy vannak a messze ide-
genben is jóbarátaink s amilyen jóleső a nyomorúságban a segítség 
elfogadása, éppen olyan kötelező is a segítségnyújtás azok részére, 
akik még nálunknál is szegényebbek és elhagyatottabbak. Ez indított 
arra, hogy felhívjam a kerület összes egyházait, adakozzanak az 
oroszországi hittestvérek emberfeletti ínségének enyhitésére. A gyűj-
tésnek nem volt nagyarányú eredménye, mert szokatlan még nálunk 
az idegenben élő testvérekkel való együttérzés. Az összegyűlt össze-
get Morehead professzor által juttatjuk el rendeltetési helyére. 

Itt kell megemlékeznem arról a történelmi jelentőségű esemény-
ről, melynek augusztus 9—12-ig Koppenhágában részese voltam. 
A svájci, svéd, holland és amerikai protestáns egyházak vezetőinek 
kezdeményezésére, az európai protestantizmus mai helyzetének 
megismertetésére és felsegitése módjának megbeszélésére összeült 
az első világkonferencia. Majd a segítés módjára vonatkozólag azt 
a javaslatot terjesztettem elő, hogy a világ összes evangéliumi 
egyházában évenként egy megállapított vasárnapon gyűjtés tartassék. 
Az összegyűlt adományokat egy összegben, vagy megosztva egy-egy 
állam evangéliumi egyházának küldjék el, hogy azt a maga felerő-
sítésére, esetleg egy-egy szükséges intézmény létesítésére használja 
fel. A gyűjtésnek ezt a vasárnapját nevezzék el a testvérszeretet 
vasárnapjának. Ezt az indítványomat a konferencia egyhangúlag 
elfogadta. Meg vagyok róla győződve, hogy a testvéri összetarto-
zásnak ilyetén tényleges dokumentálása az evangélium egyházainak 
nagy erősödését fogja eredményezni. Kérem a közgyűlést, hogy 
ezt a nemzetközi kapcsolatot vegye helyeslőleg tudomásul és már 
most rendelje el, hogy felhívás esetén a testvérszeretet vasárnapját 
mindenütt tartsák meg. 

A külföldi érintkezés mélyítését én elsőrendű érdekünknek 
ítélem. Itthon dolgozni, külföldön barátokat és tanulságokat szerezni, 
a jövendő boldogulás utjának két kerékvágánya. Ezeken kell halad-
nunk. Juliusban Romániában és Erdélyben jártam, hol az evan- * 
gélikus egyház emésztő belső viszálykodását és az erdélyi evang. 
Landeskirchével fennálló ellentéteit sikerült eltompítanom. Amilyen 
megértéssel találkoztam a Landeskirche derék vezetőinél, ugyanolyan 
jóakaratú készségre leltem a tőlünk elszakított hittestvérek táborában 
is. Hiszem, hogy a szeptember végére kitűzött alkotmányozó köz-
gyűlés meghozza a kívánatos eredményt, az egyház uj szervezke-
dését, ami nélkül a szétzüllés veszedelmének vannak kitéve. A román 
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6. kormány egyik miniszterével és államtitkárjával is volt alkalmam 
megbeszéléseket folytatni s azt láttam, hogy a magyar lelkészek 
nálunk leendő képzése ellen nem lesz a kormánynak ellenvetése. 
E terv valósulása érdekében megkezdtem a hivatalos levelezést. 

Augusztus havában 5—10-ig a World Alliance, az egyházak 
nemzetközi jóbarátságának világkonferenciája gyűlésén képviseltem 
Kaas Albert báróval a mi egyházunkat. Takaró Géza dr. kőbányai 
lelkésszel együtt hárman képviseltük a magyar protestantizmust. 
Istennek legyen hála, ez az utunk sem volt eredménytelen. Ered-
ményeiről majd a külföldi érintkezések fenntartására megbízást adó 
egyetemes gyülésünkön teszek részletesebb jelentést. 

A Helsingborgban, Svédországban aug. 12—15. napjain tartott 
harmadik világkonferencián már csak egyedül képviseltem a magyar 
protestantizmust. Ennek a konferenciának a tárgyáról és eredmé-
nyeiről majd egyházi lapunk hasábjain fogom tájékoztatni a köz-
véleményt. 

Ma veszi kezdetét Münchenben egy igen fontos tanácskozás a 
missziós munka ügyében. Minthogy azon a mai közgyűlés miatt 
meg nem jelenhettem, képviseletünkre Kuthy Dezső testvérünket 
kértem fel, aki egyúttal a f. hó 11-én Erfurtban tartandó országos 
ünnepen is résztvesz, ahol Luther bibliafordításának 400 éves 
megjelenését fogják megünnepelni. 

Kuthy testvérünknek ezt az útját összekötöttük azzal, hogy 
kivitte Neuendettelsanba az első három evangélikus leánykát, akik 
diakonissza szolgálatra szánták el magukat s a megalapítandó 
diakonisszaház első lakói és harcosai lesznek. 

Bizalommal kérem, mondja ki a kerületi közgyűlés, hogy a 
diakonissza ügyet egyrészt az összes kebelbeli gyülekezeteknek, 
másrészt az egyetemes gyűlésnek is szives figyelmébe és támoga-
tásába ajánlja. Meggyőződésem, hogy az egyház belső életének 
kiépítéséhez föltétlenül szükségünk van diakonisszákra, sőt diakó-
nusokra is, hogy a lelkészeknek, különösen városokban, megfelelő 
segitőerők álljanak rendelkezésre. 

De vájjon lesznek-e lelkészeink is ? Sokan felvetették már 
ezt a kérdést nagy aggodalmasan. Én nem aggódom a jövendő 
papi nemzedék miatt. Hiszem, hogy az Urnák lelke mindig fog 
annyi lelket felbuzditani a legszentebb szolgálatra, amenyire evang. 

• egyházunknak szüksége lesz. Ezt a felbuzditott lelket azonban a 
szolgálatra képessé és alkalmassá kell tenni. Lelkészképzésünk ügye 
évek óta foglalkoztatja közgyűléseinket. Azt hisszük, hogy ezévben 
már megengedi az Isten azt az örömet, hogy ebben a kérdésben 
nyugvópontra jussunk. Egyetemes közgyűlésünk legutóbb egy ötös 
bizottságot küldött ki a fakultás ügyének végleges megoldására. 
Ez a bizottság megbizatása szerint meg is kötötte az állammal a 
szerződést, melynek értelmében a pozsonyi Erzsébet-tudomány-
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egyetem kebelében ez év őszétől kezdve állami evang. teol. fakul- 6. 
tást kapunk. Sajnálattal láttuk azonban, hogy mikor az akták már 
a minisztertanácson is átmentek és csak a kormányzó hozzájáru-
lása volt még hátra, egy soproni beadvány egy csapásra meg-
akasztotta az ügy befejezését. S most a miniszter azt az állás-
pontot foglalja el, hogy az egyetemes közgyűlés ujabb nyilatkoza-
táig nem intézkedik a fakultás dolgában. Azt hiszem, közgyűlésünk 
nem tehet mást, mint a már sokszor kimondott egyetemes köz-
gyűlési határozat fenntartásához ragaszkodik s utasításul adja a 
kiküldendő képviselőknek, hogy az egyetembe szervesen bekapcsolt 
teológiai fakultás felállításához ragaszkodjanak. Nézetem szerint 
semmiféle más megoldás nem felel meg sem egyházunk régtől fogva 
hangoztatott követelményének, sem a paritás, sem a tudomány 
igényeinek. 

Az egyetemes közgyűlésen egy másik olyan kérdés is fel fog 
merülni, mely fontos voltánál fogva már most követeli kerületünk 
állásfoglalását. Ez a zsinattartás kérdése. Azt hiszem, senki sem 
szereti, sőt mindenki sajnálatosnak tartja, hogy egyházunk ezúttal 
nem a megszokott történeti keretekben fog zsinatolni. De azt sem 
tagadhatja senki sem, hogy a mai megcsonkított egyház a régi és 
sokrészben elavult törvény kötelékei közt belső károsodás nélkül 
nem folytathatja tovább vergődését. Ideiglenesen bár, de a jelen 
követelményeinek megfelelő uj törvényekre van szükségünk, hogy 
kár nélkül munkálkodhassunk. Időszerűnek tartom, hogy a kerület 
a zsinattartás megsürgetése végett tegyen előterjesztést az egye-
temes közgyűlésnek. 

Érthetetlenül sokáig húzódik a protestáns tábori püspökség 
betöltésének az ügye is. Mérhetetlen sok kára van e késlekedésből 
a magyar protestantizmusnak. Miben jelentkezik ez a kár, nem 
akarom nyilvánosan feszegetni, csak arra kérem a kerületi köz-
gyűlést, hogy az egyetemes közgyűlés utján kérje fel a katonai 
püspöki állás betöltésére hivatott református egyházat, hogy e 
mindkettőnkre nézve fontos ügyben a döntő lépést mielőbb tegye meg. 

Nem hagyhatom említés nélkül, hogy ez az esztendő a követ-
kezőbe áthajolva, jubiláris esztendeje Petőfi születésének. Erre már 
a mult évben is bátor voltam közgyűlésünk figyelmét felhívni. Most 
megismétlem ezt a felhívást azzal a kéréssel, hogy lehetőleg mindenütt 
tartsanak Petőfi-ünnepeket és azok jövedelmét fordítsák Petőfi-gim-
náziumunk alapjának növelésére. Ezt annál szívesebb szeretettel 
kérem, mert ez a szépmultu és nagyon nyomorúságos köntösű 
intézetünk most ünnepli fennállásának másfélszázados évfordulóját. 

Ha már a multakról emlékezünk, nem mehetünk el halottaink 
sírkövei mellett részvétlenül. Az illő tisztelet érzésével említem 
elsőnek azt a szerencsétlen uralkodót, kinek fejét az ezeréves magyar 
korona ékesítette s ki ifjan, keményen megpróbálva, idegenben 
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elhunyt. IV. Károly volt magyar királynak legyen pihenése zavar-
talan. — Kerületünket is nagy és fájdalmas gyász érte, szeretett 
főjegyzőnk, Dr. Liedemann Frigyes elvesztésével. Az az odaadó 
szeretet, mellyel egyházán csüngött, vele szemben is minden lélek-
ben megtermette a tisztelet és szeretet érzelmét. Én nemcsak a 
kerület érdemes főjegyzőjét, hanem igaz barátomat is siratom benne. 
Mélységes fájdalommal idézem fel emlékezetét, mely legyen köztünk 
áldott mindörökké. 

Lelkészi karunk Nesztora, id. Korén Pál csabai lelkész is 
befejezte földi vándorlását. Munkában fáradhatatlan élet után, de 
mindvégig kivételes tisztelettől környezve távozott el közülünk. 
Áldás száll utána mindnyájunk szivéből: Az Ur jutalmazza meg 
hűséges szolgáját az ő buzgó hitének mértéke szerint. 

Szarvason dus volt az elmúlt évben a halál aratása. Gimná-
ziumunknak három jeles tanára, az öreg Chován Károly, a meg-
bénult Liska János és a jeles igazgató Mocskonyi József egymás-
után hunyták le szemeiket, a hálás tanítványok tisztelő seregében 
s kerületünk minden tagjának szivében hálás emlékezetet hagyván 
maguk után. Majd a tragikus sorsú Haviár Dani hagyott el ben-
nünket. Éles elméjének sajátos járásában, egyházszolgálatának fárad-
hatatlanságában, példás buzgóságu munkásságában többé nem 
gyönyörködhetünk. De egyházszerető lelke nemes áldozatát még 
sokáig fogják áldani az egymást felváltó nemzedékek. Verejtékkel 
gyűjtött vagyonának negyedét, mai értékben mintegy két milliót, 
ráhagyta a szarvasi tanítónő-, illetőleg tanitóképző intézetre. Egyházát 
és annak egyik kulturális intézetét ime családja tagjaként istápolta. 
Legyen emléke kedves és áldott a mai és a jövendő nemzedék előtt. 

Szintén egyházkerületünk vesztességét növeli Belohorszky 
Gábor ny. főesperes, Zatkalik Károly hertelendyfalvai, Jamniczky 
György sándorfalvai és Wedl Endre ujvarsándi lelkészek elköltözése. 
Emléküket kegyelettel fogjuk megőrizni. 

Végül igaz részvéttel kell megemlékeznünk a tiszai kerület 
gyászáról is, mely alig megválasztott uj felügyelőjének, Meskó 
László dr.-nak elhunytával érte. Szép mult után szép emléket 
hagyott maga után a tisztviselők hatalmas seregében. Ugy az ő, 
mint összes elhunyt testvéreink elköltözése felett fejezzük ki őszinte 
részvétünket. 

Iskoláink és egyéb kulturális és jótékony intézeteinkről, vala-
mint az elmúlt évben felderült közgazdasági ügyekről a megfelelő 
bizottságok fognak beszámolni. Én még csak arról teszek jelentést, 
hogy a mult közgyűlés óta a lelkészi szent szolgálatra a következő 
ifjakat szenteltem fel: Péter Henriket a hartai, Gujás Tivadart, 
Pröhle Sándort és Dr. Helle Ferencet a pesti magyar, Szilárd Gyulát 
a domonyi, Kemény Gábort a soltvadkerti, Limbacher Zoltánt és 
Dr. Lándori Kéler Bertalant a pesti magyar gyülekezet által kiállított 
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meghívólevelek alapján. Erdélyi utam alkalmával Kolozsvárott az 
ottani gyülekezetben felavatás nélkül működő Sárosi Andort is fel-
szenteltem a saját kérésére, s Frint Lajos esperes kívánságára, miután 
ezidőszerint az ottani gyülekezetek püspök nélkül vannak. E szol-
gálattal tartoztam hivatásomnak és az evangélium egyháza szent 
ügyének. 

E jelentésem szives tudomásulvételét kérve és közgyűlésünkre 
s annak minden egyes tagjára Isten áldását kérve, magamat az 
egyházkerület szives jóindulatába ajánlom. 

Dr. Raffay Sándor 
püspök. 

A kerületi közgyűlés a püspök tanulságos jelentését 
köszönetének és elismerésének kifejezése mellett helyeslőleg 
tudomásul veszi, azt egész terjedelmében jegyzőkönyvébe 
felveszi és az abban foglalt javaslatok és jelentések alapján 
a következő határozatokat hozza: 

a. A kerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul az 
Evangélikus Szövetség kerületi megalakulását és felhívja 
a kebelébe tartozó összes gyülekezeteket, hogy ahol- ez 
a szép hivatásu Szövetség még eddig meg nem alakult, 
ott azt mielőbb alakítsák meg, ahol pedig már működik, 

/ ott erkölcsileg és anyagilag minden módon karolják fel 
és támogassák 

b. A kerületi közgyűlés felhívja egyházunk világi 
vezetőit és összes hiveit, hogy a kánoni látogatást necsak 
megtisztelőnek, hanem rendező és irányító hivatása miatt 
egyházépitő jelentőségűnek is tekintvén, nemes céljainak 
elérésében teljes buzgósággal támogassák. 

c. A kerületi közgyűlés egy kerületi missziói állás 
szervezését szükségesnek 'tartja és annak betöltésére az 
elnökséget felhatalmazza. 

d. A kerületi közgyűlés örömmel üdvözli Kispest és 
Erzsébetfalva anyásodását s ugy a gyülekezeteket, mint 
azok megválasztott lelkészeit, névszerint Máté Károlyt és 
Falvay Jenőt meleg szeretettel üdvözli. ' 

e. A kerületi közgyűlés az Evangélikusok Lapját a 
kerület lelkészeinek, felügyelőinek, tanárainak, tanítóinak 
és összes híveinek felkaroló készségébe ajánlja, felhívja 
az espereseket a lap terjesztésére és elvárja a lelkészektől 
és felügyelőktől, hogy ez egyetlen egyházi közigazgatási 
lapunkat minden buzgósággal terjeszteni és támogatni 
fogják. 

/ . A kerületi közgyűlés újból nyomatékosan felhívja 
az egyházközségeket, hogy lelkészeik és tanítóik javadal-



mazását a kornak megfelelően rendezzék, emeljék és 
biztosítsák. Ahol erre vonatkozólag a kellő intézkedést 
még meg nem tették volna, ott az esperesek haladéktalanul 
indítsák meg a rendezés érdekében az eljárást. 

g. A kerületi közgyűlés elismeréssel és megnyugvással 
veszi tudomásul az államkormánynak a vallásoktatás 
támogatására irányuló kezdeményezését, azt köszönettel 
fogadja, de egyúttal utasítja az arra hivatottakat, hogy a 
segély igénybevételénél az egyház autonóm jogait áldozatul 
esni ne engedjék. 

h. A kerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul, 
hogy a szarvasi Luther-Árvaház ezévben már 50 árvát 
fogadhat be. Az árvaházat a kerület egyházainak és 
híveinek szerető áldozatkészségébe ajánlja. 

/. A kerületi közgyűlés hálás köszönetet mond Szrnka 
János szarvasi presbyternek azért a nemes lélekre és 
meleg egyházszeretetre valló áldozatkészségéért, mellyel 
csaknem félmilliónyi költséggel uj harangot ajándékozott 
az egyház számára. 

k. A kerületi közgyűlés az amerikai testvéreknek 
ezévben is megujult nagy segítségéért a leghálásabb köszö-
netét nyilvánítja. Nagy részvéttel veszi tudomásul, hogy 
a testvérszeretet élő hordozója, Morehead newyorki 
professzor, mint az amerikai Nemzeti Lutheránus Tanács 
európai bizottságának elnöke, áldásos utján megbetegedett. 
Részére Istentől gyógyulást és nemes munkája folytatásához 
megujult erőt kér. 

/. A kerületi közgyűlés helyeslőleg veszi tudomásul, 
hogy egyházaink az oroszországi hittestvérek részére 
gyűjtést rendeztek. Bármilyen csekély volt is ez a gyűjtés, 
mégis bizonysága volt a testvéri együttérzésnek, miért is 
az adakozóknak köszönetet mond s a gyűjtött összeget 
kiosztás végett az amerikai testvéreknek küldi el. 

m. A kerület örömmel veszi tudomásul, hogy püspöke 
ez év nyarán is, előbb Erdélyben és Romániában, utóbb 
pedig a Dániában és Svédországban tartott egyházi 
világkongresszusokon szolgálta az evangélium ügyét. 
Elismeréssel veszi tudomásul a testvérszeretet vasárnap-
jának bevezetését s azt már most is a gyülekezetek 
támogatásába ajánlja. 

n. A kerület örömmel veszi tudomásul, hogy Kuthy 
Dezső lelkész a kimenetelben akadályozott püspök helyett 
a Münchenben tartott belmissziói és az Erfurtban tartott 
bibliai ünnepélyeken megjelent s hogy ez alkalommal 
három diakonissza-növendéket vitt ki Neuendettelsauba. 
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A kerületi gyűlés a diakonissza ügyet a kerület összes 6—7. 
egyházainak szerető támogatásába ajánlja. 

o. A kerületi közgyűlés a teológiai fakultás ügyében 
váratlanul beállott megfeneklést sajnálattal veszi tudomásul 
s elvárja az egyetemes közgyűlésen megjelenő kiküldötteitől, 
hogy az egyetemes egyháznak már több izben megnyil-
vánult amaz akaratát képviseljék és szorgalmazzák, mely 
szerint csakis egyetembe szervesen bekapcsolt fakultást 
fogadunk el. 

p. A kerület a zsinattartás ügyében felterjesztést intéz 
az egyetemes közgyűléshez, hogy a változott viszonyokra 
való tekintettel, az Alkotmány módosítása végett a zsinat 
összehívása iránt intézkedjék. 

r. A protestáns tábori püspökség betöltésének halo-
gatását a kerületi közgyűlés nem tartván az egyházra 
nézve kívánatosnak, felkéri az egyetemes egyház közgyű-
lését, hogy e tekintetben a református konventnél eljárni 
szíveskedjék. 

5. A kerületi közgyűlés újból felhívja a kerület gyüle-
kezeteit és iskoláit, hogy egyházunk nagy fiának, Petőfi 
Sándornak, a magyar nemzet egyik legnagyobb költőjének 
emlékezetét megfelelő ünnep rendezésével megünnepeljék 
és a befolyó bevételeket az aszódi Petőfi-főgimnázium 
alapja javára a kerületi pénztárba küldjék be. 

t. A kerületi közgyűlés őszinte részvéttel emlékezik 
meg az elmúlt év halottairól, még pedig elsősorban a 
nemzet nagy halottjáról, IV. Károly volt magyar királyról 
s egyházunk halottairól: Dr. Liedemann Frigyes egyház-
kerületi főjegyző, Korén Pál békéscsabai lelkész, a szarvasi 
tanítóképző intézet tanárai: Chován Károly és Liska János 
és igazgatója Mocskonyi József, továbbá Haviár Dániel 
elhunytáról, ki vagyonának negyedrészét a szarvasi tanítónő-
képző intézetre hagyta, nemkülönben Belohorszky Gábor 
ny. főesperes, Zatkalik Károly hertelendyfalvai, Jamniczky 
György sándorfalvai és Wedl Endre ujvarsándi lelkészek, 
végül a tiszai egyházkerület felügyelőjének, Dr. AÁeskó 
László elhalálozásáról. 

u. A kerületi közgyűlés helyeslőleg veszi tudomásul, 
hogy püspökünk a püspök nélkül szűkölködő Erdélyben, 
átutazása alkalmával Kolozsvárott Járosi Andort a papi 
hivatalra felszentelte. 

7. Kaas Albert báró a püspöki jelentéshez kér szót és utalva 
a gyakorlati vallásosság akadályaira és a szekták terjeszkedésére, 

2* 
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7—10. a lelkészképzés mélyitését s a zsinat sürgős megtartását tartja 
szükségesnek. 

A közgyűlés a felszólalást osztatlan helyesléssel kiséri. 

8. Világi jegyző bemutatja a beérkezett fontosabb miniszteri 
rendeletek jegyzékét. 

Tudomásul szolgál. 

9. Világi jegyző jelenti, hogy Haviár Dániel és Mocskonyi 
József elhalálozása, valamint Geduly Lajos jogügyi bizottsági elnök 
lemondása folytán a bizottsági tagok helyei betöltendők. 

A ker. közgyűlés a jogügyi bizottságban való elnök-
lésre a kerületi elnökséget kéri fel; a szarvasi tanitónőképző-
intézeti bizottságban megüresedett helyre pedig Sasskó 
Samu főgimn. igazgatót választja meg. 

10. Világi jegyző bemutatja az egyetemes egyház elnökségének 
meghívóját, mely szerint az egyetemes közgyűlés 1922. okt. 12-én 
Budapesten tartatik meg. 

A kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés össze-
hívását tudomásul veszi és képviselőkül megbízólevéllel 
kiküldi: báró Prónay Dezső, Földváry Elemér, Dr. Ger-
hauser József, báró Prónay György, báró Kaas Albert, 
Dr. Haberern J. Pál, Dr. Bikádi Antal és Dr. Sailer Vilmos 
világiakat, Kaczián János, Dr. Szeberényi L. Zsigmond, 
Kruttschnitt Antal, Kovács Andor, Bartos Pál, Blatniczky 
Pál, Geduly Lajos, Saguly János egyháziakat, végül az 
egyházkerületben levő főgimnáziumok kiküldöttjeiként Reil 
Lajos békéscsabai és Sasskó Samu szarvasi igazgatókat. 

A fentieken kivül jegyzőkönyvi kivonattal, tanácskozási 
és helyettesítési joggal a következő sorrendben kiküldi: 
Szmik Lajos, Hein János, dr. Kralovánszky László, Korossy 
László, Sárkány István, Revaló Pál, Sárkány Ernő, Sárkány 
László, Mózer Róbert, Dr. Szontagh Antal, Blumenau 
Alfréd, Dr. Mázor Elemér, Dr. Scholtz Oszkár, Dr. Szigethy 
Lajos, Landgraf János, Haviár Gyula, Glück Frigyes, 
Csengey Gyula, Zsigmondy Géza, Zsigmondy Dezső, Arató 
Frigyes, Dr. Pőzel István, Mikolik Kálmán, Dr. Rásó 
Lajos, Dr. Moravcsik Ernő Emil, Dr. Tomcsányi Vilmos 
Pál, Wiesinger Gyula, Sass István, Dr. Mészáros Gyula, 
Dr. Hittrich Ödön, Dr. Osváth Gedeon, Szüsz Lajos, Bielek 
Aladár, Font Henrik, Dr. Papp Elek, Halászy László, Szeszlér 
Hugó, Dr. Németh Ödön, Dr. Petrik Aladár, Dr. Jeszenszky 
Elek világiakat, Galle István, Holéczy János, Majba Vilmos, 
Sommer Gyula, Jakabfi György, Chugyik Pál, Broschko G. 
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Adolf, Kálmán Rezső, Kellő Gusztáv, Törteli Lajos, Szebe- 10 
rényi Gusztáv, Szűcs Gábor és Noszkó István egyháziakat. 

11. Bemutattatott a báró Baldácsy-alapitvány igazgatóságának 
az 1921. évről szóló jelentése, amely szerint az 1921. évben az 
alapítványi pénztár forgalma 2.939,568 K 38 f bevételt és az 
egyházkerületeknek juttatott 396,000 K évi illetményeket beleértve, 
1.274,506 K 44 f kiadást tüntet fel, a pénztári maradvány pedig 
az év végén 1.665,061 K 94 f volt. Az alapítvány vagyonértéke 
az 1921. évi december hó 31-én 7.414,310 K 94 fillért tett ki. Az 
1922. évre a rendes bevételek 9.416,582 K 68 fillérre, a kiadások 
pedig — beleértve a tőkésítést (tartalékolást) és a kerületeknek 
juttatandó, egyenként 450,000 K-át kitevő osztalékot — 9.175,765 K 
80 fillérre vannak előirányozva, mig 240,816 K 88 f, mint a készlet 
növelésére szolgáló pénztári maradvány jelentkezik. 

A jelentés örvendetes tudomásul szolgál. 

12. Tárgyaltatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek 75271/922. II. ü. o. számú rendelete, melyben felhívja a 
figyelmet a trianoni békeszerződésben foglalt, az állampolgárságra 
vonatkozó intézkedésekre. 

A kerületi közgyűlés felhívja az összes egyházi ható-
ságok figyelmét a 6500/922. M. E számú rendeletre 
(megjelent a m. kir. vallás- és közokt. minisztérium hiva-
talos közlönyének 1922. jun. 16-án megjelent 12. számában) 
és felhívja a hatóságokat, hogy jelentsék,. vájjon azon 
alkalmazottaik, akiknek illetőségi helye a Magyarországtól 
elszakított részen van, megtették-e a szükséges intézkedé-
seket magyar állampolgárságuk megtartására, vagy nem 
optáltak-e más állam javára? 

Azon alkalmazottak nevei, akik a fenti rendelet értel-
mében immár a magyar állampolgárság megtartására nem 
tettek intézkedést, vagy éppen idegen állam javára optáltak, 
30 nap alatt az egyházkerület elnökségéhez jelentendők. 

Felhívja egyúttal a közgyűlés az összes egyházi ható-
ságok figyelmét arra, hogy miután az E. A. értelmében 
az egyház tisztviselője és egyéb alkalmazottja csak magyar 
állampolgár lehet, minden uj alkalmazás esetén elbírá-
landó az, vájjon a pályázó a 6500/922. M. E. sz. ren-
delet értelmében magyar állampolgárnak tekintendő-e ? 

13. Tárgyaltatott a Pozsonyban működő teol. akadémia jelen-
legi tanárai által kiállított bizonyítványok, valamint a csehek által 
elszakított területen felavatott lelkészek felavatásának érvényessége. 
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13—19. A közgyűlés, tekintettel az E. A. 221, valamint a 
szervezeti szabályzat IV. szakasz 20. §-ára, nemkülönben 
az E. A. 133. §-ára, az alkotmány ezen rendelkezéseit 
továbbra is kötelezőknek tekinti. 

14. Tárgyaltatott Solymossy Lajos bárónak az egyetemes köz-
gyűlés bizottságainak átalakítását célzó javaslata. 

A kerületi közgyűlés az egyházmegyéknek e tárgyban 
adott véleményeit az egyetemes közgyűléshez 'felterjeszti 
s azon óhajának ad kifejezést, hogy a kérdés a köz-
igazgatás lehető egyszerűsítésének szem előtt tartásával 
oldassék meg. 

15. Az egyetemes közgyűlésnek a nők teológiai kiképzésére 
és egyházunkban való alkalmaztatásukra vonatkozó javaslatát 

a kerületi közgyűlés elfogadja. 

16. Tárgyaltatott az arad-békési egyházmegyének a többszörös 
házassági elválások meggátlása tárgyában tett javaslata, mely szerint 
a korábbi házasság felbontásában hibás felet a másodszori elválás 
után a lelkészek se ne hirdessék, se ne eskessék. 

Az egyházmegyei határozat eldöntés végett az egye-
temes közgyűléshez felterjesztetik. 

17. A földbirtokreform alapján érvényesíthető földigénylések 
tárgyában 

a kerületi közgyűlés felhívja az egyetemes közgyűlést, 
hogy az igények érvényesítése s a földérték megállapítása 
tekintetében az érdekelt egyházaknak közelebbi irányítást 
adjon; egyben pedig felhívja az összes egyházközségeket, 
hogy igényeiket mindenesetre jelentsék be, s igényük 
megállapítása esetén a kiutalandó föld ellenértékének ki-
egyenlítésére megkívánt összegeket szükség esetén hitel 
utján is megszerezni iparkodjanak. 

18. Az ellenséges megszállás alól felszabadult bajai gyülekezetet 
a kerületi közgyűlés az E. A. 27. és 30. § § értel-

mében ideiglenesen a pestmegyei esperességhez csatolja. 

19. Tárgyaltatott Haviár Dániel volt békési egyházmegyei fel-
ügyelő alapítványa. 

A kerületi közgyűlés a Haviár Dániel által a szarvasi 
ág. h. ev. kerületi tanítónőképző, tanítóképző és ezek 
esetleges megszűnése esetén a szarvasi egyháznak köz-
oktatási célra végrendeletileg tett alapítványt az örökhagyó 
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iránt érzett hálájának és tiszteletének kifejezése mellett 19 
elfogadja s utasítja a kerületi ügyészt, hogy az alapító-
levél kiállítása s az alapítványi vagyon birtokbavétele 
iránt tegye meg a szükséges lépéseket és azokról a 
a kerületi elnökségnek tegyen jelentést. 

Egyben Haviár Gyulának a közgyűlésen élőszóval 
tett azon kijelentését, mely szerint a hagyatéknak díjtalan 
kezelését az elhunyt alapító iránti kegyeletétől vezérel-
tetve elvállalja, köszönettel tudomásul veszi. 

20. A nyugdijintézeti járulékok felemeléséből kifolyólag 
a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 

közgyűlés elé aziránt, hogy a nyugdíjas lelkészek, nyugdíjas 
özvegyek, valamint a kegydijas lelkészeknek és özvegyek-
nek az egyetemes nyugdíjintézet terhére az 1922. évre, 
valamint a szükséghez mérten a következő évekre is olyan 
rendkívüli segélyt utalványozzon, amely a nyugdíjjal együtt 
a nyugdíjasnak, illetve kegydijasnak legalább a létmini-
mumát biztosítsa. A segély 'összege az 1922. és 1923. 
évekre a nyugdíjnak legalább 300°/o-a legyen, mely °/o 
a kisebb nyugdijaknál megfelelően emelkedjék. A szüksé-
ges fedezetről olykép történjék gondoskodás, hogy első-
sorban az államsegély fordíttassák az igy támadó kiadások 
fedezetére, s azontúl az egyházközségek köteleztessenek 
lelkészük nyugdíjjárulékának annyiszorosát fizetni be pót-
díj gyanánt az egyetemes nyugdíjintézet pénztárába, 
hogy az ilykép kivetendő pótdijakból teljes fedezetet 
nyerjenek az államsegély felhasználásán tul megállapított 
rendkívüli segélyek. 

Egyben újból felhívja a kerületi közgyűlés az egyház-
községeket arra, hogy a multévi egyetemes közgyűlés 
idevonatkozó határozatához képest lelkészeiket beiktatásuk 
alkalmával, nemkülönben a 40. évet még meg nem hala-
dott lelkészeiket 40. szolgálati évük betöltésének idő-
pontjára, valamint netán előbb bekövetkező haláluk esetére 
legalább 20,000 korona erejéig biztosítsák olykép, hogy 
a biztosítási dij felét az egyházközség, a másik felét a 
lelkész viselje, s hogy a biztosítási összeg megélés esetére 
a lelkészt, halálesetre özvegyét, ilyennek nem létében a 
törvényes örökösöket illesse. 

Végül felterjesztést intéz a kerületi közgyűlés az 
egyetemes közgyűléshez aziránt, hogy a m. é. egyet, köz-
gyűlés 77. pontjában foglalt elhatározáshoz képest sürgősen 
tétessenek lépések a célból, hogy az egyetemes nyugdíj-
intézet könyveit és iratait eredetben vagy hiteles máso-
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20—24. latban mielőbb küldje meg az egyetemes egyháznak Gyürky 
Pál ügyvivő ur. 

21. Felolvastattak a pesti egyházmegye főesperesének 185/1922. 
számú jelentése, s ennek kapcsán a pestmegyei egyházi törvény-
szék által 1922. évi január 26-án felvett jegyzőkönyv, valamint a 
törvényszék 185/1922. számú végzése, amelyben a kerületi fel-
ügyelő és a kerület multévi közgyűlésének határozataival Kovácsi 
Kálmán rákospalotai lelkész ellen többizben elkövetett sértések 
miatt elrendelt fegyelmi ügyben az eljárást megszünteti azon indok-
ból, mert nevezett lelkész az eljárás folyamán az összes sértő 
nyilatkozatait, állításait, támadásait visszavonva, azokért bocsánatot 
kért, mely elégtételadással a püspök ur az ítélet meghozatala előtt 
a megbocsátó szeretet elve alapján megelégedvén, megbüntetését 
nem kívánta. 

A kerületi közgyűlés megütközéssel veszi tudomásul, 
hogy akadt ev. lelkész, aki nagyérdemű püspökünket 
írásban és többizben szóval minden alap nélkül sértegette, — 
a beszüntető végzéssel a fegyelmi ügyet befejezettnek 
jelenti ki és nevezett lelkésztől elvárja, hogy a jövőben 
hasonló eljárást nem tanusit. 

22. Tárgyaltatott Russ Zoltánnak a napidijak stb. tárgyában 
aug. 3-án hozott békési egyházmegyei határozat ellen beadott fel-
lebbezése. 

A kerületi közgyűlés a fellebbezésnek helyt ad s az 
egyházmegyei közgyűlés határozatának megváltoztatásával 
a számvevőszék megállapításait hagyja helyben. 

23. A szarvasi tanítónőképző intézetnél Nikelszky Zoltán nevére 
létesített alapítvány nevének „Reformációi emlékalapra" történt 
megváltoztatását 

a kerületi közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi s 
a névváltoztatásnak az alapítólevél eredeti példányára való 
reávezetését elrendeli. 

24. Tárgyaltatott az orosházai egyházközség által a békési 
egyházmegyének 1922. aug. 3-án az orosházai lelkészi fizetések 
rendezése tárgyában hozott határozata ellen beadott fellebbezés. 

A kerületi közgyűlés az egyházmegye határozatát a 
fellebbezés elutasításával helybenhagyja. 

Kétségtelen ugyanis az, hogy egy egyházközségnek 
a p. kánoni látogatás alkalmával a p. által vezetett köz-
gyűlésen hozott határozata olyan ujabb közgy. határo-
zattal, mely később a kánoni látogatás befejezése után 
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hozatott meg, meg nem másítható. Az E. A. 23. §-a 24. 
ugyanis csak akkor alkalmazható, ha a közgyűlés az illető 
kérdés eldöntésére ugy az első, mint a második alkalom-
mal hatáskörrel bir. Márpedig az egyházközség rendes 
közgyűlésének hatásköre természetszerűleg szűkebb, mint 
aminővel a kánoni egyházlátogatás alkalmával tartott 
közgyűlés bir. 

Az is nyilvánvaló, hogy a kánoni egyházlátogatás 
alkalmával hozott azon közgyűlési határozat, mely a lel-
készeknek s az illető egyházközségnek egymás közötti 
jogviszonyát rendező megállapodás jellegével bir — még 
a ker. közgyűlés által sem, jelesül abban az esetben sem 
változtatható meg, ha az ilyen jellegű határozatot valamelyik 
fél közvetlenül a kerületi közgyűléshez intézett fellebbe-
zéssel támadná meg; mert a kerületi közgyűlés, mint 
fellebbezési fórum, csupán a püspöknek adminisztratív ren-
delkezéseit másíthatja meg az esetben, ha azok az egyházi 
alkotmányba ütköznek. 

Minthogy tehát az orosházai egyházközségnek jun. 
11-én egyhangúlag hozott és az előző napon hozott kép-
viselőtestületi határozatot tudomásul vevő közgy. határo-
zata nyomban meghozatala után jogérvényessé vált, — 
és e jogérvényes1 határozatnak fellebbezés utján való 
esetleges megmásitását maga az egyházközség sem tartotta 
lehetségesnek, hanem csak ujabb közgyűlési határozattal 
vélte a jun. 11-iki határozatot hatálytalanítani; — nyilván 
helyesen járt el a békési egyházmegye akkor, midőn a 
fentiekben körvonalozott helyes jogelvek alapján aug. 3-iki 
közgyűlésében az orosházai egyházközségnek jul. 31-én 
meghozott ujabb közgyűlési határozatát megsemmisítette 
s a püspök elnöklete alatt hozott határozatoknak jogerős-
ségét megállapította. 

Végül jóváhagyandó volt az egyházmegye határozata 
abban a részében is, mely a szóbanlevő lelkészi javadal-
maknak hiványokba való foglalását s a hiványoknak 
megerősítés végett való beterjesztését is elrendelte; mert 
a szóbanlevő lelkészi javadalmazás megállapítása nem 
minősíthető csupán a drágaság okából teljesített méltá-
nyossági cselekménynek, hanem természetszerű folyománya 
a felsőbb egyházi hatóságok ama rendelkezésének, mely 
kifejezetten a hiványok revíziójára s az egyes lelkészi 
állások javára biztosított természetbeni járandóságok lehető 
helyreállítására irányult. 

Minthogy pedig az orosházai két parochus lelkész elődei 
az ősök bölcs intézkedése alapján annakidején hiványilag 
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24—27. még több földet és terményt élveztek, mint amennyit a 
c. vis. közgy. most megállapított, nem foroghat fenn kétség! 
aziránt, hogy a szóbanlevő jelenlegi javadalmazás a 
lelkészek részére is hiványilag biztosítandó. 

25. Tárgyaltatott az egyetemes közgyűlés 46/921. számú alatt 
a lelkészek továbbképzését célzó tanfolyamra vonatkozó határozata 
s az egyházmegyei lelkészi értekezleteknek egy egyetemes belmissziói-
alap létesítését kivánó javaslata. 

A kerületi közgyűlés a lelkészek továbbképzése cél-
jából tartandó tanfolyam rendezését helyesli, az egyetemes 
belmissziói-alap létesitését maga részéről is szükségesnek 
tartja s annak megteremtése érdekében az egyetemes köz-
gyűléshez felterjesztést intéz. Az alap olykép volna alakí-
tandó, hogy ahhoz az. egyházközségek évi bevételüknek 
5°/o-val kötelezően járuljanak hozzá, az egyháztársadalmi 
egyesületek és helyi Evangélikus Szövetségek pedig szin-
tén szólittassanak fel arra, hogy évi bevételüknek általuk 
meghatározandó bizonyos százalékát, vagy pedig az e célra 
évente rendezendő legalább egy vallásos-estély vagy egyéb 
ünnepély tiszta jövedelmét szolgáltassák be az egyetemes 
belmissziói-alapra. Ebből azután elsősorban a lelkész-
továbbképzéssel járó kiadások volnának fedezendők. 

26. Tárgyaltatott a diakonusok és diakonisszák alkalmazásának 
ügye s a belmisszió kérdése. (1921. évi közgyűlési jkv. 10. pontja). 

A kerületi közgyűlés kimondja, hogy a diakonusok 
és diakonisszák alkalmazását egyházunkban szükségesnek 
tartja. Minthogy pedig egy egyetemes diakonissza-anyaház 
felállítására is szükség van, tehetősebb gyülekezeteink 
felhivandók egy e célra megfelelő épületnek felajánlása és 
rendelkezésre bocsátására. Szükségesnek tartja a közgyű-
lés a diakonusok és diakonisszák munkakörét szabályozó 
egyetemes szabályzat elkészítését s a diakónus és diakonissza 
intézmény fenntartásának és fejlesztésének céljára egye-
temes-alap létesitését. 

E határozat egységes intézkedés végett az egyetemes 
közgyűléshez felterjesztetik. 

27. Tárgyaltatott a belmissziói-bizottság jelentése, mely külö-
nösen némely helyi Evang. Szövetségek által elért belmissziói ered-
ményekről számol be. 

A kerületi közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudo-
másul s egyben felhívja az összes egyházközségek lelké-
szeit és felügyelőit arra, hogy egyházaikban és leány-
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egyházaikban a helyi Evang. Szövetségeket haladéktalanul 27-
alakitsák meg s erről az egyházkerületi elnökségnek folyó 
évi december hó végéig írásbeli jelentést tegyenek Gon-
doskodjanak arról, hogy a helyi szövetségek vezetése 
megfelelő kezekbe kerüljön s a vezetésben maguk is teljes 
erejükkel vegyenek részt, különös gondot fektetvén arra, 
hogy a szövetségek a belmisszió terén intenzív munkát 
fejtsenek ki. 

28. Az iskolai bizottság bemutatja a népiskolai kerületi tan-
felügyelőnek 1921/1922. évi jelentését. 

A ker. közgyűlés az előterjesztett javaslatok értelmében: 
a) köszönetet mond azoknak a beosztott tanítóknak, 

akik iskoláinkban eredményes munkát végeztek s felhívja 
az iskolaszéki elnökségeket, hogy az illetőkkel az egyház-
kerület elismerését közöljék; 

b) tekintettel arra, hogy az I—II. jelzésű ivek elévül-
tek, felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a mostani tan-
ügyi törvényeknek megfelelőbb statisztikai ivek össze-
állításáról gondoskodjék; 

c) addig is, mig ez megtörténik, utasítja az adatszol-
gáltatásra kötelezetteket, hogy az egyes rovatokat pontosan 
és lelkiismeretesen töltsék ki, mert a 'statisztika iskoláink 
védelmére hatalmas fegyver kezünkben. 

29. Tárgyaltatott az iskolai bizottságnak az idegen iskolákban 
végzett vallástanitásról szóló jelentése, mely többek között reámutat 
a hitoktatással foglalkozó rendes lelkészek tiszteletdijának alacsony 
voltára s az 50180/921. számú vallás-és közoktatásügyi miniszteri 
rendelet 8. §-ának sérelmes rendelkezéseire. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, de 
felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a hitoktató-lelkészek 
visszás helyzetét a Vallás- és közoktatásügyi miniszter 
előtt a maga tarthatatlanságában feltárni s az illető lelkészek 
tiszteletdijának felemelését kieszközölni kegyeskedjék. 

30. Az iskolai bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés felkéri az egyetemes közgyűlést, 

hogy egyes kir. tanfelügyelőségeknek több evang. iskola 
fenntartójához intézett oly értelmű felhívása ellen, mely sze-
rint a gyermekeket az államsegély különbeni megvonásá-
nak terhe alatt a község területén lévő más jellegű isko-
lával közösen oktassák, — a leghatározottabban tiltakozni, 
s tekintettel arra, hogy iskoláink államsegélye törvényeken 
alapszik s az ily rendelkezések a kisebbség elnyomásával 
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30—35. járnak, tiltakozását a Vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumnak tudomására hozni kegyeskedjék. 

31. Az iskolai bizottság javaslatára 
a kerületi 'közgyűlés felhívja az iskolafenntartó egyház-

községeket, hogy a megüresedett tanítói állásokat lehető-
leg pályázat utján töltsék be és a pályázók közül az arra 
érdemes menekült, illetve végelbánás alá került tanítókat 
előnyben részesítsék. 

32. Az iskolai bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 

közgyűléshez annak kieszközlése iránt, hogy a Vallás- és 
közoktatásügyi miniszter azoknál az iskoláknál, melyeknek 
fenntartói a V. K.M. 57,771/922.számú leiratában foglalt 
javadalom biztosítására nem képesek, a beosztott tanítókat 
hagyja meg addig, mig pénzügyi viszonyaink megállapo-
dásával iskolaügyüket biztos számítási alapon rendezhetik. 

33. Az iskolai bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 

közgyűléshez annak elrendelése végett, hogy összes iskoláink 
a szorgalmi idő szempontjából három osztályba soroztas-
sanak, aszerint, amint az iskola jól felfogott érdeke és a 
szülők foglalkozása a 8, 9, illetve 10 hónapi szorgalmi 
idő megtartását követeli; egyben arra kéri az egyetemes 
közgyűlést, hogy e határozatának jóváhagyását a Vallás-
és közoktatásügyi miniszternél eszközölje ki. 

34. Az iskolai bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés az ismétlő-iskolai oktatásnak 

iskoláinkban való haladéktalan megkezdését elrendeli s az 
egyetemes közgyűlés utján felir a Vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez a közigazgatási bizottságoknak oly 
értelmű utasítása végett, hogy a gazdasági ismétlőiskolák 
sürgős megszervezéséről s működésüknek azonnal való 
megkezdéséről gondoskodjanak, mely iskolákban a hitok-
tatásról az egyház lesz hivatva gondoskodni. 

35. Tárgyaltattak a békési és aradbékési egyházmegyék pana-
szai, melyek szerint egyes állami nép- és polgári iskolákban, melyek-
ben a tanulók nagyrésze evangélikus vallású, aránytalanul nagy 
számban más vallású tanítók működnek. 

A kerületi közgyűlés a sérelem orvoslását Püspök úr 
figyelmébe ajánlja s az egyházmegyék beadványát, illetve 
jegyzőkönyvi kivonatát a püspöki hivatalhoz átteszi. 
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36. Az iskolai bizottság javaslatára 36— 
a kerületi közgyűlés Révfy Gézának „Bús Magyarok 

Imádsága" cimü, iskolás gyermekek részére irt s nép-
iskolai használatra felajánlott dalát az egyetemes tanügyi 
bizottsághoz pártolólag felterjeszti. 

37. Tárgyaltatott az ismétlő-, iparos- és tanonciskolának a 
békési egyházmegye által összeállított tanterve. 

A kerületi közgyűlés a munkálatot örömmel üdvözli 
s az egyetemes tanügyi bizottság utján a vallástanitási 
bizottsághoz áttétetni rendeli. Egyben a közgyűlés Bartos 
Pál szarvasi lelkészt az egyetemes vallástanitási bizottságba 
való beválasztásra ajánlja. 

38. Az iskolai bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés utján , 

megkerestetni kéri a V. és k. minisztert aziránt, hogy a 
tanítók segélyeit kiutaló rendeleteket az iskolaszékekkel is 
közöltesse. 

39. Tárgyaltatott a pestmegyei ev. tanítótestületnek felterjesztése, 
melyben a „Tanítók Házára" való iskolai és egyháztársadalmi 
gyűjtések engedélyezését kéri. 

A kerületi közgyűlés a gyűjtést ezidőszerint nem 
engedélyezi. Egyben a közgyűlés felkéri az egyetemes 
közgyűlést arra, hogy az anyagilag válságos helyzetbe 
jutott „Luther-Otthon"-t az egyházközségek támogatásába 
ajánlja. 

40. Az iskolai bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés utján 

felkéri az „Evangélikusok Lapja" szerkesztőségét arra, 
hogy a püspöki hivatalnál megszerezhető, általános érdekű, 
fontosabb vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendeleteket 
közzétenni szíveskedjék. 

41. Az iskolai bizottság bemutatja a középiskolai kerületi tan-
felügyelőnek a polgári iskolák (liceum), a tanitónőképző-intézet és 
főgimnáziumok 1921/1922. évi működésére vonatkozó jelentését. 

Tudomásul szolgál. 

42. Az iskolai bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés nem bejáró evangélikus leány-

magántanulóknak a budapesti evang. főgimnáziumba 
való felvételét engedélyezi. 
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43—49. 43. A budapesti evang. főgimnáziumnak a jövő évben tartandó 
100 éves jubileumának ünnepélyes megtartását 

a kerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul. 

44. Az iskolai bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy a 

cserkészcsapatok immár mind a négy főgimnáziumban 
megalakultak; s egyben kívánatosnak tartja, hogy a 
cserkészcsapatok egymással is érintkezzenek s együttes 
táborozás és kölcsönös támogatás által pótolják a volt 
supplicationak azon előnyeit, melyeket világ- és ember-
ismeret szerzésével nyújtott a régi időkben az evangélikus 
ifjúságnak. 

45. Az iskolai bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés szükségesnek tartja az evangélikus 

középiskolai rendtartás követését mindaddig, mig ezt az 
uj állami rendtartásnak megfelelőleg módosítani lehet. 

46. Az iskolai bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 

közgyűléshez aziránt, hogy a felvételi vizsgát az összes 
középiskolákban rendelje el. 

47. Az iskolai bizottság reámutat arra, hogy középiskoláink 
tanárai az állami rendkívüli segély tekintetében az állami tanárok 
mellett nagy rövidséget szenvednek. 

A kerületi közgyűlés gimnáziumaink tanárainak csök-
kenésétől tartva, felkéri a püspök urat, hogy e különbség 
megszüntetése végett a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumban a szükséges lépéseket tegye meg. 

48. Az iskolai bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés arra való tekintettel, hogy egyes 

középiskolák a Tanárok Nevelő Hazái anyagilag is támo-
gatják, 'felhívja a középiskolákat, hogy hasonló módon 
támogassák a Luther-Otthont is, nevezetesen ugy, hogy 
egy-egy tanulójuk után 10 koronával járuljanak hozzá a 
Luther-Otthon fenntartásához. 

i 
49. Az iskolai bizottság javaslatára 

a kerületi közgyűlés felkéri a szarvasi gyülekezetet, 
hogy a tanitónőképző-intézet gyakorlóiskolája részére 
alkalmas tanteremről gondoskodjék, mert arra az intézetnek 
feltétlenül szüksége van. 
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50. Tekintettel arra, hogy középiskoláink tanulóinak vallás 50 
szerinti megoszlása az intézetek felekezeti céljainak nem felel meg, 

a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez aziránt, hogy a gimnáziumok felekezeti 
jellegének jobb megóvására módot keressen. 

51. Tárgyaltatott a budapesti evang. főgimnáziumnak a Deák-
téri testvéregyházak által felterjesztett iskolai fegyelmi szabályzata. 

A kerületi közgyűlés a bemutatott fegyelmi szabályokat 
azzal a módosítással erősiti meg, hogy cime „törvények" 
helyett „fegyelmi szabályok" legyen és a 10-ik pontban 
hozzácsatoltassék ez a toldat: „és jelvényeit nem viselheti". 

52. Tárgyaltatott a számvevőszék jelentése, mely szerint az 
1921. évi számadásokat és 1922. évi költségelőirányzatokat mind az öt 
egyházmegye felterjesztette s azok ugy alakilag, mint számszerűleg 
helyeseknek találtattak; a szarvasi tanitónőképző-intézet Reformációi 
emlékalapjának számadásai pedig szintén rendben találtattak. 

Helyeslőleg tndomásul szolgál. 

53. A segélyügyi bizottság jelenti, hogy missziói segélyért több 
egyház folyamodott. A bizottság javasolja, hogy a közgyűlés a ren-
delkezésre álló segélyt bocsássa a püspök ur rendelkezésére, hogy 
abból a missziói munkát végző lelkészeknek szükséghez képest 
folyósítson segélyt. 

A közgyűlés a bizottság javaslatát elfogadva, azt 
határozat erejére emeli. 

54. Egyházi főjegyző jelenti, hogy az egyházmegyék közül 
csupán a pestmegyei egyházmegye terjesztette fel jelentését a missziók 
gondozásáról. 

A közgyűlés felhívja az egyházmegyéket, hogy jövőben 
missziói jelentéseiket idejében terjesszék fel a kerülethez. 

55. Olvastatott a báró Baldácsy-alapitvány jövedelme felosz-
tására kiküldött bizottságnak következő jegyzőkönyve: 

Jegyzőkönyv. 
Felvéve Budapesten 1922. évi szeptember hó 6-án 
a báró Baldácsy-alapitványból a bányai evang. 
egyházkerületre eső tiszta jövedelem felosztására 

kiküldött bizottság ülésén. 

Jelen vannak: Dr. Raffay Sándor püspök és Br. Radvánszky 
Albert elnöklete alatt, Kaczián János, Szeberényi Lajos Zsigmond, 
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55. Saguly János, Kovács Andor esperesek, Dr. Gerhauser József és 
Sárkány Béla kerületi főjegyző mint előadó. 

1. Dr. Raffay Sándor püspök üdvözölvén a megjelenteket, a 
-.. világi elnöki szék elfoglalására felkéri Br. Radvánszky Albert esp. 

felügyelőt és bejelenti, hogy a folyó évben a Báró Baldácsy-alapból 
450,000 korona osztalék áll a bizottság rendelkezésére. 

< 2. A bizottság, az áldott emlékű végrendelkező akaratához és az 
eddigi gyakorlathoz képest javasolja, hogy a 450,000 koronából 
fordittassék: 

a) püspök ur tiszteletdijára VB rész 150,000 K 
b) szűkölködő, pusztuló, ínséges vagy 

építkező egyházak segélyezésére 100,000 „ 
c) szegény, szűkölködő lelkészek se-

gélyezésére 100,000 „ 
d) szegény papözvegyek és árvák se-

gélyezésére. . . . . . . . 100,000 „ 
összesen: 450,000 K. 

3. A bizottság javasolja, hogy a közgyűlés a rendelkezésre álló 
100,000 koronából a pesti magyar egyháznak és a gyóni egyháznak 
50,000—50,000 koronát szavazzon meg. 

4. A bizottság Thomay Józsefet 20,000 korona, Csermák Ele-
mért, Zoltán Emilt, Sommer Gyulát, Plavecz Gyulát, Draskóczy 
Edét, Jeszenszky Gyulát, Imreh Sámuelt és Rácz Gyulát 10—10,000 
korona segélyre ajánlja. 

5. A bizottság Liffa Károlyné, Scholtz Gyuláné, Freytag Jánosné, 
Dubovszky Nándorné, Győry Vilmosné, Kemény Dezsőné, Kemény 
Ödönné, Klár Fülöpné, Jankó Károlyné és Leszich Lászlóné részére 
egyenként 10,000 korona segélyt hoz javaslatba. 

6. A bizottság az egyházkerületi papözvegyek kérvényeit is 
tárgyalván, megállapítja, hogy a kerületi segélyért hárman folyamodtak 
és pedig: Leszich Lászlóné, Liffa Jánosné és Csepregi Györgyné. 

A bizottság javasolja, hogy mivel a lelkészözvegyek más forrásból 
fognak segélyben részesülni, a közgyűlés a kerületi segélyt ne ossza ki. 

Kmft. 

Br. Radvánszky Albert s. k. Dr. Raffay Sándor s. k. 
egyházmegyei felügyelő, h. világi elnök. püspök. 

Sárkány Béla s. k. 
kerületi főjegyző, előadó. 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 1. pontját tudo-
másul véve, a 2—6. pontokban foglalt javaslatokat elfo-
gadja, határozat erejére emeli, utasítván a kerületi pénz-
tárost, hogy a megszavazott segélyösszegeket a segélye-
zetteknek fizesse ki. 
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A Székács-alapból segélyért folyamodtak: Liffa Jánosné, Csép- 55—60. 
regi Györgyné és Leszich Lászlóné. 

A kerületi közgyűlés a segélyt nem adja ki, hanem 
tartalékba helyezi, minthogy a Székács-alap kamatai 
munkaképtelen lelkészek segélyezésére szolgálnak. 

A Geitz-féle segélyért nincs folyamodó. 
Tudomásul szolgál. 

56. A pénzügyi bizottság bemutatja a kerületi pénztárnak az 
1921. évről szóló számadásait és jelenti, hogy azokat a számvizs-
gáló bizottság átvizsgálta és a számadásokra vezetett záradéka sze-
rint teljesen rendben lévőknek találta. 

A kerületi közgyűlés a számadásokat jóváhagyja s a 
pénztárosnak és ellenőrnek a felmentvényt a szokásos 
fenntartással megadja. 

57. A pénzügyi bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés a kiküldötteknek a multévi köz-
gyűlésen 200 koronában megállapított napidiját 500 koro-
nára emeli fel azzal a hozzáadással, hogy a napidijakon 
felül csak a vasúti menetjegyekért ténylegesen fizetett 
összegek számithatók fel s a napidijak is csak azokra a 
napokra, melyeket a kiküldöttek lakhelyüktől tényleg távol 
töltöttek. Egyben a gyűlés helyétől távolabb lakó fővárosi 
vagy környéki lelkészek részére a ténylegesen kiadott 
villanyos-költséget megtéríti. 

58. A pénzügyi bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés a Deák-téri evang. testvéregyházak 
megkeresése folytán a pénztári hivatal személyi kiadásainak 
fedezéséhez való hozzájárulást a folyó évre évi 13.826 30 
koronában állapítja meg. Egyben az elnökség felhatalmaz-
tatik az esetleg növekedő hozzájárulási összeg kiutalására. 

59. A pénzügyi bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés a bpesti Deák-téri ev. testvér-

egyházak megkeresése folytán a kibővített püspöki hivatal 
házbérértékéhez való hozzájárulást évi 5000 koronában 
állapítja meg. 

60. A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a cathedraticumnak az 
1921. évi közgyűlésen lelkenként egy koronára történt felemeléséhez 
az egyházmegyék utólagosan hozzájárultak, de a pestmegyei egy-
házmegye azt kéri, hogy jövőben mindennemű ilyen ügy előzetes 
hozzájárulás végett terjesztessék az egyházmegyékhez. 

Helyeslőleg tudomásul vétetik. 
3 
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61—65. 61. A pénzügyi bizottság bemutatja az 1848. évi XX. t.-cikk 
alapján járó államsegélynek, a kerületi államsegélynek és a köz-
alapi segélynek felemelésére vonatkozó miniszteri rendeleteket. 

A ker. közgyűlés a segélyek felemelését örömmel 
veszi tudomásul, egyben felir az egyetemes közgyűléshez 
aziránt, hogy az adóalapi segélyek kiosztása most már 
más alapra fektettessék s a rendelkezésre álló összeg az 
eddigi elaprózás helyett a tényleges szükség mérvéhez 
képest olyan —főleg városi —gyülekezetek felsegélyezésére 
fordittassék, melyek ezen jelentékenyebb segélyezés révén 
valóban erőhöz juthatnak. 

62. A pénzügyi bizottságnak a már elfogadott püspöki jelentés 
alapján létesítendő kerületi missziói lelkészi állás tárgyában tett 
javaslatára 

a kerületi közgyűlés a felemelt államsegély terhére 
létesítendő missziói lelkészi állás javadalmazására a költség-
vetésbe 150;000 koronát vesz be s az állás betöltésére 
és a további teendők foganatosítására a kerületi elnök-
séget felhatalmazza. 

63. Tárgyaltatott a budapesti lelkészértekezlet előterjesztése az 
elégtelen készfizetésü városi lelkészeknek a felemelt államsegélyből 
való javadalmaztatása iránt. 

A kerületi közgyűlés méltányolva a városi lelkészek 
nehéz helyzetét, a felemelt állami segély terhére 100,000 
koronát állit be a költségvetésbe s a városi és más kész-
fizetésü lelkészeknek ez összegből való segélyezésére a 
ker. elnökség Kruttschnitt Antal, Landgráf János, a 
pénztáros és a világi főjegyzőből álló bizottságot küldi ki. 

64. Keviczky László kondorosi lelkész 2 mm búzát, Gajdács 
Pál lelkész 5 éven át évente 5 mm búzát, Kruttschnitt Antal, mig 
a jelen inség tart, évente 5 mm búzát, Saguly János 10 mm búzát, 
Bartos Pál és Blatniczky Pál 2—2 mm, Kálmán Rezső 1 mm 
búzát, Kaas Albert báró és Rásó Lajos 10,000—10,000 K készpénz-
adományt (majd más lelkészi és világi közgyűlési tagok gabonában 
és pénzben adományokat) ajánlanak fel a városi és más készfize-
tésü lelkészek és nyugdijasok javára. 

A ker. közgyűlés az ősi evangélikus testvériségnek 
ezt a szép megnyilatkozását örömmel és köszönettel veszi 
tudomásul s az adományok beszedésére, a gyűjtés foly-
tatására s az adományok felosztására a kerületi Evang. 
Szövetséget kéri fel. 

65. A pénzügyi bizottság beterjeszti az egyházkerületnek 
1923. évi következő költségvetését. 
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A bányai ág. hitv. evang. egyházkerület 
1923. évi költségvetése. 

65. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Szükséglet. 

I. Évi segélyek. 

Szarvasi tanitónőképzőnek, beleértve a köz-
alapból várható 2400 koronát.. 

Ugyanannak rendkiv. szükségletek fedezésére 
Ugyanannak kedvezményes helyre 
Kerületi segélyző intézetnek ... 
Ugyanannak rendkiv. segély ... 
A M. E. L. E.-nek .. . . . . . . . ... 
Luther-Otthonnak 2 kedvezményes helyre ... 
Luther-Társaságnak 
Az aszódi főgimnáziumnak rendkiv. segély... 

II. Évi fizetések. 

Püspök tiszteletdija és átalánya 7300.— 
Kiegészítés 150000 koronára, 
mint ideiglenes személyes pótlék 142700.— 

Egyenként 

Kerületi másodlelkész (misszionár.) 5200. 
Kiegészítés 130000 koronára, 
mint ideiglenes személyes pótlék 124800. 

Püspöki irodavezető (titkár) 5200.— 
Kiegészítés 180000 koronára, 
mint ideiglenes személyes pótlék 174800.— 

4/a 
4/b 

Kerületi misSziói lelkész .. . ... — 
Egyházi főjegyző .. . 1000.— 

Pótlék 2 0 0 0 . -

15000 
45000 

1200 

600 
1000 

10000 
5000 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 

Világi főjegyző 1000 korona 
iroda-átalány 2400 korona .. . 3400.— 
Pótlék 6 8 0 0 . -

Két jegyző á 500 korona 
Pótlék . . 

1000.- i 
2000. 

Kerületi levéltáros 
Pótlék 

5 0 0 -
1000.-

Két tanügyi bizotts. előadó á 200 kor. 400.— 
Pótlék 800.— 

Pénztári hivatal 13826.30 
Pótlék, pénztáros 400 korona 
ellenőr 300 korona 700.— 

Püspöki irodaszolga — 
Pénztári szolga 
Sárkány Sámuel püspök özvegyé-

nek kegydij .. 1200.— 
Pótlék . . . 10800 — 
III. Városi lelkészek segélyezésére 

150000 

130000 

180000 
150000 

3000 

10200 

3000 

1500 

1200 

14526 
6000 

360 

12000 

Összesen 

77800 

1922. éVben v o l t 

Egyenként | Összesen] 

12020 
45000 

3000 
1200 
2000 
600 

1000 

5000 

30 

Átvitel 

661786 
100000 

839586 

30 

30 

100000 

30000 

40000 

2000 

6800 

2000 

1000 

800 

7763 
1200 
240 

3600 

69820 

195403 

265223 
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Áthozat 

IV. Napidijak és útiköltségek. 
A kerületi és egyetemes közgyűlés, valamint a 

működő bizottságok pap- és tanár-tagjainak 

V. Ösztöndijak. 
Az aszódi főgimnáziumnak 

VI. Vegyesek. 
1 Püspöki hivatal béregyenértéke . 
2 Püspöki hivatal felszerelésére 
3 A levéltári helyiség béregyenértéke 
4 Alapítványi kamat a M. Prot. írod. Társ.-nak 
5 Nyomtatványok _ 
6 Illeték-egyenérték .. 
7 Különféle és előre nem látható kiadások .. . 

VII. Aszódi ker. nőnévelő intézet. 
A kiadások fedezésére a közalapból várható 

VIII. Egyet, közalapsegélyből . 
1 Szegény egyházak, missziók és vallásoktatók 

segélyezésére.. 
2 A pesti evang. magyar egyháznak vallástanitási 

célokra -

IX. Báró Baldácsy prot. alapból. 
1 Püspök ur tiszteletdija.. . 
2 Egyházak-, lelkészek- és özvegyeknek ... . . . 

X. Egyházmegyéknek közigazg. célokra. 
1 Arad-békési egyházmegyének. — 
2 Békési „ — — 
3 Budapesti „ 
•4 Csanád-csongrádi „ ... - — 
5 Pestmegyei „ — — — 

XI. Egyházirodaln^ célokra. 
Az „Evangélikusok Lapja" támogatására .. . 

XII. Missziói célokra. 
Szórványok gondozására 

XIII. Tartalékalapra. 
A költségvetési összeg 2°/0-a (1919. évi Kgy. 

jk. 90-ik p. értelmében)  

Főösszegek K 

Egyenként Összesen 

5000 
50000 

800 
50 

60000 
275 

26527 
60 
70 

15000 

5000 

150000 
300000 

25000 
30000 
16000 
20000 
30000 

839586 30 

90000 

800 

142653 

4500 

30 

20000 

450000 

121000 

20000 

50000 

35480 40 

1922. é v b e n v o l t 

Egyenként 

800 
50 

15000 
275 

10000 
60 

15000 

5000 

12000 
24000 

4500 
5000 
3600 
4000 
5000 

Összesen 

265223 

30000 

800 

26125 

14000 

60 

20000 

36000 

22100 

1000 

2000 

8422 

1774020 - 425670 

04 

64 
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1922. é v h e n vn l t 
Egyénként Összesen 

Fedezet. 
Egyenként Összesen 

Fedezet. 

I. Kamatokból T5020 — 14000 — 

II. Egyházmegyéktől 100 fil lér 
lélekszám szerint (A lélekszám lefelé kikerekítve) 

1 Arad-békési egyházmegye 40000 lélek ... . . . 40000 — 40000 — 

2 Békési „ 65000 „ 65000 — 65000 — 

3 Budapesti „ 45000 „ 45000 — 45000 — 

4 Csanád-csongrádi „ 15000 „ 15000 — 15000 — 

5 Pestmegyei „ 60000 „ 60000 — 225000 — 60000 — 225000 — 

III. Mokossini Mihály alapítványból 
\ 

1 Az alapítvány kezelési dija .. . . . . 100 — 
• . 100 — 

IV. Báró Baldácsy prot. alapítványból 
1 1923. évi részesedés .. . ... ... 450000 

i 
— 36000 — 

V. Egyet, egyház köz igazg . pénztárából 
1 Hozzájárulás a püspöki tiszteletdíj fedezésére 50000 — 30000 
2 A szarvasi tanitónőképző-intézet javára .. . ... 2400 — 2400 — 

3 Az aszódi ker. nőnevelő-intézet javára ... ... 4500 — 56900 — 4500 — 36900 — 

VI. Egyetemes egyházi közalapból 
1 Vallásoktatók, egyházak és missziók részére 15000 — 15000 — 

2 A pesti ev. m. egyháznak vallástamtási célokra 5000 — 5000 • — 

3 Kerületi másodlelkész (misszionárius) részére 4000 — 24000 4000 24000 — 

VII. Egyetemes adóalapból -

1 Missziói célokra. . . ... ... ... . . . ... ... 2000 — 2000 — 

VIII. Ál lamsegélyből 600000 - 42102 — 

IX. 1848/XX. á l lamsegélyből 
1 Közigazgatási célokra ... ... ... 400000 — 40000 — 

X Vegyes bevételekből 1000 — 1000 — 

XI. Tartalékalapból 
1 A mutatkozó hiány fedezésére ... . . . ... ... 4568 64 

Főösszegek K 1774020 425670 64 

Budapest, 1922. junius hó 27-én. 

Szelényi Gyula s. k. Bendl Henrik s. k. 
p. ellenőr. egyházkerületi pénztáros. 



A kerületi közgyűlés ezt az 1.774,020 kor. szükség-
lettel összeállított költségvetést tudomásul veszi. 

Egyben kimondja a közgyűlés, hogy a Szükséglet II. 
1—3. és 4/b—11. tételek alatti fizetések már f. évi jul. 
1-től visszamenőleg a megállapított magasabb összegben, 
a 4/a tétel alatt a kerületi missziós lelkész részére fel-
vett fizetés pedig f. évi szeptember 15-től folyósítandók 
a felemelt államsegély terhére. 

66. A pénzügyi bizottság bemutatja az egyetemes egyház 
1921. évi zárszámadását. 

A kerületi közgyűlés a zárszámadást tudomásul veszi. 

67. Az aszódi leánynevelőintézeti bizottság bemutatja jelentését 
és beterjeszti az intézet 1921. évi zárszámadását és az 1923. évi 
költségvetést. 

A kerületi közgyűlés a jelentést helyeslőleg tudomásul 
veszi és az előterjesztett indítványok értelmében 

á) Késmárszky Hermin, Krausz Emma és Plaszky 
Aranka tanárnőket 1922. szept. 1-től kezdődőleg a IV. 
ötödéves korpótlék élvezetébe előlépteti, 

b) Rucsinszky Ilona és Szij Ilona tanárnőket vég-
legesiti és részükre az I. ötödéveskorpótlékot 1921. szept. 
1-től, vagyis alkalmaztatásuktól kezdve folyósítja, 

c) Kolofont Erzsébet igazgatónő igazgatói tiszteletdiját 
600 K-ról 1200 koronára felemeli, 

d) helyeslőleg veszi tudomásul, hogy a ker. elnökség 
az intézeti tanerők részére hiványokat állíttat ki, 

e) a Cseh Ida lemodása folytán megüresedett zon-
goratanitói állás betöltésére a helyi bizottságot felhatal-
mazza, 

f ) A feloszlott Aszód és vidéke jótékony nőegy-
let 4000 koronás alapítványát köszönettel elfogadja 
s felhívja az aszódi bizottságot, hogy az alapítólevelet 
állítsa ki s a jövő évi közgyűlés elé jóváhagyás végett 
terjessze be. 

g) Az intézet növendékeinek számbeli gyarapodását 
örömmel veszi tudomásul, egyben szükségesnek tartja, 
hogy az evangélikusok számának jelentékenyebb emelése 
érdekében, az intézet minden évben kora tavasszal hir-
detést tegyen közzé. 
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h) Felhatalmazza az elnökséget, hogy a jelentékenyebb 67 
beszerzési szükségletekre szükséges összegeket a ker. 
pénztárból utalványozhassa. 

i) Helyeslőleg veszi tudomásul, hogy az intézeti tar-
tásdijak a tavalyiakhoz mérten felemeltettek és a drága-
ság arányában való további emelés joga is fenntartatott, 
valamint azt az intézkedést, hogy a helyi bizottság a 
tartásdijaknak s a terménybeli járandóságoknak a drága-
sághoz igazodó további emelésére feljogosittatott s ehhez 
képest a költségvetés a háztartás egyensúlyának meg-
óvása érdekében, kéthavonként átdolgoztatik. 

j) Az intézeti épületen szükségessé vált javításoknak 
gondos és takarékos elvégeztetéseért Schulek János mű-
építésznek hálás köszönetét fejezi ki. 

k) Minthogy az intézetnek, mint háztartási iskolának 
jogos igénye van arra, hogy a földbirtokreform alapján 
földet igényeljen, felkéri a ker. elnökséget, hogy az igény 
bejelentése iránt intézkedjék. Felkéri továbbá az elnöksé-
get arra is, hogy az intézettel szomszédos Podmanicky-
féle kastélynak és belsőségeinek megszerzése érdekében a 
tulajdonossal mielőbb lépjen érintkezésbe. 

I) Az intézet 1921. évi zárszámadását tudomásul 
veszi és az 1923. évi költségvetést — a fentebb (i) pont-
ban) emiitett időközi átdolgozások fenntartásával — meg-
erősíti. 

68. Tárgyaltatott a szarvasi tanitónőképző-intézetről szóló jelen-
tés, továbbá az intézetnek 1918., 1919., 1920. és 1921. évi zár-
számadása és az 1922. évi költségvetés. 

A ker. közgyűlés a szarvasi tanitónőképző-intézet felü-
gyelőbizottságának jelentését tudomásul veszi, s az abban 
ismertetett bizottsági határozatokat jóváhagyja. Egyben a 
pénzügyi és iskolai bizottságok s a számvevőszék előterjesz-
tései alapján: 

a) hálás kegyelettel emlékezik meg az elhunyt Haviár 
Dániel volt egyházmegyei felügyelőről, ki vagyonának egy-
negyed részét végrendeletileg az intézetre hagyta. 

b) Supper Frigyes tanár részére 1921. szept. 1-től 
a II., Preuss Mária tanárnő részére ugyancsak 1921. szept. 
1-től az I. korpótlékot kiutalja. 

c) Elismerését és köszönetét fejezi ki Szarvas község-
nek az intézet részére átengedett 25 kishold földért, de 
egyúttal megkeresést intéz Szarvas község képviselőtestü-
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68—70. letéhez aziránt, hogy a holdanként 25 kg búzában kikötött 
haszonbért engedje el, s a tulajdonjog fenntartását más 
uton biztositsa. 

d) Povázsay Edit nevelőnőt az eddigi fizetés mellett, 
további igények kizárásával véglegesiti. 

e) Miklóssy Jánosnak helyettes tornatanárként való 
alkalmaztatásától a jóváhagyást megtagadja. 

f ) Az előző évi 78. sz. 7. és 8. pont alatti közgyű-
lési határozatok megújításával, az intézetnek egyetemessé 
tétele, s a tanítóképző visszaállítása érdekében az egye-
temes közgyűléshez felterjesztést, s a tiszai egyházkerület-
hez átiratot intéz. 

g) Az intézeti fel ügyelőbizottságnak azt a kérelmét, 
hogy a vallástanári illetmény fedezéséhez szükséges összeg 
a kerületi költségvetésbe külön tételként beállitassék, vala-
mint azt a kérelmet, hogy az intézeti költségvetésben 
mutatkozó, mintegy 298,000 koronás hiány fedezetéről a 
kerület gondoskodjék, — a közgyűlés elutasítja, mert a 
közgyűlés nézete szerint, az intézet kivált a földnek s a 
Haviár-féle örökségnek kellő kihasználása mellett, magát 
önerejéből is fenntarthatja, 

Egyben a közgyűlés megbizza Jakabfi György békés-
csabai lelkészt azzal, hogy az intézeti gazdálkodást a hely-
színen koronkint megvizsgálja, s eljárásáról és észrevéte-
leiről az elnökségnek jelentést tegyen; a ker. elnökséget 
pedig felhatalmazza a közgyűlés arra, hogy az 1923. évi 
költségvetést a beérkező információk alapján megállapítsa. 

h) Az intézet 1918., 1919., 1920. és 1921. évi szá-
madásait tudomásul veszi, az 1919. évről hiányzó vagyon-
leltárnak pótlólagos bemutatására az intézet igazgatóságát 
felhívja, végül figyelmezteti a fel ügyelőbizottságot arra, 
hogy az intézet legutóbbi vagyonleltárában mutatkozó szen-
vedő vagyon mielőbbi apasztásáról gondoskodjék. 

69. A pénzügyi bizottság javaslatára 
a ker. közgyűlés az esperesek utján felhivatni rendeli 

az összes egyházközségeket arra, hogy az egyház alkal-
mazottait, az általános szokásnak megfelelően, minden-
nemű személyi jellegű párbérfizetés alól mentesítse s az 
egyházi tisztviselőktől csupán az esetleges fekvőségeik 
után járó illetményeket szedje be. 

70. Világi jegyző bemutatja a kerületi levéltáros jelentését. 
Tudomásul szolgál s a jegyzőkönyvbe függelékként 

felvétetik. 



41 

71. A Teológusok otthonáról jelentés nem érkezett be. 71 
Tudomásul szolgál. 

» 

72. Világi jegyző bemutatja a kerületi lelkészegyesület közgyű-
léséről felvett jegyzőkönyvet. 

A kerületi közgyűlés elrendeli, hogy a jegyzőkönyv 
függelékként a közgyűlés jegyzőkönyvébe felvétessék. 

73. Világi jegyző bemutatja a kerületi segélyzőintézet közgyű-
léséről felvett jegyzőkönyvet. 

A kerületi közgyűlés elrendeli, hogy a jegyzőkönyv 
függelékként a közgyűlés jegyzőkönyvébe felvétessék. 

74. Világi jegyző bemutatja a kerületi gyámintézet közgyűlésé-
ről felvett jegyzőkönyvet. 

A kerületi közgyűlés a kerületi gyámintézet uj elnö-
keit, Prónay György bárót és Kruttschnitt Antal főespe-
rest melegen üdvözli és működésűkre Isten áldását kéri. 
A jegyzőkönyvet függelékként a közgyűlési jegyzőkönyvbe 
felvéteti. 

75. A multévi jegyzőkönyv 43. pontja alapján 
a kerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy a mező-

berényi II. ker. egyháznak, hiánypótlás végett visszaadott 
felebbezése újból felterjesztve nem lett, s igy az ügyet a 
nyilvántartásból törli. 

* 

76. A multévi jegyzőkönyv 17., 31., 32., 37., 44., 51., 52. és 61. 
pontjai kapcsán, az 1921. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 
10., 12., 13., 16., 20., 57., 63 , 64., 67., 6 8 , 69. és 71. pontjá-
ban hozott határozatokat 

a kerületi közgyűlés tudomásul veszi. 

77. Világi jegyző jelentését, mely szerint önálló indítvány nem 
adatott be, 

a kerületi közgyűlés tudomásul veszi. 

78. Kerületi felügyelő megállapítja, hogy a kerületi közgyűlés 
a napirendre tűzött tárgysorozatot letárgyalta. 

Ezután köszönetét fejezi ki a bizottságoknak, előadóknak és a 
jegyzői karnak a napirendre tűzött ügyek előkészítéséért s a köz-
gyűlési tagoknak szives türelmükért. 
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Dr. Raffay Sándor püspök a közgyűlés nevében hálás köszö-
netét fejezi ki elnöktársának az ülés bölcs, körültekintő és buzgó 
vezetéseért s miután buzgó imában mond köszönetet a Mindenha-
tónak, hogy e közgyűlés épitő munkáját az Ö segedelmével befe-
jezhette, kerületi felügyelő 

a kerületi közgyűlést berekeszti. 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k. 
egyházker. felügyelő. 

Dr. Raffay Sándor s. k. 
püspök. 

Dr. Rásó Lajos s. k. 
ker. világi főjegyző. 

Sárkány Béla s. k. 
ker. egyh. főjegyző. 

Dr. Scholtz Oszkár s. k. 
ker. világi jegyző. 

Törteli Lajos s.k. 
ker. egyh. jegyző-

Hitelesítették 

Dr. Kaas Albert s.k. Kaczián János s. k. 

Geduly Lajos s.k. Landgráf János s.k. 



11. FÜGGELÉK. 

LEVÉLTÁROSI JELENTÉS. 

Méltóságos és Főtisztelendő 
Egyházkerületi Közgyűlés! 

Mély tisztelettel jelentem, hogy Dr. Scholtz Oszkár ker. jegyző 
ur beküldötte a ker. levéltárba a m. é. közgyűlés jegyzőkönyvét 
és mellékleteit. 

Továbbá jelentem, hogy a püspöki hivataltól átvett iratcsomagok 
rendezése és lajstromozása folyamatban. 

Budapest, 1922. szept. 5. 

Kiváló tisztelettel 
a mélt. és főt. egyházker. közgyűlésnek 

készséges szolgája 
« 

Broschko Gusztáv Adolf s. k. 
ker. levéltáros. 

$ 



11. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV 
I 

felvétetett Budapesten 1922 évi szept. hó 6-án a bányai ág. h. ev. egyh. 
ker. lelkészi egyesületének Kovács Andor ker. elnök, majd Blatniczky 

Pál elnöklete alatt tartott közgyűlésén. 

Jelen voltak: a ker. lelkészek nagy számban. 
1. Elnök üdvözli a megjelenteket s általános tájékoztatást nyújt a gyűlésnek 

végzendő tárgyairól s indítványozza, hogy a ker. Mélt. és Főtiszt. Püspökének, 
Dr. Raffay Sándor úrnak a közgyűlés szavazzon hálás köszönetet a lelkészi 
érdekek terén tett eredményes munkásságáért. 

Közgyűlés a javaslatot egyhangú lelkesedéssel magáévá teszi. 
A jegyzőkönyv vezetésére Honéczy Pál, a hitelesítésére Csermák 
Elemért és Kálmán Rezsőt kéri fel. 

2. Chugyik Pál felolvassa „Belmisszió és lelkipásztorkodás "-ról szóló, 
nagy hozzáértéssel s ev. krisztusi szellemtől áthatott értekezését. 

Midőn közgyűlés Chugyik kartársnak értékes művében bemu-
tatott szives munkásságáért hálás köszönetet mond, ennek határozati 
javaslatait a következőkben magáévá teszi: 1. a belmissziói egyesület 
szerveztessék meg gyülekezetenkint. 2. A belmissziói munka ellen-
őrzésére, inkább előmozdítására kerületi lelkészi állás szerveztessék. 
3. Intéztessék a ker. közgyűlés utján a kormányhoz felirat a vasárnap 
szentségének visszaállítása tárgyában. 

3. Elnök bemutatja a püspöki 602/1922. sz. körlevél pontjaira, az egyes esp. 
lelk.-értekezleteknek beérkezett határozatait: ker leik. Egy. az egyes pontokat 
külön-külön megbeszélés tárgyává téve a következőket határozza': 

1. Szükségesnek tartja a sekták térhódítása s a reverzálisok 
terén felveendő küzdelem sikeréhez az Evang. Szöv.-nek mindenütt 
leendő megalakítását. 

2. Felolvasások és előadások tartása, megfelelő irodalmi 
termékek gyűjtése, vasárnapi iskola és bibliai órák bevezetése 
kívánatos. 

3. Nemcsak elméleti dolgok, hanem anyagi eszközök nyújtá-
sával is segíteni kell a bajokon. 

4. A reverzálisos eseteknél a lelkész mindig megtalálható tapin-
tatos módon és szorgalmas utánjárással igyekezzék evang. egyházunk 
igazának érvényt szerezni. — A reverzálist adott felek nem hirde-
tendők s nem esketendök. 

5. A művészi elem az istentiszteletben a hivek műveltségi foka 
szerint s a krisztusi elv sérelme nélkül alkalmazandó. Kívánatos 
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a liturgiának egyöntetű bevezetése s e kérdés sikeres megoldására 
Közgy. bizottságot küld ki s az megállapodásait az esp. leik. értekez-
letekhez szállítja le a végleges állásfoglalás céljából. A bizottság , 
tagjai Kovács Andor elnöklete alatt Kruttschnitt A., Chugyik Pál, 
Bartos Pál. 

6. Az egyházi fegyelem sikeres gyakorolhatása kérdésében 
ker. leik. gyűlés éppen e kérdés nehéz és nagy horderejű voltára 
tekintettel s mert azzal az egyes esp. leik. értekezletek sem fog-
lalkoztak kimeritőleg, végleges állást nem foglal, azt újból leendő 
tárgyalásra tűzi ki és felkéri Kruttschnitt Antal kartársat, hogy a 
jövőben évi ker. leik. egyesület gyűlésén legyen szives e tárgy 
felett az előadói tisztet betölteni. 

4. Elnök előterjeszti az esp. lelkész-értekezleteknek az 1530/1921. sz. 
püspöki leiratban foglalt kérdésekre vonatkozó határozati javaslatokat; 

kerületi leik. egyes, közgyűlés azt tudomásul veszi s kívánatos-
nak tartja, hogy nők a teológiai tanfolyamokra felvétessenek, szak-
vizsgái bizonyítvánnyal ellátva hitoktatói s egyéb belmissziói körben 
egyházias munkát végezhessenek. 

5. Elnök bemutatja a „Magyar Tisztv. Házi ipari Szövetkezetinek felhívását, 
mely alakulat a változott viszonyok közt sínylődő és keresetnélküli középosztály 
tagjai számára elérhető tisztességes megélhetési módról kiván gondoskodni. 

Lelkészi közgyűlés a felhívást tudomásul veszi s megbizza 
elnökét, hogy lépjen érintkezésbe az egyesülettel s közölje értesü-
léseit az egyes esperesekkel. 

6. Kaczián János kartárs meleg s a kollégiális érzéstől áthatott szavak-
ban emlékszik meg kerületünk kiérdemült püspökéről, Scholtz Gusztáv ur 
Őméltóságáról, ki e napokban érte meg Isten kegyelméből életének 80 ik 
évét s indítványozza, hogy gyülésünk is köszöntse szeretettel s juttassa el 
hozzá a kartársak hálás szivének legjobb kivánatait. 

Közgyűlés az indítványt egyhangú lelkesedéssel teszi magáévá 
s felkéri elnökét, hogy testületünk jó kivánatait Őméltósága előtt 
tolmácsolni szíveskedjék. 

7. Gajdács Pál felolvassa a lelkészi fizetések kérdésében tartott, mélyen 
szántó, nagy gonddal készült s minden tekintetben az egyház közérdekét is 
szolgáló nagyszabású értekezését. Midőn a gyűlés az előadónak hálás köszö-
netet mond s javaslatait elfogadja, a következő határozatokat hozza: 

a) Minden hivány eredeti formájában és lényegében meg-
tartandó és visszaállítandó, tehát ha történtek is már helyesbítések, 
az végérvényes intézkedésnek nem tekinthető. 

b) Varsányi kartárs indítványára: Kérdés intézendő az ille-
tékes fórumokhoz, hogy a kerületi és egyetemes gyűléseknek a 
lelkészi fizetések rendezése tárgyában hozott határozatai végre 
lettek-e hajtva? Továbbá kerestessék meg a ker. közgyűlés, 
hogy a p. ü. bizottság utján készíttessen javaslatot oly értelemben, 
hogy a tetemesen felemelt államsegélyből az arra reáutalt lelkészek 
hathatós segélyben részesülhessenek. 

c) Szűcs G. kartárs javaslatára közgyűlés kimondja, hogy 
az egyes esperességekben az esperességi elnökség tartson egyházi 
látogatásokat s ezek kapcsán ellenőrizzék a lelkészi fizetések 
rendezésének kérdését. 

8. Elnök záróimájával a közgyűlés véget ért. 
Budapest, 1922. szept. 6 án. 

Honéczy Pál s. k. Kovács Andor s. k. 
közgy. jegyző. elnök. 

Csermák Elemér s. k. Kálmán Rezső s. k. 
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III. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV, 
felv. Bpest, 1922. szept. 6-án a bányaker. segélyző int. közgyűlésén. 

Jelen voltak: Dr. Raffay Sándor püspök, Dr. Zsigmondy Jenő, Kruttschnitt 
Antal, br. Radvánszky A., Sárkány Béla, Kaczián János, Chugyik Pál, Broschkó 
G. A., Haviár Gyula, Möhr Henrik, Mendöl Lajos, Bendl Henrik, Törteli Lajos. 

1. Dr. Raffay Sándor püspök elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, 
megnyitja a közgyűlést, a jegyzőkönyv vezetésére Törteli Lajost, annak hitele-
sítésére Thomay Józsefet és Chugyik Pált kéri fel. 

2. Bendl Henrik pénztáros bemutatja a segélyző intézet 1921. évi zár-
számadását, melyet a számvizsg. biz. megvizsgált és teljes rendben talált. 
Ezek szerint volt: 

jövedelem . . . . K 24,823 26 
kiadás . . . . . „ 10,541-60 

felesleg: K 14,28166 
s igy a tőke 292,773 K 58 f-re gyarapodott. 

A közgyűlés a számadásokat jóváhagyja és a pénztári hivatalnak 
a felmentvényt megadja. 

3. A pénztáros előterjesztésére a közgyűlés 
a f. é. segélyösszeget 150 K, illetve 170K-ban állapítja meg. 

4. Szeberényi Lajos Zs. esperes-lelkésznek, ki a pénzek elhelyezése 
körül az elmúlt évben is hűséges buzgalommal fáradozott, 

a közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki. 

5. Bendl Henrik pénztáros jelenti, hogy a tagok száma 93-ra, a segélyt 
élvezők száma pedig 117-re apadt. 

Tudomásul szolgált. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 

K. m. f. 

Dr. Raffay Sándor s. k. Törteli Lajos s. k. 
püspök, elnök. h. jegyző. 

Hitelesítjük: 
Thomay József s. k. - Chugyik Pál s. k. 
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11. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV, 
felvétetett Budapesten 1922. évi szeptember hó 6-án tartott ker. gyám-

intézeti közgyűlésen. 

Jelen voltak; Br. Radvánszky Albert egyet, gyámintézeti vil. elnök, mint 
ker. gyámintézeti helyettes vil. elnök, Chugyik Pál pestm. egyhm. gyámintézeti 
egyh. elnök, mint helyettes ker. gyámintézeti egyházi elnök, Dr. Raffay Sándor 
püspök, Dr. Zsigmondy Jenő ker. felügyelő és számos ker. gyámintézeti tag. 

1. Br. Radvánszky Albert szívélyes szavakkal üdvözli a gyámint. köz-
gyűlésen nagy számmal megjelenteket s a gyűlést megnyitja. A ker. gyám-
intézeti közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére, minthogy Geduly Lajos, a ker. 
gyámint. jegyzője a megjelenésben akadályozva van, Bakay Pétert, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére pedig Kaczián János és Zsigmondy Dezső gyámintézeti tagokat kéri fel. 

2. Chugyik Pál előterjeszti, hogy a ker. gyámint. elnökségre az esperes-
ségi gyámintézetektől beérkezett szavazatokat 1922. évi szept. 1-én Broschkó 
Gusztáv Adolf bpesti egyházmegyei gyámint. egyh. elnök elnöklete alatt tartott 
bizottsági gyűlés felbontotta s a következő eredményt állapította meg: 

Ker. gyámintézeti egyházi elnökké Kruttschnitt Antal pesti 
főesperes, ker. gyámintézeti világi elnökké pedig br. Prónay György 
pestmegyei esp. felügyelő választatott meg. 

3. Br. Radvánszky Albert bejelenti, hogy br. Prónay György, az újonnan 
megválasztott ker. gyámintézeti vil. elnök elháríthatatlan okokból kifolyólag 
a mai ülésen nem jelenhetett meg, de feljogosította őt annak kijelentésére, 
hogy a választást elfogadja. — Egyben szeretetteljes szavakkal köszönti 
Kruttschnitt Antal ker. gyámintézeti egyh. elnököt. Működésére Isten áldását kéri. 

Kruttschnitt Antal megköszönve a ker. gyámintézeti tagok 
benne vetett bizalmát, a választást elfogadja s igéri, hogy a ker. 
gyámintézet szent ügyét minden erejével szolgálni fogja. 

4. A közgyűlés Chugyik Pálnak, mint a ker. gyámintézet helyettes 
elnökének, az ügyek eddigi buzgó vezetéséért jegyzőkönyvileg köszönetet mond. 

5. Az elnökség előterjeszti, hogy mivel Pálmai Lajos esperes, egyet, 
gyámintézeti egyh. elnökké való megválasztását el nem fogadta, a multévi 
egyet, gyámintézeti közgyűlés elrendelte az uj választást. Miért is az elnökség 
felhívja a közgyűlést, hogy a választást ejtse meg. 

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel Ziermann Lajos soproni 
lelkészre adja, mint egyet. gy. egyházi elnökre, szavazatát. 

6. Ker. gyámintézeti egyházi helyettes elnök jelenti, hogy a Gusztáv 
Adolf-egylet a következő egyházaknak küldött segélyt: 1. Tiszaszentmiklós 
100 márka. 2. Újpest 500 márka. 3. Káva 600 márka. 4. Gödöllő 300 márka. 

Köszönettel tudomásul szolgál. 
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7. Helyettes gy. elnök javasolja, hogy a kerületi gyámintézet javára tett 
olyan alapítványokról, melyeknek alapítólevele még nincs,alapítólevél készíttessék. 

A közgyűlés megbízza az elnökséget ez ügy nyilvántartásával 

8. Bendl Henrik pénztáros előterjeszti a ker. gyámintézet 1922. évi 
számadását, mely szerint a gyűjtések eredményéből származó összbevétel 
30,286 K 67 fill, miből az E. E. E. gyámintézet központi pénztárába befize-
tendő : szabadrendelkezésre befolyt összeg felerésze 8,659 K 45 fill., a nagy 
szeretetadományra 8,572 K 20 fill, a Gusztáv Adolf egylet javára 904 K 50 fill, 
az E. E. E. tőkére 520 K, Leopoldiánumra 20 K, az egyet, jubiláris Szeretetház 
javára 2,144 K 07 fill, összesen 20,820 K 22 fill, a szarvasi árvaháznak 
807 K. Kiadásokra fordítandó 944 K s igy a közgyűlés rendelkezésére áll 
7,715 K 45 fill. 

A közgyűlés e számadást jóváhagyóan tudomásul veszi és a 
pénztárosnak a felmentvényt megadja. 

9. Egyházi h. elnök előterjeszti a kérvényező egyházak névsorát. 
A közgyűlés a folyamodó egyházak közül a kerületi gyám-

intézeti segélyt: 771545 koronát a bajai egyháznak juttatja. A többi 
folyamodó egyház kérvényét pártolólag terjeszti az egyet, gyám-
intézethez, illetőleg a Gusztáv Adolf egylethez. 

A nagy szeretetadományra a gödöllői fiókegyházat ajánlja, 
a kis szeretetadományra a makói egyházat, Gusztáv Adolf egylet 
emlékalap kamataira elsősorban Gádorost. A Dr. Palló-féle alapítvány 
kamatára Galgagyörköt hozza javaslatba. 

10. A ker. gyámintézeti helyettes elnök előadja, hogy az egyetemes 
gyámintézeti közgyűlés f. évi szept. hó 17-én lesz. 

Tudomásul szolgál. 

és rendezésével. 

K. m. f. 

Kruttschnitt Antal s. k. 
egyházi elnök. 

Bakay Péter s. k. 
jegyző. 

br. Radvánszky Albert s. k. Chugyik Pál s. k. 
világi h. elnök. h. egyházi elnök. 

Kaczián János s. k. Zsigmondy Dezső s. k. 
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